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Foto - Madara Pavlovska

D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDI NOVEMBRĪ
24.novembra domes sēdē izskatīja 28. darba kārtības jautājumus:
1. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada hokeja komandai „Ledus
lāči”.
2. Par papildus finansējumu pašvaldības iestādēm.
3. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
4. Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas
maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi.
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Baltmuiža 10” Eglaines pagastā.
6. Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.
7. Par saistošo noteikumu „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas,
pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā” pieņemšanu.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlejas iela 4-8, Pilskalnē,
atsavināšanu.
9. Par E.S. mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Ilūkstē.
10.– 12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu un zemes nomas līgumu
pagarināšanu Ilūkstes un Subates pilsētā.
13. Par ēku domājamās daļas Kalna ielā 17, Subatē, mantojuma atklāšanas izsludināšanu.
14. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu
„Mierkalni” Prodes pagastā.
15. Par zemes iznomāšanu K.A. Prodes pagastā.
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Audriņi”
Prodes pagastā un nosaukuma “Jaunrītiņi” piešķiršanu.
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zirņi”
Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunzirņi” piešķiršanu.
18. - 22. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes, Šēderes un Bebrenes pagastā.
23. -27. Par pašvaldības zemes vienību Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu..
28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.J. Šēderes pagastā.
- Nolēma atbalstīt Ilūkstes novada hokeja komandu “Ledus Lāči” dalībai 2016/2017.gada Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā, piešķirot finansiālu atbalstu 580 eiro apmērā.
- Piešķīra 502 eiro Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei automašīnas Opel Vectra, valsts Nr.GS-6790 remontam un 2 212 eiro
jaunu kases aparātu iegādei pašvaldībai un tās iestādēm.
- Ar 2016.gada 1.decembri noteica Ilūkstes novada kultūras centrā un
tā struktūrvienībās rīkotajos pasākumos ieejas maksu (biļetes cenu)
no viens līdz desmit eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ieejas
maksu uzdeva noteikt Ilūkstes novada kultūras centra direktorei,
saskaņojot ar Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāju. Bērniem vecumā līdz 16 gadiem piešķīra 50% atlaidi no
pasākuma noteiktās ieejas maksas (biļetes cenas).
- Ar 2016.gada 1.decembri noteica šādu Ilūkstes novada kultūras centra, Brīvības ielā 12, Ilūkstē telpu nomas maksu par vienu stundu:
1) lekciju telpas izmantošana 7 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa;
2) kafejnīcas un foajē izmantošana 10 eiro bez pievienotās vērtības
nodokļa;
3) mazās zāles un foajē izmantošana 15 eiro bez pievienotās vērtības
nodokļa;
4) lielās zāles un foajē izmantošana 20 eiro bez pievienotās vērtības
nodokļa.

2

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 1 0 2 0 1 6 . g a d a 8 . d e c e m b r ī

Savukārt Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienībās telpu
nomas maksai nolēma piemērot koeficietu 0,5 no Kultūras centra,
Brīvības ielā 12, Ilūkstē mazās zāles un foajē telpu nomas maksas.
Ilūkstes novada kultūras centra direktorei uzdeva līdz 2017.gada
1.martam izvērtēt un izstrādāt kultūras centra struktūrvienību telpu
nomas maksas cenrāžus .
- Nolēma publicēt informāciju pašvaldības mājas lapā, informatīvajā
izdevumā “Ilūkstes novada vēstis””, avīzē “Latgales laiks” un sludinājumos https://www.ss.lv par pašvaldības nekustamo īpašumu
“Baltmuiža 10”, Eglaines pag., kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv
no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 0.1 ha platībā, 8 - dzīvokļu
dzīvojamās mājas (nepabeigtā būvniecība) ar turpmāko mērķi – atsavināšana.
-Nolēma no Sociālā dienesta budžeta izlietot 3916 eiro Ziemassvētku pasākumu organizēšanai un svētku produktu paku iegādei šādām
Ilūkstes novadā dzīvojošām iedzīvotāju grupām:
80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem (488 personas), 1. grupas personām ar īpašām vajadzībām (63 personas), personām, kuras uzturās
pašvaldībā esošajās ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs (156 personas,
t.sk. 45 personas SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate””, 66 personas SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” Sociālās aprūpes
nodaļā, 45 persona Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes
iestādē „Miera nams”), personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” un strādā
šajā centrā (17 personas) ,bērniem- bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem (30 personas), bērniem ar invaliditāti (24 personas) , novadā dzīvojošās audžuģimenes (4 ģimenes) aprūpētājiem (31
persona) .
- Sakarā ar uzņēmēju vēlmi īstenot uzņēmējdarbību- t.i. veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā,
kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas,
anulētas, vai to darbība tiek pārtraukta uz laiku. Autopārvadājumu likuma 35.panta 1. un 2. punkts nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir
saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Pašvaldība
apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu
izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. Speciālā atļauja (licence) dod
tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu
ārpus šīs teritorijas.
- Nolēma atsavināt pārdodot par brīvu cenu pašvaldības nekustamo
īpašumu (2-istabu dzīvokli) Senlejas ielā 4-8, Pilskalnes pagastā dzīvokļa īrniekam par nosacīto cenu 1720 eiro sakarā ar to, ka minētais
nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
- Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un piešķīra nomā pašvaldības zemes
gabalus, pagarināja zemes nomas līgumus, kā arī atļāva no personīgajiem nekustamajiem īpašumiem atdalīt noteiktas zemes vienības.
- Apstiprināja Bebrenes pagasta pašvaldības zemes vienību nomas
tiesību izsoles rezultātus.Tika izsolīti pieci zemes gabali. Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0291 daļu - 2,61 ha platībā
nosolīta augstākā nomas maksa 57 eiro gadā (bez PVN), par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0145 daļu 2,3 ha platībā
– 48 eiro gadā (bez PVN), par zemes vienības kadastra apzīmējumu
4444 004 0083 daļu 2,7 ha platībā – 459 eiro gadā (bez PVN), par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4444 002 0290 daļu 5,8 ha platībā
– 305 eiro gadā (bez PVN), par zemes vienības kadastra apzīmējumu
4444 004 0081 daļu 2 ha platībā – 404 eiro gadā (bez PVN),
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.”
						 Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas vadītāja

D O M E S

Z I Ņ A S

PAR JAUNAS ADMINISTRATĪVI
TERITORIĀLĀS REFORMAS GAITU
Vien piecus gadus pēc iepriekšējās administratīvi teritoriālās
reformas (ATR) beigām, 2015. gada vasarā sabiedriskajā telpā izskanēja viedoklis par jaunas reformas ieviešanu, to pamatojot ar
argumentu, ka iepriekšējās ATR ieviešanas gaitā tika konstatētas būtiskas nepilnības, piemēram, vairāki no novadiem neatbilst
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem
novadu veidošanas kritērijiem, piemēram, attiecībā uz iedzīvotāju
skaitu, tāpat tajos nav spēcīgu attīstības centru u.c.
Toreiz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izskatīja divus reformas variantus. Viens no tiem paredzēja izveidot 49 novadu un deviņu republikas pilsētu administratīvā
iedalījuma modeli. Šī reformas varianta rezultātā Ilūkstes novads
netiktu apvienots ar citiem novadiem un tiktu atstāts savā līdzšinējā administratīvajā veidolā, jo atbilst modeļa kritērijiem: novadā
ir izteikts attīstības centrs ar vismaz 1000 iedzīvotājiem, izveidots
ceļu tīkls un atbilstoša infrastruktūra, ir vismaz viena perspektīva
vidusskola, vidējais attālums no apdzīvotām vietām līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 30 kilometrus, kā arī novadā
ir pieejams plašs valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu piedāvājums.
Kā otru reformas variantu VARAM izskatīja iespēju izveidot 29
sadarbības teritorijas ap reģionālās un nacionālās nozīmes centriem, piedāvājot pašvaldībām brīvprātīgi pievienoties šiem centriem. Šajā gadījumā Ilūkstes novadam būtu “jāsadarbojas” ar
Daugavpili.
Jaunākā VARAM sniegtā informācija liecina, ka tālāk tiek virzīts
otrais reformas variants, kura ietvaros tiks izveidotas 29 sadarbības
teritorijas. Šis skaits gan vēl nav galīgs, jo šobrīd VARAM organizē
darba grupu diskusijas, kā arī konsultācijas ar pašvaldību vadītājiem, lai izstrādātu optimālāko reformas modeli. Plānots, ka ATR
varētu noslēgties 2021. gadā, kad plānotas pašvaldību vēlēšanas.
Šobrīd VARAM nesniedz plašākus komentārus par to, kā šis sadarbības teritoriju modelis varētu darboties praksē un kā tas ietekmētu iedzīvotāju ikdienu, taču jāpiezīmē, ka viens no būtiskākajiem reformas ieviešanas mērķiem ir ne tikai iepriekšējās reformas
nepilnību novēršana, bet arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā
2014.-2020. gadam noteikto nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru attīstība, investīcijas novirzot tieši uz šīm teritorijām.
Ir svarīgi saprast, ka teritoriālā reforma nenozīmē tikai Latvijas
novadu kartes pārzīmēšanu, bet, pirmkārt, tā ir cita finanšu līdzekļu pārdales sistēma. Tā kā reformas mērķis būtībā ir veicināt valsts
noteikto attīstības centru izaugsmi, lauku novadu “intereses” un
vajadzības novirzot otrajā plānā, paredzams, ka “sadarbības” ar
Daugavpili gadījumā, lielākā investīciju daļa tomēr tiktu atstāta
Daugavpilī, mazpilsētām un lauku teritorijām novirzot krietni vien
mazāku resursu daļu, kas nozīmē ne tikai attīstības bremzēšanu,
bet sliktākā scenārija gadījumā – pakļaušanu iznīcībai.
Ilūkstes novada iedzīvotāji jau zināmā mērā ir izjutuši, ko tas
varētu nozīmēt. Nedaudz no vēstures: 2003.gadā, kad tika izvei-

dots Ilūkstes novads, tajā apvienojās Ilūkstes pilsēta, Bebrenes,
Pilskalnes un Šēderes pagasti. Pārējās novada teritorijas – Dvietes
un Eglaines pagasti, kā arī Subates pilsēta ar lauku teritoriju novadam pievienojās krietni vien vēlāk – 2009. gadā, līdz tam atrodoties Daugavpils rajona sastāvā. Laikā, kad pirmās novadā apvienojušās teritorijas “uz pilnu klapi” izmantoja Eiropas Savienības
fondu sniegtās iespējas un īstenoja ūdenssaimniecības, ielu un ceļu
sakārtošanas, un citus nozīmīgus infrastruktūras attīstības projektus pagastos, kur galvenā teritorijas administrācija atradās Daugavpilī, tas tika darīts, maigi izsakoties, visai kūtri. Tāpēc diemžēl
ir pamats aizdomāties, vai gadījumā, ja būsim spiesti sadarboties
ar Daugavpili un galvenās pārvaldes funkcijas uzņemsies bijušais
rajona centrs, šī situācija neatkārtosies...
Šī raksta mērķis ir aicinājums iedzīvotājiem nopietnāk pārdomāt un iedziļināties tajā, kādas sekas šī reforma varētu atstāt uz
Ilūkstes novadu.
Tuvojas viens no gada skaistākajiem laikiem – Ziemassvētki, kad
visu sirdīs mājo gaišums un miers, tāpēc negribas ļauties negatīvām
emocijām. Laikā, kad sabiedrība tik viegli ļaujas ikdienas steigai,
aizmirstot par pašu galveno – cilvēciskajām attiecībām un cieņu
vienam pret otru, savām mājām, novadu un valsti, kurā dzīvojam,
aicinām apsēsties un atskatīties uz aizvadīto laiku un paveiktajām
skaistajām lietām gan savu līdzcilvēku, gan novada un valsts labā.
Mīliet un sargājiet savu zemi, savas mājas, savus mīļos!
Attīstības plānošanas nodaļa

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANAI
4.

Esi pretimnākošs!

Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos nav tieši
paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas
tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc - valsts un pašvaldības iestādei pieņemto lēmumu
vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “likuma burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši
katras personas uztverei un izpratnei.
Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot saprotami.
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IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE
1. decembrī Dvietes pagasta iedzīvotājus uz tikšanos aicināja
Ilūkstes novada pašvaldība. Tika izrunātas divas galvenās tēmas par Dvietes sociālo pakalpojumu centra izveidi un Dvietes ciemata
infrastruktūras attīstību, kā arī diskusijai tika atvērti arī citi iedzīvotājiem svarīgie jautājumi. Pašvaldību pārstāvēja novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, deputāts Jānis Krievāns, pašvaldības
izpilddirektora p.i. Reinis Līcis un Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone.
Jau laikā, kad bijusī Dvietes pamatskola tika slēgta, vienmēr tika
turēta ideja par to, ka tukša vieta nepaliks. Šī gada oktobra sēdē
novada politiskā vara atbalstīja iniciatīvu par sociālo pakalpojumu
centra izveidi bijušās Dvietes pamatskolas ēkā. Iecere paredz izveidot Eiropas līmeņa pansionātu. Ideju var sākt realizēt, jo uz doto
brīdi ir gatavs arī tehniskais projekts un ir izsludināts iepirkums.
Tādēļ viens no sapulces mērķiem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju - sadzirdēt iedzīvotāju pārliecinošu vīziju par to, vai mēs
tiešām to vēlamies darīt. Novērtējot centra nozīmīgumu pagasta
izaugsmē, sanākušie iedzīvotāji atbalstīja ieceri un bija priecīgi, un
pat pārsteigti, ka ideju būs iespēja sākt realizēt jau nākamā gada
laikā.
Sapulces turpinājumā tika izskatīti arī dažāda veida sadzīviskie
jautājumi. Tika atrisināts pārpratums par feldšerpunktu un priekšsēdētājs skaidroja, ka feldšerpunkts netiks slēgts, kā tika baumots,
bet, runājot par feldšerpunkta pārcelšanu - tas bija tikai viens no
ierosinājumiem, risinot problēmu par lielajiem siltuma zudumiem
un lielajiem tēriņiem. Iedzīvotāji saka, ka nevēlas, lai feldšerpunkts
mainītu atrašanās vietu, tad viennozīmīgi tiek ņemts vērā dvietiešu
viedoklis un tiks meklēti citi varianti minētās problēmas novēršanai. Iedzīvotājos satraukumu radīja arī ārstu, medmāsu pieejamības trūkums pagastā. Šajā jautājumā priekšsēdētājs skaidroja, ka
ģimenes ārstiem ir autonoma sistēma. Pašvaldība visu no savas
puses ir darījusi, lai veicinātu sadarbību, lai ārsti vismaz ieklausītos pašvaldības viedoklī, bet ir jāsaprot - tās ir privātprakses. Visos

STARTS VECLAŠU MUIŽAS VĀRTU
SARGA ĒKAS ATJAUNOŠANĀ
Braucot Subates virzienā garām Eglainei, it kā nemanāma un
tajā pašā laikā skatu piesaistoša ēka – pēdējā gadsimta laika brūces
pārcietusi, stalta gaida savu atdzimšanu. Vārtu sarga mājiņa ir vienīgā ēka, kas palikusi no Veclašu muižas pastāvēšanas laika. Muiža
tika nopostīta jau Pirmā Pasaules kara laikā, vārtu sarga mājiņai
posts lielākā vai mazākā mērā pagāja secen un šobrīd tā glabā gadsimta un neogotikas stila trauslo elpu.

Ir veikti Veclašu muižas vārtu sarga ēkas jumta
atjaunošanas darbi
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Labākais veids, kā veidot attiecības - ir tikties kopā,
ieraudzīt vienam otru, šajā steidzīgajā laikā veltīt laiku
kopīgai sarunai un kārtot visas lietas uz priekšu
pagastos ir feldšerpunkti ar pieeju invalīdiem, viss ir sakārtots, lai
te būtu ārsti. Pašvaldība meklē arī medmāsiņas. Šogad ar panākumiem noslēdzās gadu garās, smagās pārrunas, lai novada “Veselības centrā” sāktu strādāt un ārsta praksi atvērtu jauna ģimenes ārste. Sapulcē tika runāts arī par jaunajām plānotajām teritoriālajām
reformām. Tika uzsvērts - jāstrādā pie savas neatkarības, jo esam
pašpietiekami, lai arī turpmāk pastāvētu kā neatkarīgs novads. Kā
arī tika atgādināts, ka mūsu identitāte rodama Sēlijā, mēs ar to sevi
cieši saistām.
Pašvaldība aicina - labākais veids, kā veidot attiecības - ir tikties
kopā, ieraudzīt vienam otru, šajā steidzīgajā laikā veltīt laiku kopīgai sarunai un kārtot visas lietas uz priekšu.
Madara Pavlovska
redaktore

Eglaines pagasta iedzīvotāji šī gada pavasarī saspurojās un griezās pēc palīdzības ar lūgumu pie Ilūkstes novada domes un priekšsēdētāja Stefana Rāznas kunga – saglabāt Veclašu muižas vārtu
sarga mājas ēku kā Eglaines, Eglaines pagasta un arī Ilūkstes novada kultūrvēsturisko pieminekli, jo ēkas jumts ir kritiskā stāvoklī,
kas strauji degradē arī pašu ēku. Tika rakstīts lūgums, vairāk kā
60 pagasta iedzīvotāji to parakstīja, iesniedza Ilūkstes domei. Neilgi
pēc tam, šis jautājums tika apspriests arī Eglaines pagasta iedzīvotāju tikšanās reizē ar pašvaldības vadītājiem. Rezultātā abas puses
vienojās par sadarbību un līdzdalību Veclašu muižas vārtu sarga
ēkas remontā.
Kamēr tika veiktas nepieciešamās formalitātes, tika meklēti padomi, profesionāļi, atbalstītāji.
Nepieciešamie darbi stājās rindās, arī materiālu saraksts nebija īss.. Lai sasniegtu mērķi (ēkas jumta nomaiņa) galvas kopā lika
S.Rāzna, P.Makaveckis, V.Kveders, M.Petrova, V.Bacāns, J.Ruļuks. Pēc savām materiālajām iespējām remontu aktīvi atbalstīja
– M.Petrova, S.Rāzna, N.Maskaļeva, P.Slavinskis, E.Zutiņa-Sutiņa
ģimene, V.Kveders, Ancāns, J.Linkevičs, V.Bacāns.
Oktobra beigās ēkai bija svinēti spāru svētki. Meistariem – U.
Hihalovskis, A.Dūna, A.Ivanovs – spāru svētkos pateicās Ilūkstes
novada domes vadītājs S.Rāzna kungs un Eglaines pagasta pārvaldniece M.Petrova. 9.novembrī jumtu pabeidza nosegt ar dakstiņiem,
līdz ar to tika veikti darbi, lai ēka neietu postā.
Eglaines iedzīvotāji, kuri izteica lūgumu par Veclašu muižas sarga mājas ēkas saglabāšu, no sirds saka paldies visiem kopā un katram personīgi par ielikto padomu, darbu,
par materiālo palīdzību remonta gaitā! Paldies, par atbalstu šim aicinājumam saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu! Visu cieņu Jūsu darbam un sasniegumiem!
Lai raženi īstenojas Jūsu turpmākie darbi!

S A B I E D R Ī B A

TIEK APZINĀTAS IESPĒJAS DABAS
LIEGUMA “PILSKALNES SIGULDIŅA”
INFRASTRUKTŪRAS ATJAUNOŠANAI

zīmju, informatīvo stendu, taku marķējuma un lieguma robežzīmju skaits, kā arī vietas, kur jāizvieto atkritumu urnas un jāiekārto
atpūtas vietas.
Tas tika darīts ar mērķi apzināt atjaunošanas darbiem nepieciešamās izmaksas un meklēt risinājumus, kā tam piesaistīt Eiropas
Savienības fondu līdzekļus.
Tiek plānots iesniegt projektu, kura ietvaros tiktu atjaunota minētā infrastruktūra. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tika
izstrādāts infrastruktūras atjaunošanai nepieciešamais pamatojums, lai saņemtu atzinumu minētajām darbībām un varētu startēt

Tika apsekota dabas lieguma teritorija, lai novērtētu esošo situāciju un infrastruktūras stāvokli
Novembra sākumā Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti kopā ar dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” vadītāju Skaidrīti Azarstarpi un Pilskalnes pagasta pārvaldes
vadītāju Ludmilu Riekstiņu devās uz “Pilskalnes Siguldiņu”, lai
apsekotu dabas lieguma teritoriju un novērtētu esošo situāciju un
infrastruktūras stāvokli.
Tika konstatēts, ka laika zobs arī šeit ir atstājis savu nospiedumu. Ņemot vērā, ka dabas takas jau darbojas vairāk kā 30 gadus,
esošā infrastruktūra ir nolietojusies. Kaut arī pakāpeniski ir tikuši
atjaunoti vairāki dabas taku posmi, tomēr ir nepieciešami nopietnāki infrastruktūras atjaunošanas darbi. Balstoties uz dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plānā minētajiem ieteikumiem un esošo situāciju dabā, tika secināts, ka ir nepieciešami
infrastruktūras uzlabojumi.
Dabas takas tika apsekotas un tika izmērīti kāpņu un laipu infrastruktūras posmi, ko nepieciešams atjaunot, apzinātas skatu
platformas, kuras jāpārbūvē, aprēķināts nepieciešamais norādes

Apsekošana tika veikta, lai apzinātu nepieciešamās izmaksas un meklētu iespējamos risinājumus apgūt Eiropas
Savienības fondu līdzekļus
projektu konkursā.
Dabas takās nepieciešams ieviest jaunas vēsmas, lai visiem loloto, iemīļoto „Pilskalnes Siguldiņu” iedzīvotāji apmeklētu vēl un vēl,
ikreiz no jauna izbaudot tās neatkārtojamos, ainaviskos dabas skatus. Ikvienam vietējam iedzīvotājam vajadzētu ieklausīties šīs vietas unikālajā dabas mūzikā - strautu čalās, vēja čukstos un putnu
dziesmās. Iesakām visiem izbaudīt nu jau ar žilbinoši balto audeklu
klāto „Pilskalnes Siguldiņu” kopā ar mīļajiem cilvēkiem - neskatoties uz to, ka jau ir ziema… Tai tomēr ir sava burvība!
Attīstības plānošanas nodaļa

SUBATĒ UZSTĀDĪTS
SAULES PULKSTENIS
Saules pulkstenis ir senākais no zināmajiem instrumentiem, ar
ko tika noteikts laiks.
Tagad arī subatiešiem un Subates viesiem ir iespēja dzīvot pēc
saules laika. Novembrī pilsētas centrā- rekonstruētajā Tirgus
laukumā tika uzstādīts saules pulkstenis, kura pamatni- pamatīgu laukakmeni kala SIA “Akmenszieds” meistars Jānis Baginskis”Ilūkstē, metāla konstrukcijas izgatavoja SIA “ Ļakta” Ropažos,
darbus uzraudzīja un pulksteni atbilstoši debespusēm noregulēja
SIA “Saules darbi” valdes priekšsēdētājs Dr.sc.comp. Mārtiņš Gills.
Saules pulkstenī ir gan egle no Subates ģērboņa, gan ozola lapas no Ilūkstes novada ģērboņa. Tas pārstāv horizontālo pulksteņu
klasi- horizontāli novietota ciparnīca un slīps ēnas metējs gromons.
Tā kā zemei ir slīpa rotācijas ass un orbīta ap sauli nav ideāls aplis,
gada ietvaros saules diennakts garums periodiski mainās- vasarā
+/- 5 minūtes, ziemā +/- 15 minūtes pret mūsu joslas laiku. Pulksteņa ciparnīca rada vasaras laiku. Periodā no oktobra beigām līdz
marta beigām pareiza laika iegūšanai jāatskaita viena stunda.
Paldies visiem, kas pielika savu roku pulksteņa tapšanā, paldies Ilūkstes novada domei par interesanto vides objektu atjaunotajā Tirgus laukumā.

Sofija Glūmāne,
Subates un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja
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IEGULDI VESELĪBĀ UN VAIRO
DZĪVESPRIEKU!
Cilvēki pratuši peldēt jau pirms mūsu ēras. Par to liecina gan
literatūra, gan arheoloģiskie izrakumi. Grieķijā par nekulturālu cilvēku mēdza teikt :”Viņš neprot nedz peldēt, nedz lasīt”. Šis aforisms bijis plaši izplatīts arī Senajā Romā, kur mūsu ēras sākumā
uzcelti pirmie baseini.Peldēšana ir ievērojams ieguldījums cilvēka
veselībā un pašsajūtā. Tas ir pats efektīgākais sporta veids, jo nodarbina visas muskuļu grupas.Peldēšana nostiprina visu organismu, uzlabo sirds un asinsvadu sistēmu, attīsta lokanību, izturību.
Muguras problēmu gadījumā ārsti iesaka peldēt. Peldēšana palīdz
ātrāk atbrīvoties no liekās masas. Šī fiziskā aktivitāte arī norūda un
stiprina imūnsistēmu.Bērniem peldēšanas nodarbības ir vēl vairāk
nepieciešamas kā pieaugušajiem - tās veicina organisma attīstību,
disciplinē, vairo bērna pārliecību par sevi.
Peldēšanai ir spēcīgs atslābinošs efekts, smadzenes atpūšas, domas kļūst pozitīvākas. Ūdens attīra ne tikai ķermeni, bet arī prātu.
Peldēšanas nodarbība vakarā nodrošinās dziļu un veselīgu miegu.
Ja nevēlies peldēt, vari apmeklēt ūdens aerobiku, kas nodrošina gan
labu treniņu, gan izklaidi ūdenī.
Kā stāsta speciālisti, peldēšana tāpat kā B vitamīns, ko gūstam
no saules gaismas, jeb kā enerģija, ko gūstam no šokolādes, uzlabo
garastāvokli. Tā ne tikai liek justies labāk, bet palīdz arī atslābt un
labāk izprast sevi, tā ir kā sava veida joga – tikai bez meditācijas.
Tādēļ, aicinām, izmantojiet iespēju, ka tepat mūsu novadā, Ilūkstes
sporta Skolas sporta centrā ir peldbaseins! Bērniem un jauniešiem

Nāc gūt gan mieru, gan možumu Ilūkstes sporta skolas Sporta
centra peldbaseinā un iegūsti brīnumainu atpūtu gan ķermenim,
gan garam!

piedāvājam apgūt peldētprasmi interešu izglītības pulciņā vai trenēties peldēšanā sporta ievirzes programmā, bet pieaugušajiem - gan
ūdens aerobiku, gan „Aqua Zumba”. Ikvienu aicinām atpūsties un
relaksēties lielajā vai mazajā baseinā, saunā un tvaika pirtī un sajust prieka vilni un gandarījumu par lietderīgi pavadīto laiku un
ieguldījumu savā veselībā.
Dagnija Jemeļjanova
Ilūkstes novada Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā

PELDĒŠANAS NODARBĪBAS
ZĪDAIŅIEM
No 26.novembra Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra
peldbaseinā notiek peldēšanas nodarbības zīdaiņiem no 2 mēnešu
vecuma un bērniem līdz 6 gadu vecumam. Nodarbības notiek sestdienās, sākot no 12.00, vada bērnu peldēšanas trenerie Diāna Vucāne.
Papildu informācija, zvanot uz tālr.: 65449002
vai rakstot uz e-pastu: sporta.skola@ilukste.lv

NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBA
ĪSTENO PROJEKTU TAUTASTĒRPU
IEGĀDEI
Ilūkstes novada pensionāru biedrība īsteno projektu „Sēlijas tautastērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles”” (projekta Nr.: 16-03-AL28-A019.2201-000028). Projekta īstenošanas laiks:
2016. gada oktobris – 2017. gada jūnijs.
Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu,
kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū un iegādāties vecākās paaudzes deju
kopai „Ozolzīles” Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpu kom-

plektus, lai nākotnē varētu demonstrēt deju kustību un dzīvotprieka nozīmīgumu vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kā arī lai iesaistītu
sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES līdzekļi, 10% – pašvaldības līdzfinansējums).
Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE”
PIEŅEMS BĒRNU ĶIRURGS

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE”
PIEEJAMI JAUNI PAKALPOJUMI

13. decembrī no plkst. 16.30 Veselības centrā „Ilūkste” (ķirurga
kabinetā Nr. 111) pieņems bērnu ķirurgs Vladimirs Oleinikovs.
Iepriekšēja pieteikšanās reģistratūrā (tālr.: 65462455).

Pieejami jauni pakalpojumi(maksas) - ārstnieciskā pedikīra procedūras, kas palīdzēs novērst tādas problēmas kā varžacis, kārpas, ādas
sabiezējumi, kāju un nagu sēnītes, ieauguši nagi, saplaisājuši papēži,
ādas sabiezējumi u. tml. Procedūras veic pēc iepriekšējas pieteikšanās,
tālr.: 26344680.
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PA CEĻU IET EŅĢEĻI UN MANI
DRAUGI. UN ABĀS PUSĒS IR LATVIJA
17. novembrī, Ilūkstes novada Kultūras centrā notika Latvijas
Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums.
Svētku uzrunā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna, atskatoties uz nozīmīgajiem mūsu tautas vēstures notikumiem, uzsvēra, ka, lai gan atzīmējam valsts 98. gadu, Latvijas
tapšanas vēstures lappuses rakstāmas kopš dienas, pirms 4 gadu
tūkstošiem, kad uz dzīvi apmetās pirmās baltu ciltis. Tieši latviešu
spītība, zemes mīlestība un dzīves gudrība ir saturējusi baltu ciltis
garīgā kopībā iziet cauri pārmaiņu laikos. Latvieši bija kopīgā ticībā
sakausēta tautas garīga vienība un ar spēcīgu dzīvotgribu savā
zemē. Latvijas vara pirmo reizi minēta 17.gadsimtā un lai tautā
uzturētu stipru garu ir vajadzīga sava elite, tautas priekšstāvji,
kuri pašaizliedzīgi spēj tautu iedvesmot un to virzīt cēlāka mērķa
sasniegšanai – savas nacionālas valsts izveidei. 19.gadsimts Latvijai nesis veselu plejādi tautas dižgaru – Krišjāni Baronu, Krišjāni
Valdemāru, Jāni Endzelīnu, Kārli Mīlenbahu, Jāni Čaksti, Gustavu Zemgalu un Kārli Ulmani, kuri spēja iedvesmot tautu un dot
tai garīgo gaismu. Pie Latvijas debesīm varēja iemirdzēties 18.novembra brīvības saule, diemžēl tie bija tikai 22 gadi – viens nepārtraukts godības ceļš – neatkarīgās Latvijas slavas gadi. Domes
priekšsēdētājs atzīst, Latvija vairs nav tāda kā agrāk un šīs sajūtas
pastiprina lielais valstij piederīgo skaists, kuriem zudusi pārliecība
par latviešu tautas nepieciešamību un spēju uzturēt savu valsti.
Strauji mainās arī pasaules kārtība, būs lielo pārbaudījumu gadi.
Ne visas valstis spēs cienīgi iziet cauri šiem sarežģītajiem posmiem.
Šai robežai tiks pāri tikai stipras un vienotas nācijas.

pā un retumis kā ieročus izmanto depresīvās institūcijas. Domāju,
ka tādā situācijā ir grūti ļaudīm orientēties. Mīļie novada ļaudis,
mums priekšā ir grūts un tāls ceļš ejams, īstenojot novada attīstības
plānu. Valdības izstrādātā un īstenotā politika tiek vērsta diemžēl
uz deviņu lielo un 21 reģionālo attīstības centru attīstību. Pārējā valsts teritorijas attīstība ir apgrūtināta un pašu ļaužu rokās.
Tiek īstenoti likumdošanas akti, kuri sekmē lauku pamestību.
Draudīgas ir valdības aprises par jaunas administratīvi teritoriālās
reformas turpināšanu. Bet neskatoties uz to, šajā svētku reizē ar
gandarījumu varam atskatīties uz paveikto novadā, esam nogājuši
garu un grūtu izaugsmes ceļu, ejot šo ceļu ir bijuši vilšanās brīži,
gan panākumu prieki. Kopīgi noietais ceļš ir vainagojies ar uzvaru pār neticību pašiem sev. Esam no parastas, nomaļas pierobežas
pašvaldības tapuši par stipru, valstī atzītu novadu, un ar to ir jālepojas! Lai katrās mājās ir labklājība un saticība, miers un mīlestība, es pateicos ikvienam no jums par darbu un pūlēm, ko veltāt sev
un savai ģimenei, sabiedrībai Paldies par ieguldīto enerģiju novada
izaugsmē un valsts stiprināšanai. Lai Latvijai saules mūžs.”

...apkārt ir gaiši cilvēki un svarīgi, ka te laukos,
garīgās vērtības ņem virsroku pār laicīgajām
Svinīgajā pasākumā, jau tradicionāli, pasniedzot
pašvaldības Atzinības rakstus godinājām novada ļaudis. Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību par uzņēmīgu,
profesionālu un nesavtīgu darbu, veicinot novada attīstību,
šogad apbalvojumus pasniedza 13 pašaizliedzīgiem sava
darba darītājiem.

“Dievs ir pirmajā vietā un Dievs visu palīdz” - ar šādu pārliecību dzīvo Atzinības raksta saņēmēja no Dvietes - Albina Teresija
Galkus. Svētku reizē teicām paldies Albinai par viņas aktīvu iesaistīšanos Dvietes pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašaizliedzīgu
attieksmi pret līdzcilvēkiem. Albina ir aktīva senioru kopas “SaulLai Latvijai saules mūžs
riets” dalībniece, patstāvīgi darbojas Dvietes katoļu draudzē, regulāri kopj Dvietes Romas katoļu baznīcas teritoriju. Kā brīvprātīgā
darbojas Sarkanā krusta projekta ietvaros radītajā “Tīrības
istabā”. Albina atbalsta un iesaistās dažāda veida pasākumos un
aktivitātēs. Lai gan Dvietē nedzīvo ilgi un uz dzīvi šeit pārcēlusies
no Rīgas, īsā laikā viņa ir pratusi atrast ceļu uz dvietiešu sirdīm, jo
grūtos brīžos un it visur, kur nepieciešama palīdzība vienmēr būs
viņas rokas. Albina saka: “Ilūkstes novads ir manas mājas. Esmu
pateicīga, ka esmu šeit nokļuvusi. Esmu priecīga, jo apkārt ir gaiši
cilvēki un svarīgi, ka te laukos garīgās vērtības ņem virsroku pār
laicīgajām.”
No Šēderes puses Atzinības rakstu par augstu atbildības sajūtu,
veicot uzticētos darba pienākumus saņēma pensionētā Šēderes
pagasta komunālās saimniecības labiekārtošanas darbu strādniece Tatjana Čamane. Tatjana savus pienākumus pildīja apzinīgi, daudz darot arī ārpus darba – veicot šūšanas darbus, ierādot
neizīrētos dzīvokļus. Pašulienes teritorijas labiekārtošanā redzēja visus trūkumus un neizdarības par ko ne tikai ziņoja, bet arī
centās novērst un sniedza ieteikumus darba uzlabošanā. Tatjanu pazīst katrs Šēderes pagasta iedzīvotājs. Viņas darba mūžs ir
Kultūras centra zālē sanākušajiem ceļoties kājās, Atzinības
rakstu par ģimeniskas vides radīšanu un nesavtīgu mīlestību un veltīts šim pagastam. Pagasta ļaudis smaidot saka – “kad Taņa pie
mums strādāja, pagasts spīdēja un laistījās, un pat tad, kad viss
rūpēm par audžubērniem, saņēma audžumamma Irina Pučka
bija sakārtots mēs jokojot teicām, ka Taņa jau tik un tā ies lapas
padzenāt. Viņa strādāja perfekti, raisot apbrīnu līdzcilvēkos”, bet
“Vēsturē ir pieredzēts – stipras valstis pakļauj vājas valstis, taču pati Tatjana vien bilst, ka strādā ar lielu sirdi un cer, ka mūsu
ir arī citādi,” sveicot novada ļaudis uzsvēra Stefans Rāzna, “Lat- novads būs skaists, stiprs un bagāts.
vijas, Lietuvas un Igaunijas atdzīšana parādīja, ka arī maza, taču
Ir jāturas pie savas vietas un jābūt patriotam
garā stipra tauta uzvar. 18.novembrim būtu jāiegūst dziļāks iespaids uz mūsu sirdi, jākļūst par īstiem svētkiem, nācijas stipruma
Ar Atzinības rakstu – par ilggadēju ieguldījumu un pašaiun saliedētības instrumentu, par tautas garīgā spēka avotu. Katrs zliedzīgu attieksmi jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu darno mums ir atbildīgs par norisēm valstī. Dzīvot brīvībā nav viegli, bu Bebrenes pagasta kultūras dzīves organizēšanā tika sumināta
jo atbildība par katra lēmumu un tām sekām gulstas vien uz katra Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” skolotāja Birupaša. Mums ir vajadzīga izpratne, ka patiesi demokrātiska sabie- ta Kaniņa. Pati Biruta uzsver, ka novadā jūtās labi un citu nedrība un labklājība gluži automātiski nenolaižas no debesīm, to gribētu, sakot - “Tā kā saka bērniem – bērnu dārzs ir tavas otrās
sasniegšanai ir vajadzīgs laiks. Arī tie labumi, ko redzam Rietumos mājas, audzinātāja - tava otrā mamma, tāpat arī Ilūkstes novads,
ir veidojušies gadsimtiem ilgi. Stipro valstu pieredze rāda, ka ta- tas ir kaut kas ļoti tuvs, mīļš un labs.” Radot drošības sajūtu, ar
jās faktiski valda divas, trīs partijas un vienmēr tādi parlamenti ir maigumu un laipnību, radošu, individuālu pieeju Biruta ir izaudzlemt spējīgi. Latvijā politiķi ir izveidojuši ap 40 partijām, un katrai inājusi un skolai sagatavojusi daudzas paaudzes. Kolēģi uzsver,
no tām ir atbalstītāji, Saeimā ietikušas 7 partijas, koalīciju veido 3, ka Biruta ir apveltīta arī ar izteiksmīgu runas talantu, mierīgais
kuras ir tik atšķirīgas ideoloģijā, ka nepārtraukti karo savā star- balss tembrs bērnos rada mīļuma sajūtu, Birutā ieklausās bērnu

7

S V Ē T KO S
vecāki, bet dzeja viņas izpildījumā skan ne vien bērnu dārzā, bet
arī pagasta pasākumos. Viens no Birutas hobijiem - piedalīšanās
Bebrenes pagasta amatieru teātra izrādēs, izspēlējot atraktīvas un
interesantas lomas. Savukārt, biedrības „Moto Ilūkste” dibinātājs
Vitālijs Kurmis Atzinības rakstu saņēma par entuziasmu sporta
dzīves izkopšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā novadā. Ar
apbrīnojamu neatlaidību viņš organizē Latvijas un starptautiska
mēroga sacensības motosportā Ilūkstes novada trasē “Celmji”.
Vitālijs uzņemas un aktīvi atbalsta ik vienu, kas izrāda interesi nodarboties ar motokrosu, neatkarīgi no vecuma. Novadnieki
uzsver, ka Vitālijs neliedz savu atbalstu dažādās situācijās, ir saprotošs un pozitīvs. Taujāts, kā izjūt piederības sajūtu savam dzimtajam novadam Vitālijam Kurmim atbilde ir pašsaprotama un
skaidra - te ir dzimtene. “Te esmu jau no bērna kājas un viss te
notiek, tagad arī aug un skolojas bērni. Ir jāturas pie savas vietas
un jābūt patriotam,” uzsver Vitālijs. Arī Līga Kūliņa, Ilūkstes Satraudzības vidusskolas skolotāja, sevi sauc par novada un valsts
patrioti, uzsverot māju nozīmi un to, ka te ir dzimtas saknes. Līga
iedvesmu gūst no skolēnu prieka, katru bērnu sauc par savējo un
ir pārliecināta, ka dara savu sirdsdarbu. Īpašu vērību velta skolēnu
patriotiskajai un pilsoniskajai audzināšanai, motivē skolēnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma
apgūšanu un saglabāšanu. Līga Kūliņa Atzinības rakstu saņēma
par pašaizliedzīgu darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā un jaunu
aktivitāšu ieviešanā skolas kolektīvā.

Eglainieši uzsver - valsts, novada un pagasta lepnums ir
katrs cilvēks, kas šeit dzīvo, bet īpaši ir jaunieši, kas šeit
ir dzimuši, kas paliek, strādā mūsu pagastā, novadā, valstī un šāds piemērs ir Zanda Lisovska

...nezināmais jau nepaliek mazāks, tas tomēr ir
tāds pats un pat lielāks, un atbildība ir lielāka. Cilvēki šeit ir savējie un tev ir lielāka vēlme izdarīt pēc
iespējas labāk un daudz vairāk
No Ilūkstes pārceļoties uz Eglaines pusi, par augstu atbildības
sajūtu, aktīvu darbu un pasākumu organizēšanu Vecā Stendera
muzejā, pasniedzot Atzinības rakstu, paldies tika teikts Zandai
Lisovskai (biedrības „Stendera novadnieki” biedre, Eglaines
kultūras nama vadītāja). Jaunietes novadnieki uzsver- valsts, novada un pagasta lepnums ir katrs cilvēks, kas šeit dzīvo, bet īpaši
ir jaunieši, kas šeit ir dzimuši, kas paliek, strādā mūsu pagastā, novadā, valstī un šāds piemērs ir Zanda. Zanda ir enerģiska, izdomas
bagāta un patiesa sava darba entuziaste. Lai realizētu savas idejas
spēj iesaistīt apkārtnes ļaudis un dažādas organizācijas, tādā veidā
radot visiem baudāmus, kvalitatīvus pasākumus. “Strādāt dzimtajā novadā, tas ir izaicinājums,”atzīst Zanda, “lielākoties cilvēki,
studenti rēķinās ar to, ka viņi nomainīs dzīves vidi un viņiem ir
sveša vide, viņiem ir nezināmais. Es savu dzīves vidi nenomainīju,
paliku tepat, bet nezināmais jau nepaliek mazāks, tas tomēr ir tāds
pats un pat lielāks, un atbildība ir lielāka. Cilvēki šeit ir savējie un
tev ir lielāka vēlme izdarīt pēc iespējas labāk un daudz vairāk”.
Šogad tika sumināta vēl viena eglainiete. Par nozīmīgu ieguldījumu
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Eglaines pagastā, Atzinības
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Paldies teicām Līgai Bukovska, pasniedzot Atzinības rakstu par par nesavtīgu un atbildīgu pašvaldības izpilddirektores pienākumu veikšanu, mērķtiecību un racionālu
redzējumu, veicinot novada izaugsmi
rakstu saņēma seniore Helēna Plone. Helēna dzimusi un augusi
Eglainē, līdz aiziešanai pensijā strādāja Eglaines lauksaimniecības
preču noliktavā par noliktavas vadītāju. Pašreiz aktīvi atbalsta
Stendera muzeja saglabāšanu, palīdz organizēt pasākumus, augstu vērtē Latvijas kultūru un tradīcijas. Helēna līdzcilvēkus iedvesmo turpināt darīt iesākto, lepoties ar novadā dzimušiem diženiem
ļaudīm, kāds ir bijis Vecais Stenders, un uzver “Ilūkstes novads
tas ir liels spēks!” Un liels spēks ir arī ģimene. Kultūras centra
zālē sanākušajiem ceļoties kājās, Atzinības rakstu par ģimeniskas
vides radīšanu un nesavtīgu mīlestību un rūpēm par audžubērniem, saņēma audžumamma Irina Pučka. Jau deviņus gadus viņa
ir audžumamma, šobrīd audzina sešas meitenes. Irina ir mamma
vistiešākajā vārda nozīmē, dzīvo ar bērniem un rada viņiem māju
sajūtu, viņa ļauj noticēt brīnumiem. Audžubērni un kolēģi saka
– Irina ir stingra, bet taisnīga, drosmīga, tendēta uz izaugsmi,
mīļa un bērniem mamma, kura ir kā labs draugs. Valsts svētku
noskaņās Irina uzsver, ka ar mīlestību viņai saistās arī novads, jo
te ir viņas darbs, te ir visi viņas bērni.
Šajā svētku reizē Atzinības raksts tika pasniegts arī Zojai
Purvinskai, SIA „Ornaments” sētniece, par apzinīgu savu pienākumu pildīšanu, saimniecisku attieksmi pret kopjamo teritoriju.
Zoja ir atgriezusies savās mājās un priecājas, ka var darīt to, kas
patīk. Zojas veiktais darbs tiek ievērots un novērtēts, ilūkstieši
lepojas ar tik čaklu un cītīgu sētnieci. Zoja ir piemērs tam, ka uzticētais darbs ir jāizdara godprātīgi un ar mīlestību un mēs katrs
ar labi paveiktu darbu varam radīt patīkamu vidi, radīt prieku
līdzcilvēkiem.
Šogad suminājām vēl vienu skolotāju. Par pašaizliedzīgu darbu
skolēnu spēju izkopšanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves
organizēšanā Subatē Atzinības rakstu saņēma Subates pamatskolas skolotāja Diāna Timofejeva. Diānai Subates pamatskola
ir pirmā un vienīgā darba vieta un skolu viņa sauca par savām
otrajām mājām. Darbu veic ar augstu profesionalitāti, labestību un atsaucību pret bērniem. Diāna ņem dalību arī Subates
kultūras nama vokālajā ansamblī “Sonāte” un jau kā 20 gadus
kalpo Subates Romas katoļu baznīcā. Līdzdarbojas ikgadējās aspirantu nometnes organizēšanā, sagatavo draudzes bērnus pirmajai
komūnijai, jaunos pārus laulībām, ir Marijas leģiona locekle. Diāna
uzskata, ka nevajag sūkstīties par to kā nav, bet vajag priecāties
par to, kas ir.

Man šķiet, ka šeit zāle ir zaļāka, debesis zilākas un
šī vieta man ir dikti mīļa
Kārlis Ulmanis reiz ir teicis - “bites nevaimanā, viņas dzied
savu darbu darīdamas un atzīst arī kopā darīšanas nozīmi un zin,
ka iznākums būs saldais medus” – un tieši tā līdzcilvēki raksturo
Līgu Bukovsku, Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektori,
kura ar augstu atbildības sajūtu, tālredzību un mērķtiecību, veicot
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izpilddirektores pienākumus, ir veicinājusi novada attīstību. Līga
veido novada seju. Viņa ir tā, kas nemanāmi ir darījusi un dara
ļoti daudz novada labā, reizēm arī aizmirsdama sevi. Viņa strādā
kā bite, sakārtodama visu pa plauktiņiem un radīdama drošības
sajūtu cilvēkos. Varbūt kāds Līgu uztver kā amatpersonu, bet kā
uzsver kolēģi, viņa, ja vajag, var uz jumta uzkāpt un pārbaudīt
kā celtnieki strādā, pēc mirkļa apsēsties un tikt galā ar cipariem
un skaitļiem un tajā pašā laikā, strādājot pie projektiem, piedāvāt
neordinārus risinājumus, domājot pirmām kārtām par novada
iedzīvotājiem. Pati Līga saka: “...ko man nozīmē dzīvot Ilūkstes
novadā, pirmām kārtām, tā ir mana dzimtā vieta, tās ir tēva mājas
un es esmu šī novada patriots. Man šķiet, ka šeit zāle ir zaļāka,
debesis zilākas un šī vieta man ir dikti mīļa un man ir palaimējies
arī ar to, ka dzīvē tā iekārtojās, ka mana darba vieta ir šeit Ilūkstes
novadā, ka es varu rūpēties par novada tālāko attīstību, skatīties
kā novads pārveidojas, jo man gribās tā, lai mūsu novada skaistumu saskata ne vien iedzīvotāji, bet arī tie, kas varbūt agrāk ir
dzīvojuši un tagad atbrauc ciemos, gan arī viesi, lai viņiem mūsu
novads būtu pievilcīgs. Un man ir arī liels lepnums par mūsu novadu, jo mūsu bērni nes novada vārdu tālāk, ir talantīgi dejotāji, dziedātāji, piedalās konkursos, olimpiādēs. Mums ir arī aktīvi
seniori, kas daudzina novada vārdu, tāpat ir aktīvi pašdarbnieku
kolektīvi. Tāpēc domāju, ka mums katram sirdī būtu jābūt lepnam
par savu dzimto vietu, par to, ka mēs tādi esam! Gribas novēlēt novada iedzīvotājiem – sadzīvot vienam ar otru, redzēt vienam otra

pasniegts augstākais Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojums – tituls „Goda pilsonis”.
Neskatoties uz savu lielo dzīves gadu un tajos gūto bagātīgo pieredzi bīskaps Jānis Purvinskis ar apbrīnojamu mirdzumu
acīs un mīlestību sirdī neatlaidīgi kalpo cilvēkiem. Bīskaps Jānis
Purvinskis - cilvēks, kurš uzticīgs Dieva aicinājumam. Jau viņa
garīgā dzīves sākumā pēckara gados, kad valdīja komunisma terors, viņš atbildēja Dieva aicinājumam kļūt par priesteri, viņš gāja
šo ceļu, bija uzticīgs Dievam un Dievs viņu veda arī tālāk. Šeit
iesācis savu kalpojumu Dievs viņu aicināja iet uz Ukrainu. Tolaik
Ukrainas baznīca bija cietusi daudz, daudz vairāk nekā Latvijas,
var teikt, tur bija viss izjaukts un viņam bija jādodas gandrīz kā
uz tuksnešainu vietu, lai visu atjaunotu. Toreiz, vēl priesterim,
Jānim Purvinskim tas izdevās tik ļoti labi, ka arī jau nākot neatkarības gadiem viņš kļuva par bīskapu. Visā šajā apgabalā viņam
bija jānes šī atbildība gan jāatjauno draudzes, gan jāceļ baznīcas, jāatjauno cilvēku garīgā dzīve un Jānis Purvinskis to godam
veica, dedzīgi kalpojot viņš ir veicis ļoti daudz, ko arī baznīca ir
atzīmējusi ar dažādām pateicībām viņam. Jau vairāk kā 50 gadu
priesterībā un 20 gadu būdams bīskaps Jānis Purvinskis ir paveicis ārkārtīgi daudz, lai katra izslāpusī sirds pēc mīlestības varētu
atrast ceļu pie dzīvā mīlestības avota Dieva, kaut arī lielākā darba
gadu daļa aizvadīta Ukrainā, ik gadu viņš vairākkārt ir apciemojis
savu dzimto pusi Ilūksti. Viņa lūgšanas un svētībai paceltā roka
ir sniegusi vērtīgāko, kaut arī acīm nesaredzamo – Dieva žēlastību un svētību mūsu novadam un ikvienam, kurš te dzīvo. Zemu
noliecam galvas bīskapa auglīgā darba mūža priekšā un izsakām
vislielāko pateicību.
Aizvadot novembri valsts svētku noskaņās un iestājoties klus-

Biedrības „Moto Ilūkste” dibinātājs Vitālijs Kurmis
Atzinības rakstu saņēma par entuziasmu sporta dzīves
izkopšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā novadā
vajadzības, atbalstīt grūtā laikā, jo tikai tādā veidā mēs spēsim
nepazaudēt šo saikni vienam pie otra.”

Zālē sanākušajiem ceļoties kājās, paužot cieņu un sakot
paldies par patriotismu, nozīmīgu devumu latviskās
dzīvesziņas tradīciju izkopšanā, par atsaucību un mīlestību
pret līdzcilvēkiem Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu
novadam saņēma bebreniete Rasma Drulle.
Rasmas Drulles vārds siltāk un tuvāk skan Bebrenē, kur
nodzīvoti 60 gadi, bebrenieši mīļi saka - „mūsu Rasmiņa”, lai gan
viņas dzīves gaitas ir vijušās teju cauri visam mūsu novadam un
aizsniegušās līdz pat Sibīrijas skaudrajiem plašumiem. Pēc 8 gadu
izsūtījuma, atgriežoties Latvijā, Rasma sāka strādāt Bebrenes
sovhoztehnikumā, vēlāk pildīja laborantes pienākumus tehnikumā, kur iegūti draugi un satikts dzīvesbiedrs Jānis Drullis.
Rasma Drulle ir cilvēks, kas apvieno sevī čaklumu un labestību,
vienmēr dāvā citiem laipnu vārdu un smaidu un nekad neliedz
savu palīdzību. Viņa ir nenogurstoša sava ceļa gājēja un ar savu
optimismu dod spēku skatīt dzīvi no tās gaišākās puses. “Latvija
un dzīve novadā – tas man ir viss,” saka Rasma. Šī gada vasarā
Rasmiņa svinēja 90 gadu jubileju.

Šogad īpaši godinājām Kijevas-Žitomiras diecēzes bīskapu Jāni Purvinski, kuram pateicībā par ieguldījumu garīgo vērtību stiprināšanā Ilūkstes novada sabiedrībā, tika
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Atzinības rakstu par patriotismu, nozīmīgu devumu latviskās dzīvesziņas tradīciju izkopšanā, par atsaucību un
mīlestību pret līdzcilvēkiem visa mūža garumā saņēma
bebreniete Rasma Drulle
ajai Adventei, tas kļūst par laiku, kad varam atgriezties pie paša
svarīgākā - pārdomām par to, kas mēs esam, kur mēs esam un kā
mērojams tālākais ceļš. Imants Ziedonis reiz ir teicis: “Es sapņoju
par ceļu, kurā es satieku savus senčus paaudzes paaudzē, un viņi
man pastāsta, kur ir kādreiz smagi kļūdījušies, kurā gadsimtā,
kuros sentēvos un cik un kas nu mums tagad no viņu muļķības
un nezināšanas jāizpērk. Un manas kājas kļūst zinošākas un
gudrākas, kāpj mēsliem pāri un nebrien iekšā, ne vairs kā agrāk.
Es eju tīrāk. Pa ceļu iet eņģeļi un mani draugi. Un abās pusēs ir
Latvija. Pa ceļu tek laiks. Kad jūtos liels, tas man līdz ceļiem. Kad
jūtos mazs, tas man līdz kaklam, līdz lūpai. Kad esmu aizrāvies, es
esmu tajā līdz ausīm. […] Pa labi un pa kreisi ir Latvija. Un mēs
esam ar enģeļiem, suņiem un vēstures varoņiem. Par to es sapņoju. Ka es eju brīvi. Es zinu, ka savtīgi, bet es saku: es gribu brīvi
iet. Laikā, kas atvēlēts vien man. Un lai apkārt ir Latvija.”
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Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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IR JĀTURĀS PIE SAVAS ZEMES!
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – cik daudz ir pateikts šajos
šķietami vienkāršajos vārdos! Jo ikvienam no mums visā plašājā
pasaulē ir vajadzīga vieta, ko saukt par savu – vieta, kur dzīvot, vieta, kur strādāt un justies drošam par savu un savu bērnu nākotni.
Un mums tāda ir! Tā ir mūsu dzimtā zeme, pie kuras stingri turas
mūsu kājas, kurā gluži vai ieaugušas ir mūsu rokas un sirds...
Zeme ir mūsu svētība un bagātība, un nav svarīgi vai rušināmies
piemājas dārziņā vai iekopjam plašus laukus.Tajā sakrājas mūsu
darbs, mūsu sviedri un mūsu asaras, – sakrājas un tiek uzglabāti,
lai vēlāk pasniegtu pelnīto atmaksu, prieku un gandarījumu par
padarīto.

Pasniedzot pašvaldības Pateicības rakstus, 25.novembra vakarā, godā cēlām novada zemniekus un uzņēmējus,
kuri ar sevišķi rūpīgu un gādīgu darbu savā pilsētā vai
pagastā šogad veicinājuši arī novada attīstību. Pateicības
rakstu par aizrautīgu darba un dzimtās zemes mīlestību,
ar panākumiem darbojoties un pilnveidojot saimniecību
„Zaļenieki” saņēma Guntis un Viktorija Rītiņi
Laikā pēc Valsts svētkiem un pirms Adventes, pulcējāmies,
lai godinātu ļaudis, kuriem zeme un darbs ir savijušies vienā veselumā, kuri vislabāk zina, cik agri ir rīti un cik vēli ir vakari, kuriem bieži vien diena ir par īsu lai pagūtu īstenot visu iecerēto – tie
ir mūsu novada zemnieki un uzņēmēji. Ilūkstes novada pašvaldība,
25.novembra svinīgajā pasākumā, īpašā godā cēla tās ģimenes, kas
ar sevišķi rūpīgu un gādīgu darbu savā pilsētā vai pagastā šogad
veicinājušas arī novada attīstību.
Pateicības rakstu par aizrautīgu darba un dzimtās
zemes mīlestību, ar panākumiem darbojoties un pilnveidojot saimniecību „Zaļenieki” saņēma Guntis un Viktorija Rītiņi. Viņi apsaimnieko 100 hektārus zemes. 40 hektāros
zemes tiek audzēti graudaugi. Saimniecībā ir 31 slaucama govs un
33 jaunlopi. Saimnieks aprūpē arī 15 bišu saimes.Guntis un Viktorija aktīvi ir apguvuši Eiropas Savienības finansējumu. Pēdējo 5 gadu laikā realizēti 2 modernizācijas projekti, kuru ietvaros
iegādāta lauksaimniecības tehnika. Piemājas saimniecībā visus
darbus veic pašu spēkiem un ar savu tehniku. Lielākais atspaids
saimniekošanā ir bērni.Darba tikumu un dzīves prasmes Viktorija
un Guntis nodod 3 dēliem un 2 meitām. Viņi ir gudri un prasmīgi
vecāki. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Guntis un Viktorija atrod
laiku, lai apmeklētu dažādus pasākumus pagastā, novadā. Viktorija jau daudzus gadus ir arī aktīva Dvietes kultūras nama dramatiskā kolektīva dalībniece, ir nospēlējusi dažādas lomas, vadījusi
ne vienu vien kultūras nama pasākumu.Rītiņu ģimeni Dvietes pagasta iedzīvotāji raksturo kā ļoti uzņēmīgu, darbīgu atsaucīgu un
izpalīdzīgu.
Artis Milicins un Līga Pauļuka pirms 2 gadiem no
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ārzemēm atgriezās Līgas dzimtajā Bebrenē un kā jaunie
zemnieki uzsāka saimniekot savu senču mājās, izveidoja bioloģisko saimniecību ‘’Strazdiņi’’ un nodarbojas ar
aitkopību. Šajā īsajā laika posmā viņu ganāmpulks pieaudzis
līdz 260 aitām, apsaimniekoti tiek 48 hektāri zemes. Visus šos 2
gadus jaunie cilvēki aktīvi darbojas, lai saimniecība attīstītos. Ar
lielu gribasspēku tiek iegūtas jaunas zināšanas- Līga Bebrenes
vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā apguvusi gan veterinārmedicīnu, gan aitkopības pamatus un pašlaik mācās ekotūrisma pamatus. Pateicība Līgai un Artim par paaudzēs krātā senču
darba tikuma saglabāšanu, neizsīkstošu darba sparu un neatlaidību strādājot bioloģiskajā z/s “Strazdiņi”.
Par sirdsdegsmi, optimismu un darba mīlestību, ilggadēju darbošanos saimniecībā „ Annītes” patecība Irēna un
Valdis Čamāniem Prodes pagastā. Ar savu ikdienas darbu viņi
apliecinājuši, ka, dzīvojot laukos, var ne tikai zemi apstrādāt, izveidot ganāmpulku, bet arī gan četrus bērnus izaudzināt un izskolot
un spītējo skaudrām liktens dienām raudzīties pasaulē ar pozitīvu
skatienu, sniegt atbalstu un labi sadzīvot ar kaimiņiem.Subatieši
teic- dzīve laukos ir!
Vitolda Kvedera vadītā zemnieku saimniecība „Zālīte” ir
dibināta 1991 gadā. Toreiz viņš sāka ar 50 hektāriem, nenobijās
paņemt kredītu un bija viens no pirmajiem, kurš uzrakstīja projektu,
lai saņemtu finansējumu no Eiropas fondiem. Tagad apsaimnieko
vairāk kā 800 hektārus. Vitolds ir ar lielu pieredzi lauksaimniecībā
un kā pats saka – “redzu rokrakstus laukiem – ir skaidrs, kur ir
kāds saimnieks”. Saimniecība "Zālīte" ir tendēta uz attīstību, jauninājumu ieviešanu. Kā papildnozare ir tūrisms – darbojas atpūtas
bāze „Saliņas. Uz doto brīdi darbojas arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) „Sēlijas āres”. Kā galvenos
kritērijus veiksmīgai saimniekošanai Vitolds min labu izglītību,
spēju uzdrīkstēties un neatlaidību. „Jābūt pasaules redzējumam,
un cilvēkam uz darbu jānāk ar prieku, ar pesimismu nevar. Lauksaimniecībā ir daudz šķēršļu, kurus vajag paredzēt. Vajag pētīt.
Zemi nekad neapmānīsi,” saka Vitolds. Savukārt eglainieši uzsver,ka Vitolds ir labs organizators, tendēts uz personisko izaugsmi,
ar idejām aizraujot arī citus. Pašvaldības Pateicības raksts Kvederu
ģimenei - par nenogurstošu darbaprieku un inovatīvu pieeju jaunu
risinājumu meklējumos z/s “Zālītes” rezultativitātes sasniegšanai,
atsaucību, daloties pieredzē ar līdzcilvēkiem.

Mājās “Riteņi” dzīvo trīs paaudzes, Ēriks un Anžella
nesūrojas, kad krīt piena cenas, bet strādā arī ārpus
saimniecības, lai izaudzinātu un izskolotu bērnus
Šēderes pagasta pierobežā, kur līdz Lietuvas robežai pavisam
netālu, dzīvo un saimnieko mājās “Riteņi” Anžella un Ēriks
Svētiņi. Viņi apsaimnieko 50 hektārus zemes, no kuriem 25 hektāri ir aramzeme, no kuras rudenī ievāc bagātīgu ražu.Saimniecībā
ir 15 liellopi un arī bišu saimes, kuras prasa laiku un mīlestību. Ar
bišu čaklumu un tālredzību Ēriks un Anžella nesūrojas, kad krīt
piena cenas, bet strādā arī ārpus saimniecības, lai izaudzinātu un
izskolotu bērnus. Mājās “Riteņi” dzīvo trīs paaudzes. Saimniekot
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palīdzējušas zināšanas tehnikā un, protams čaklums, darot jebkuru lauku darbu. Čakli un ekonomiski strādājot, viņi ir atjaunojuši dzimtas māju, sakopuši tās apkārtni, audzina un skolo divus
bērnus: dēlu Elvi un meitu Evu, kuri ir palīgi saimniecībā un
atbalsts saviem vecākiem.Lauku darbos viņi piepilda sapni par
laimīgiem un izglītotiem bērniem un sakoptu sētu. Šederieši šo
ģimeni raksturo kā čaklu un izpalīdzīgu. Svētiņu ģimenei Pateicība par neatlaidīgu darbu, rūpēm un uzņēmību, saimniekojot z/s
„Riteņi.

Pilskalnes pagastā piemājas saimniecībā “Melnupes”
no paaudzes paaudzē saimnieko Palkeviču ģimene
Ilūkstes
novada
Pilskalnes
pagastā
piemājas
saimniecībā “Melnupes” no paaudzes paaudzē saimnieko
Palkeviču ģimene. Regīna un Gunārs strādā piena lopkopībā un
saimniecību izveidojuši jau pirms 20 gadiem. Līdz šai dienai tiek
attīstīta saimniecība realizējot projektus. No paaudzes paaudzē
ieaudzinātais darba tikums ir pamudinājis vecāko dēlu Aināru atgriezties dzimtenē un veidot savu saimniecību. Ainārs vairākus
gadus ir strādājis ārzemēs, un, atgriežoties dzimtenē, sācis darbu gaļas liellopu audzēšanā. Pašreiz jaunās Palkeviču ģimenes
saimniecībā ir 24 gaļas lopi un saimnieki saredz perspektīvas lopu
audzēšanā. Aināra un Elīnas ģimenē aug divas atvasītes – meitiņa
Amanda un dēliņš Armands. Lai arī Palkeviču saimniecībā darba
ir daudz, ģimenes vienojas kopīgos svētkos un atpūtā. Pilskalnieši
savās pārdomās par Palkeviču ģimeni teic: „Mēs esam lepni par
mūsu novada uzņēmīgajām ģimenēm, kuras gan novada, gan Latvijas tēla veidošanā iegulda daudz pūļu, enerģijas un gudrības.
Pateicoties šādām ģimenēm mēs Latviju redzam stipru, spēcīgu
un mūžīgu.” Pateicība Gunāram un Regīnai Palkevičiem par ilggadēju un veiksmīgu darbošanos saimniecībā „Melnupes” un
zemes kopēju vērtību un darba tikuma ieaudzināšanu nākamajās
paaudzēs un Aināram un Elīnai Palkevičiem par paaudzēs mantotā darba tikuma saglabāšanu, uzņēmību, mīlestību un cieņu
pret zemi, saimniekojot saimniecībā „Melnupes”.
Zemnieku un uzņēmēju ikgadējā sumināšana jau ir kļuvusi
par skaistu tradīciju novadā, kā uzsvēra Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, šis pasākums ir laiks, ko visiem pavadīt kopā un apzināties savu spēku, varēšanu un arī izturību,
arī valsts pamatu veido ne vien latviešu tauta un latviešu valoda,
bet arī zeme, kura pieder latviešiem, ja tas viss izpildās, tad varam apjaust, ka dzīvojam drošā, stabilā valstī. Ir jāturās pie savas
zemes! Būsim lepnu, jo mūsu novads ir bagāts ar strādīgām un
stiprām ģimenēm ar vēlmi saimniekot, kuras nebiedē jauni izaicinājumi un ar tiem saistītās grūtības.
Sanita Plone, Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītājas p. i.
Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča

PASĀKUMS POLITISKI
REPRESĒTAJIEM
Novembris ir Latvijas mēnesis , kad svinam, domājam
un atceramies Latvijas vēstures lappuses. Latviju vēstures lappuses ir dažādas, gan drūmas kā 1941.gada 14.jūnijs,
1949.gada 25.marts un arī priecīgas kā uzvara pār Bermonata armiju, pasludinātā Latvijas valsts ar savu karogu,
himnu.

Izsakot pateicību par ticību valstij un devumu Latvijas
neatkarības stiprināšanā, sanākušos sveica Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis
Cienot un izjūtot atbildību to cilvēku priekšā, kuri izloloja mūsu
mīļās Latvijas ideju, Ilūkstes novada politiski represēto apvienība
un novada pašvaldība 15.novembrī aicināja uz pasākumu Bērnu
un jauniešu centrā novada politiski represētās personas, lai kopā
bez ikdienas steigas kavētos atmiņās par pagātni un sapņos par
nākotni.
Paužot cieņu, izsakot pateicību par ticību valstij un devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā sanākušos sveica Ilūkstes novada
pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis. Mīļus un atraktīvus
priekšnesumus bija sarūpējuši paši mazākie -BJC un PII “Zvaniņš”
vokālais ansamblis “Varavīksne” ( skolotāja Ona Lapa). Pasākuma
laikā Ilūkstes novada bērnu bibliotēkas vadītāja R.Kumpiņa sagatavoja stāstījumu un grāmatu apskatu par represēto atmiņu pierakstiem, dzīvesstāstiem, likteņgaitām. Savukārt Ruta Krapāne
dalījās atmiņās un parādīja savas ģimenes fotogrāfijas Sibīrijā.
Pasākumā tika sumināti apaļo jubileju gaviļnieki – no Šēderes
– Pučka Jānis (65), Ščerbinskis Miķelis(85), Sibircevs Vladimirs
(60), Ābols Jānis Gunārs (80), Pilskalnes – Linards Henrihs (60),
Rudāns Konstantīns (80), Bebrenes – Drulle Rasma (90), Strupule Olga (80), Svarāne Vilma (80), Ilūkstes – Gaudzeja Valentīna
(75), Kazaks-Kazakevičs Anatolijs (70), Kokins Vilnis (65), Liepa
Konstantīns (60), Pučka Juris (60), Eglaines – Balode Valija (90),
Pļavnieks Arnis (80), Resnis Andris (75), Timofejeva Klavdija (70),
Subates – Balulis Jānis (65).
Kopā izšķirstītot Latvijas vēstures lapas un arī katra no sanākušo atmiņu albumus guvām apliecinājums, ka mūsu Latvija ir
skaista un bagāta, te dzīvo dzīvespriecīgi un stipri cilvēki.
Vanda Rimša, BJC direktore
Foto:Madara Pavlovska
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ILŪKSTES 1.VIDUSSKOLAS SKOLĒNI TIEKAS AR VALSTS PREZIDENTU
RAIMONDU VĒJONI
9.novembrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja
uz pieņemšanu Rīgas pilī eseju un video uzrunu konkursa „Mana
kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” uzvarētājus.
Valsts prezidents pauda prieku, ka šogad konkursā bija ievērojami vairāk dalībnieku nekā pērn, jo savus darbus bija atsūtījuši
vairāk nekā 300 skolēni no visas Latvijas. Apbalvoti tika desmit
labāko darbu autori. Starp desmit labākajiem bija Ilūkstes1.vidusskolas 12.a klases skolēni Angelina Germanoviča, Jeļizaveta Korotkova un Kristaps Isoda. Prezidents pauda patiesu gandarījumu par
to, ka Latvijas bērniem un jauniešiem ir savs viedoklis par Latvijā
notiekošo un viņi domā, kā uzlabot savu valsti.
“Sapņi piepildās - šāda noskaņa bija daudzos konkursa iesūtītajos
darbos, par ko man ir liels prieks. Esmu gandarīts, ka jūs iedrošināt
cits citu gan uzdrīkstēties sapņot, gan mudināt strādāt, lai sasniegtu mērķus,” teica Raimonds Vējonis, apbalvojot labākos skolēnu
konkursa darbu autorus.
Ilūkstes 1.vidusskola
PREZIDENTA RUNA
(autori - Ilūkstes1.vidusskolas 12.a klases skolēni - Angelina Germanoviča, Jeļizaveta Korotkova un Kristaps Isoda,
konsultante - skolotāja Vita Anspoka)
„Esi sveicināta tauta, esi sveicināta Latvija! Kas ir Latvija? Latvija ir zeme, kur es piedzimu. Tā ir visbrīnišķīgākā valsts! Tā ir
skaista ar savām plašajām pļavām, ar savām dzidrajām upēm un
zivīm bagātiem ezeriem. Tā ir skaista ar savām pilsētām, ar saviem
cilvēkiem. Un Latvija ir visbrīnišķīgākā, jo Latvijā ir četri gadalaiki
un katrs ar kaut ko savu ir neparasts. Ziema ar saviem dzestrajiem
rītiem, pavasaris ar saviem pirmajiem vizbuļiem, vasaras ar savām
saldajām zemenēm un rudens ar savām skaistajām krāsām.

SVĒTKU NOSKAŅAS RAUDAS
INTERNĀTPAMATSKOLĀ
Mūsu dzimtene Latvija ir skaista un mīļa zeme mums katram.
Latvijas krāšņums atklājas četros gadalaikos krāsās, smaržās un
skaņās. Novembrī starp visām krāsām visspilgtāk iekrāsojas sarkanbaltsarkanie toņi Latvijas karogā. Arī Raudas internātpamatskolā skolēni gatavojās Latvijas 98. dzimšanas dienai.
14. novembrī skolēni, skolotāji un skolas darbinieki ģimeniskā
atmosfērā tikās svētku koncertā, lai sadzirdētu, ieraudzītu, sajustu
un atklātu no jauna mūsu dzimtenes skaistumu. Svētku koncertā
viesojās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis „Varavīksne”. Ansambļa soliste Elizabete uzdāvināja Latvijas pavasarim dziesmu par pieneņu pūku bērniem, kas dejo vējā. Krāsainajai
Latvijas vasarai ansambļa mazo dziedātāju izpildījumā izskanēja
dziesma par mazo mārīti un solistes Zanes dziesmiņa par kaziņu
Ragainīti. Ražas laikā rudenī, mazo dziedātāju čaklajiem pirksti-

SUBATES PAMATSKOLĀ AIZVADĪTA
PATRIOTU NEDĒĻA
Patriotu nedēļa Subates pamatskolā sākās ar Lāčplēša dienai veltītām sporta stafetēm. Pasākumā valdīja jautra un draudzīga atmosfēra, labākas komandas tika apbalvotas ar diplomiem. Nedēļas
sākumā vizuālās mākslas skolotāji organizēja skolēnu zīmējumu
izstādi „Mana dzimtā puse”.
11. novembrī skolas kolektīvs kopā ar Subates iedzīvotājiem atjaunotajā Tirgus laukumā piedalījās akcijā „Iedegsim gaismiņu Su-
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Mēs esam vienotas valsts brāļi un māsas. Mēs esam latvieši. Mēs
esam atpazīstami visā pasaulē, kaut mēs esam maza tauta, bet mūsos mīt stiprs gars. Pasaule mūs pazīst ar savām kraukšķīgākajām
kartupeļu pankūkām, ar tautas dejām, ar raitāko dejas soli, ar visskaistākām un garākām meitenēm, ar savu kultūru.
Vai jūs esat pamanījuši, cik skaista un tīra ir mūsu valsts. Tas ir
pateicoties jums, Latvijas iedzīvotāji, jo tikai ar jūsu mīlestību un
darbu viņa ir tik skaista. Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē un atkal rodas lepnums, ka esam piedzimuši tieši šeit. Latvija
nav tā bagātākā valsts pasaulē, bet toties mums ir ļoti čakla tauta,
ļoti pacietīgi cilvēki un labākais ģeogrāfiskais stāvoklis.
Gribu pateikt lielu paldies savai tautai par tīru un sakoptu zemi,
par paveiktajiem darbiem, par sasniegumiem sportā un par to, ka
jūs mīlat un esat vienoti, mana tauta. Liels paldies jums. Sveiciens
dzimšanas dienā!”
ņiem dejojot un skanīgajām balsīm skanot, Latvijas augļu dārzos
paukšķēdami krita sārti, zaļi un dzelteni ābolīši. Mazie dziedātāji
ar savu sirsnīgo uzstāšanos radīja svētku sajūtu ne tikai skolā, bet
katra koncerta dalībnieka sirdī.
Skolas direktors atzina, ka ir Latvijas patriots un mēs varam lepoties ar savu zemi. Mēs varam priecāties, ka mūsu valstī ir miers,
varam lepoties ar dabas skaistumu un pateikties brīvības cīnītājiem, kas izlēja savas asinis, lai mēs varētu dzīvot brīvā zemē. Arī
citi skolotāji, daloties savās pārdomās par Latviju, atzina, ka mēs
varam lepoties ar savu zemi, bagāto latviešu valodu un sirsnīgajiem
cilvēkiem. Lai arī kurā pasaules malā mēs kādreiz nokļūtu, nekur
nav tik labi kā mājās.
Latvija ir viena, bet mums katram sava. Latvija ir mūsu dzimtene – zeme, kuru mīlam. Zeme, kas iedvesmo. Iedvesmo piepildīt
sapņus, sasniegt mērķus un radīt kaut ko jaunu. Nesīsim Latvijas
mīlestību savās sirdīs ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!
Raudas internātpamatskola
batē”. Vēstures skolotājs Vilnis Jaunušāns pastāstīja par Lāčplēša
dienas vēsturi. Visi nodziedāja Valsts himnu un dažas patriotiskas
dziesmas.
14. novembrī sociālo zinību skolotāja Inese Ziediņa visās klašu
grupās organizēja erudīcijas spēli par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai. Skolēni pārbaudīja savas zināšanas Latvijas,
mūsu novada un Subates pilsētas vēsturē un ģeogrāfijā.
Patriotu nedēļa noslēdzās ar lielu svētku koncertu.
Subates pamatskola
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ILŪKSTES 1.VIDUSSKOLĀ SVIN
LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU
17.novembrī Ilūkstes 1.vidusskolas kolektīvs pulcējās aktu zālē,
lai svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu.
Svētku koncertā skolas pašdarbnieki - deju kolektīvi “Ance” un 1.
- 4.klašu, 5. - 9.klašu kori - dāvāja savas dziesmas un dejas savai
dzimtajai zemei - Latvijai.
Savā uzrunā skolas direktore Velta Šterna sumināja 12.a klases
skolēnus Jeļizavetu Korotkovu, Angelinu Germanoviču un Kristapu Isodu par augstajiem sasniegumiem Valsts kancelejas organizētajā konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Direktore novēlēja ikvienam skolēnam un skolotājam
mīlēt savu dzimto pilsētu, novadu, valsti.
Ilūkstes 1.vidusskola
Svētku koncerts Ilūkstes 1.vidusskolā

SADRAUDZĪBAS VIDUSSKOLAS
SKOLĒNI DALĀS PĀRDOMĀS PAR
PATRIOTISMA NEDĒĻAS NORISĒM
11. novembris. “Mani iepriecināja savdabīgā pieeja Lāčplēša dienas sportisko aktivitāšu organizēšanā un norisē. 1. - 4. klašu grupā
ciemiņiem no Subates pamatskolas,Obeliai ģimnāzijas no Lietuvas
un 2 mūsu skolas komandām jautrās stafetes organizēja sporta
skolotājs Edgars Gaidamovičs skolas sporta zālē. Savukārt spraigo
spēka, veiklības un atjautības vingrojumu kopumu 5. - 12. klasēm
pirmoreiz vadīja un kontrolēja skolas pašpārvaldes pārstāvji no 11.
un 12. klases dažādu klašu telpās. Šī pieeja radīja īpašu gaisotni un
atbildības sajūtu.’’(Aleksejs Hromcovs, 11. klase).
“Ar īpašu atbildības sajūtu un rūpību 8. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Judīti Bucenieci sagatavoja un dāvāja katram skolas
skolēnam un skolotājam svētku lentītes ar karoga krāsām. Un drīz
vien visi skolā izjutām svētku noskaņu, jo mūs vienoja svētākā mūsu
Latvijas simbola karoga krāsas.’’(Alīna Vasiļjeva, 8. klase)
“Drūmu iespaidu uz mani atstāja Viestura Kairiša filma “Melānijas hronika”, kuru mēs noskatījāmies Ilūkstes novada Kultūras
centrā. Tā aizveda mūs uz pagātni, kad cilvēka tiesībām, pašcieņai,
mīlestībai, ģimenei bija mazvērtīga nozīme. Cik mēs varam būt laimīgi mūsdienu patiešām brīvajā Latvijā!”(Jevģēnija Boiko, 8.klase)
“Manuprāt, saviļņojoša bija akcija “Iedegsim gaismiņas Latvijai’’
visiem Ilūkstes novada ļaudīm, jo iedegto svecīšu liesmiņu siltums
sildīja katru un visus mūs kopā, vienojot kopējai domai - paldies Latvija par Tavu esamību!’’(Linda Jegorova, 8. klase)
16.novembris. “Šogad ļoti apmierināja jaunā pieeja Latvijas

EGLAINES PAMATSKOLĀ…
Eglaines pamatskolā no 11.līdz 18.novembrim noritēja „Patriotu
nedēļa”. Šīs nedēļas laikā mūsu skolā tika organizēti vairāki pasākumi. Notika tematiskās klašu stundas par godu mūsu dzimtenei
Latvijai.
11. novembrī tika organizēts pasākums 5.-9.klašu zēniem “Esmu
gudrs, stiprs un veikls kā Lāčplēsis” Zēni varēja parādīt savu erudīciju dažādās izglītojošas aktivitātēs, kā arī piedalīties sporta stafetēs un sacensībās.
No 11.līdz 17.novembrim skolas „gudrinieki” piedalījās dažādos
erudīcijas konkursos, spēlēja spēles par Latvijas personībām un
valsts rašanās vēsturi. Ikviens jaunāko klašu skolēns varēja uzrakstīt savu novēlējumu Latvijai, bet vecāko klašu skolēni dalījās
savās domās par to, kas viņiem patīk Latvijā un kas ir patriots.
Visiem skolas bērniem bija iespēja noskatīties filmas „Rīgas sargi”
un „Emīla nedarbi”.

98. gadadienai veltītā svētku koncerta organizēšanā. Tas notika
plkst.14.00 skolas Lielajā zālē. Skanot valsts himnai un skolas direktores Alitas Kudiņas viedajiem vārdiem par mūsu Latvijas skaistumu, nozīmību un atbildību pret dzimteni, mēs, katrs klātesošais,
noteikti aizdomājāmies par savu personīgo devumu Latvijai.
Dinamiskā koncerta laikā mūs priecēja 5. klases skolēnu sagatavotā dzejas montāža skolotājas Ineses Vuškānes vadībā, sākumskolas
deju kolektīva “Dzirkstelīte’’ sniegums (vadītāja: skolotāja Līga Kūliņa), 1. - 4. klašu un 5. - 9. klašu koru skanīgais dziesmu dziedājums
(vadītāja: skolotāja Daiga Martinsone), solistu: Gabriellas Hukeres
un Evelīnas Ruseckas kvalitatīvais dziesmu izpildījums (sagatavoja
mūzikas skolotāja Daiga Martinsone). Īpašu saviļņojumu izraisīja
visu koncerta dalībnieku un klausītāju kopkora izpildītā Ulda Stabulnieka dziesma ar Māras Zālītes vārdiem “Tik un tā”.(Annemarija
Jelinska, 11. klase)
18. novembris. “Uzskatu, ka lāpu gājiens ir būtisks svētku papildinājums, kas veido īpašo patriotisko gaisotni un paspilgtina svētku
noskaņu, tāpēc es labprāt katru gadu kopā ar klasesbiedriem tajā
piedalos.’’(Aleksejs Formanickis, 8. klase)
“Es pirmo reizi klausījos vīru folkloras kopas “Vilki” izpildītās tautasdziesmas un karavīru dziesmas Ilūkstes Kultūras centrā. Man tās
iepatikās, jo bija dinamiskas, pat jautras un pats izpildījums skanīgs.
Sevišķi labi palika atmiņā dziesma “Uz kariņu aiziedams.’’ Nākamajā dienā internetā es atradu vēl citas vīru kopas dziesmas un labprāt
turpināju klausīties.’’(Alīna Vasiļjeva, 8. klase)
Skolēnu atziņas apkopoja latviešu valodas
un literatūras skolotāja Zinaīda Ķedere

16.novembrī notika tikšanās ar jauno robežsargu leitnantu Rolandu Smiķerstu, kurš kopā ar virsseržantu Vitāliju Bulavski un
dienesta suni Riči rādīja un stāstīja, kāds ir valsts robežsarga darbs
ikdienā. Tā kā Rolands Smiķersts ir mūsu skolas absolvents, viņš
pastāstīja par to, kāpēc nolēma būt par robežsargu. Mēs dzirdējām
interesantu stāstījumu, foto un video demonstrējumus par Rēzeknes Valsts Robežsardzes koledžu un iespējām tur mācīties.
17.novembrī LR proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā „Latvju raksti pūriņā” skolēni un skolotāji ar dziesmām, dainām un
latvju rakstiem sirsnīgi sveica Latviju dzimšanas dienā. Šajā dienā
Eglaines pagasta kultūras namā skolēni uzstājās svētku koncertā,
deklamēja dzejoļus, dziedāja dziesmas, dejoja un spēlēja teātri.
Skolas bibliotēkā varēja apskatīt izstādes „Es mīlu Tevi, Latvija”
un „Ceļš uz Latviju”.
Visus priecēja skolēnu zīmējumu izstāde „Svētku salūts”.
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ILŪKSTE:

Ilūkstē notika 18.novembra Lāpu gājiens un koncerts
Ilūkste novada kultūras centrā, kur uzstājās
grupa „Vilki”(Foto: Sarmīte Bogdanoviča)
•
19. novembrī Ilūkstes katoļu baznīcā notika Tezē lūgšana, ko veido īsas dziesmas, klusuma brīži, Svēto Rakstu lasījumi
un aizlūgumi. Pēc tam kopienas Tezē brālis Filips stāstīja par Tezē
Eiropas jauniešu tikšanos, kas no 28. decembra līdz 1. janvārim
norisināsies Rīgā. Katru gadu kopiena rīko Jaunā gada sagaidīšanas tikšanos Eiropas jauniešiem kādā no Eiropas valstīm. Šogad
kā tikšanās pilsēta izvēlēta Rīga. Plānots, ka Rīgā pulcēsies ap 15
000 jauniešu.Aicināts ikviens interesents. Uzziņai:Tezē kopiena ir
ekumeniska kopiena, kas atrodas Francijā. Katru gadu kopiena uzņem vairākus tūkstošus dažādu vecumu cilvēku. Savukārt Jaunajā
gadā Tezē brāļi rīko tikšanos jauniešiem no visas Eiropas. Tikšanās
laikā notiek ne tikai kopīgi lūgšanu brīžī, bet arī sarunas par dažādām tēmām – garīgo dzīvi, sociālo darbu, mākslu, vēsturi, Eiropas
politiku un citas. Uz tikšanos aicināti jaunieši vecumā no 16 līdz
35 gadiem.
•
Jau tradicionāli, 11.novembrī Ilūkstē notika Lāčplēša
dienai veltīts pasākums "Iedegsim gaismiņu Latvijai". Mūsu
valsts cauri laikiem tika ierauta smagu notikumu griežos un tikai
rīcībspējīgu, drosmīgu cilvēku darbi toreiz, ļauj mums būt Latvijā
šodien. Toreizējie notikumi daudziem no mums vairs nav aptverami, īpaši jaunākajai paaudzei, bet šie notikumi nes svarīgu vēstījumu, ko nododam gadu no gada, no paaudzes paaudzei,11.novembrī
godinot un pieminot mūsu varoņus. Kā arī, svinot Valsts svētkus,
notika 18.novembra Lāpu gājiens un koncerts Ilūkste novada
kultūras centrā, kur uzstājās grupa „Vilki”. Lāpu gājiens ir kā simbolisks saules ceļš un mūsu apliecinājums Latvijas neatkarībai un
brīvībai. Gājiens nav tikai atcerēšanās. Gājiens ir gribas izpausme.
Dedzot uguni simbolizējam gaismas uzvaru un arī katras ģimenes,
mājas pavarda un novada ļaužu sirds siltumu, lai ik dienu varam
būt lepni par saviem darbiem, lai valsts tiktu celta godā!
•
24. decembrī Ilūkstes 1. vidusskolas sporta zālē notiks 2.
atklātais Ilūkstes novada Ziemassvētku kausa izcīņas turnīrs basketbolā. Sacensību sākums plkst.10.00. Nolikumu skatīt
mājas lapā: www.ilukste.lv
Madara Pavlovska, redaktore
•
Turpinot skolas tradīciju, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki devās uz bērnunamu „Priedītes”. Bērnunamā visi tika iepriecināti dziesmām
un rotaļām Mikipeles (11. klases skolnieces Žaklīnas Reines) vadībā, tika dāvināts apģērbs, mīkstās rotaļlietas, grāmatas un citas
noderīgas mantas. Esam ļoti pateicīgi Baltmaņu, Reiņu, Formanicku un Purvinsku ģimenēm par atsaucību un palīdzību. Lielu pateicību izsakām Sadraudzības vidusskolas kolektīvam un Ilūkstes
novada iedzīvotājiem, kuri arī atbalstīja un ziedoja apģērbu bērnu
namam „Priedītes”.
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
•
Novembra izskaņā Daugavpils Olimpiskajā centrā notika
sacensības hip hopā - "Show Me Your Style". SHOW ME YOUR
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STYLE - tā ir Latvijā jauna deju notikumu sesija! Bet šajā gadījumā - pirmais pasākums, kas ir domāts tieši jauniešiem. STOPTIME
DANCE STUDIO (apvienība) no Daugavpils, Rēzeknes un Ilūkstes
sacentās uz viena deju laukuma Daugavpils Olimpiskajā Centrā. 2.
vietu finālā ieguva Dana Viviāna Cirse no Ilūkstes Bērnu
un jauniešu centra deju grupas, skolotāja Jana Krasovska.
Sveicam! Sacensības tiesāja Kirills - Gavrs no JUNKY-GROOVE
komandas, Baltkrievija, Minska.
•
9. decembrī plkst. 10.00 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra
zālē notiks konkurss novada jaunajiem floristiem „Čiekurs
– egles dēls”.
•
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2016. gadu aicina
aizvadīt kā Starptautisko pākšaugu gadu. Šādu iniciatīvu izvirzījusi Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, un gada mērķis ir
izcelt un popularizēt pākšaugu kā ilgtspējīgas pārtikas audzēšanas
un uzturvērtības nozīmi. Šajā gadā ANO aicina runāt par pākšaugu nozīmi cilvēku pārtikā un globālās nabadzības un bada
mazināšanā. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā šim tematam tika
veltīts īpašs pasākums un tajā piedalījās komandas no novada skolām: Ilūkstes 1. vidusskolas komanda (Sindija Rimoviča un Estere
Rakicka, Katrīna Ķīse un Zita Zanda Stupiņa, Elīza Repkova un
Andželika Purvinska, skolotāja Aija Žuravska). Komanda ieguva
skatītāju simpātijas balvu par garšīgākajiem salātiem,Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas meitenes (Kitija Beitāne, Jevģēnija Boiko,
skolotāja Veslava Linčika),Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas komanda (Enija Varguleviča un Jolanta Daukste,
skolotāja Olga Dogžina). Meitenes izpelnījās simpātiju par skaistāko galda noformējumu un ēdienu pasniegšanu, Eglaines pamatskolas komanda (Elvita Bērziņa un Liāna Isajeva, skolotāja Vita Ķiploka), Raudas internātpamatskolas komanda (Diāna Mihailovska,
skolotāja Inta Gabrāne). Komanda saņēma simpātijas balvu par
interesantajām „Zirņu pikām”. Noslēgumā konkursa dalībnieki
paši varēja kopā pagatavot šokolādes konfektes un izgaršot augļus
šokolādē.
Vanda Rimša, BJC direktore

BEBRENE:

Šajā gadā ANO aicina runāt par pākšaugu nozīmi cilvēku pārtikā un globālās nabadzības un bada mazināšanā. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā šim tematam tika
veltīts īpašs pasākums un tajā piedalījās komandas no
novada skolām
•
Svinīgi aizvadīta Lāčplēša diena ar piemiņas brīdi pie
pieminekļa Brīvības cīnītājiem, ar svecīšu iedegšanu pie Bebrenes
muižas vārtiem, ar sadziedāšanos „Skani, senā dziesma” Bebrenes
kultūras namā.
Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
•
2016.gadā Biedrība “Bebrenes nami” veica sekojošus
remontdarbus no apsaimniekošanas maksas:
- veikts mājas “Cīrulīši” jumta remonts, kas vēl nav pilnīgi pabeigts
un turpinās. Vasarā ieklāts jauns un kvalitatīvs bituma ruļļu se-

Ī S Z I Ņ A S
Adventa”. Aicinām iesaistīties visus lielos un mazos dvietiešus un
tuvākās, tālākās apkārtnes radošos un aktīvos zemniekus, mājražotājus, rokdarbniekus un, protams, – arī pircējus! Tālr. uzziņām:
26186200 (Marija).
•
Viestura Kairiša vēsturiskā spēlfilma „Melānijas hronika" ir uzsākusi savu ceļu pie skatītājiem visā Latvijā. 9. decembrī plkst. 14.00 tā tiks demonstrēta Dvietes kultūras namā. Ieejas
maksa – EUR 1. 00
Marija Setkovska, Dvietes kultūras nama vadītāja

ŠĒDERE:

Piemiņas brīdis pie pieminekļa Brīvības cīnītājiem Bebrenē (Foto:manabebrene.lv)
gums, sakārtoti ventilācijas izvadi. Tiks uztādīti ventilāciju jumtiņi, kurus vēl izgatavo un uzstādīs 2016./2017.gada ziemas periodā.
- mājai “Gundegas” nomainīti avārijas situācijā esošie kāpņu telpu logi
un daļēji remontēta fasāde, veikta sienas paneļu šuvju noblīvēšana
un hidroizolācija (tecēja ūdens ne tikai jumta dēļ, bet arī izolācijas dēļ,
kas ir ap kāpņu telpu logiem, kas bija jau nolietojušies 40 gadu laikā)
- mājai “Gundegas” tika veikat jumta daļēja ieklāšana ar kvalitatīvu bituma ruļļu segumu, ko turpinās 2017.gadā, salabojot visu jumtu. Tika salabota avārijas situacijā esošā
jumta daļa, caur kuru bija sākusies stipra ūdens noplūde uz dzīvojamajām telpām, kas vairs nevarēja gaidīt līdz 2017.gada vasarai.
- mājai “Gundegas” saveda kārtībā arī ieejas jumtiņus, notīrīja nolupušo daļu, pārklāja ar betonlīmi un bitumena mastiku (vidējai
kāpņu telpai darbi vēl turpināsies).

•
Godinot mūsu valsti 98.dzimšanas dienā, Šēderes kultūras
namā 16.novembrī izskanēja svētku koncerts, kurā piedalījās
Lašu kora un vokālā ansambļa "Saskaņa" dziedātāji.
•
27.novembrī ar Svēto Misi un Raudas internātpamatskolas
bērnu uzvedumu iesākās Adventes jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 4.decembrī, iededzot otro svecīti,Adventa vainagā koncerts "Ieklausies Ziemsvētku skaņās", kurā piedalās Višķu pagasta
jauktais ansamblis "Koransa" un vīru vokālais ansamblis "Mōls".
•
Kad saules ceļš debesu lokā kļūst arvien īsāks, tad gads noslēdzas ar ziemas saulgriežiem jeb bagātajiem Ziemassvētkiem, kad
tiek svinēta gaismas uzvara pār tumsu. Svinēsim šos svētkus ģimenes lokā ar sev tuvajiem cilvēkiem. Aicinā 18.decembrī atnākt
uz Šēderes kultūras nama pasākumu "Kamēr svecītes deg".
Iedegsim ceturto svecīti Adventa vainagā un klausīsimies
"Dvinskas muzikantu" koncertu. Kad 2016.gads būs aizgājis kā
daudzi simti, sveiksim 2017.gadu Jaungada nakts diskotēkā.
Novēlu - no sveču liesmām un egļu zariem, ņemt gaismu rītdienai
un spēku visam gadam.
Silvija Spaļva,Šēderes kultūras nama vadītāja

SUBATE:

12. novembrī latviešu rakstniekam Ērikam Kūlim bija 75
gadu jubileja, tam par godu Subates pilsētas bibliotēkā
notika literārā pēcpusdiena „Rūķu pasaule”

Biedrība “Bebrenes nami” šogad veikusi ievērojamus remontdarbus (Foto:manabebrene.lv)
Māja “Gundegas” ir nodota ekspluatācijā 1976.gadā un māja “Cīrulīši” - 1983.gadā. Veicamo darbu vēl ir ļoti daudz, pēc avārijas situāciju novēršanas vēl nākotnē plānots nomainīt kāpņu telpu durvis,
veikt kosmētisko remontu, turpināt kāpņu telpu logu nomaiņu.
Abām mājām jāsāk būtu salaidumu šuvju blīvēšanas darbi, jāveic
mājas “Cīrulīši” balkonu sakārtošana, kas ir bīstamā stāvoklī, nākotnē būtu jāmaina arī kanalizācijas caurules, būtu jāveic arī ēku
pamatu drenāža, lai samazinātu mitrumu pagrabos, kas veicina
pirmajā stāvā pelējuma rašanos.
Mājas prasa nepārtrauktu uzmanību no saviem īpašniekiem, par
turpmāko rīcību atkal lemsim dzīvokļu īpašnieku sapulcēs, bet avārijas situācijas novērsīsim vadoties no pieejamajiem resursiem.
Alberts Zeltiņš, biedrība “Bebrenes nami”

DVIETE:
•
No 28. novembra līdz 23. decembrim Dvietes pagasta pārvaldes sēžu zālē pārvaldes darba laikā darbosies tirdziņš „Pirms
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•
12. novembrī latviešu rakstniekam Ērikam Kūlim bija 75
gadu jubileja, tam par godu Subates pilsētas bibliotēkā notika literārā pēcpusdiena „Rūķu pasaule”. Rakstnieks daudz
rakstījis bērniem, īpaši iemīļotas ir grāmatas par rūķēniem: Niķi,
Riķi, Stiķi, Ciķi un Niķniķi, tāpēc uz pasākumu bibliotēkā bija
aicināti 1.-4. klašu skolēni. Bibliotekāre Aija Lošaka nedaudz pastāstīja par rakstnieku un viņa grāmatām. Bērni varēja aplūkot arī
grāmatu izstādi, veltītu Ērikam Kūlim. Trīs 9. klases meitenes bija
iejutušās rūķēnu pasaulē un pārējiem bērniem parādīja nelielu ludziņu par to, kā rūķēni mācījās rēķināt. Pēc tam notika konkurss.
Katram bērnam bija jāatbild uz vienu jautājumu par rūķu dzīvi.
Bibliotekāre Anita Šapala bija sarūpējusi nelielas saldās balviņas.
Ieskats rakstnieka daiļradē veicināja bērnu patiesu interesi par lasīšanu. Pēc pasākuma pie grāmatu izsniegšanas galda pulcējās gara
lasītāju rinda. Gandrīz katrs no bērniem izvēlējās kādu grāmatu
(ne tikai Ē.Kūļa) lasīšanai.
Subates bibliotēka
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BEBRENĒ PASNIEGTI PAGASTA
PĀRVALDES GODA DIPLOMI
Vistumšākajā rudens dienā svinam Latvijas dzimšanas dienu. Ar
cerību, ka mūsu valsts pastāvēs, ar ticību, ka esam vajadzīgi savai
valstij un mūsu darbs vairos tās labklājību.
Bebrenes kultūras namā 18. novembrī visi kopā atzīmējām Latvijas
98. pastāvēšanas gadskārtu. Iepazinām cilvēkus, kas saņēma pagasta pārvaldes Goda diplomus, cilvēkus kas mūsu pagastu dara
atpazīstamu, kas vairo pagasta labklājību ar savu darbu, skolo
mūsu bērnus, saglabā kultūrvēsturisko mantojumu un gūst uzvaras sportā.
Līdz pašai sirdij aizgāja muzikālais uzvedums „Paauklē, saulīte,
manu zemīti” ar aktrisi un dzejnieci Kristīni Dinu Bitēnu un komponistu Atvaru Sirmo, kas ikkatram lika aizdomāties, kas šajā dzīvē mums ir svarīgākais. Šo mākslinieku emocionālā uzstāšanās
pamodināja mūsu lepnumu un mīlestību pret Latvijas zemi, kas ir
pati skaistākā šajā pasaulē.
Goda diplomus saņēmaNominācijā „Ģimene Bebrenei’’
Malaševsku ģimene – par ilggadīgu un nesavtīgu mājas lapas
‘’Manabebrene’’ uzturēšanu, veidošanu un Bebrenes vārda popularizēšanu pasaulē.

Pasākuma laikā - muzikālais uzvedums „Paauklē,
saulīte, manu zemīti” ar aktrisi un dzejnieci Kristīni
Dinu Bitēnu un komponistu Atvaru Sirmo
Nominācijā „Aktīvākais seniors’’
Dāmu deju kopa ‘’Rudzupuķes’’ – par aktīvu darbošanos un
Bebrenes vārda nešanu ārpus novada robežām.
Nominācijā „Bebrenes sportists’’
Santis Setkovskis – par augstiem sasniegumiem sportā un
godalgotām vietām sacensībās, par Bebrenes vārda popularizēšanu.
Kalvis Daukste – par augstiem sasniegumiem svaru stieņa
celšanas sacensībās un Bebrenes vārda popularizēšanu.
Nominācijā „Jaunietis Bebrenei’’
Ilmārs Ragels – par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā, par atsaucību palīdzot līdzcilvēkiem.
Nominācijā „Novadnieks Bebrenei”
Stefans Rāzna – par ticību, cerību un mīlestību, kas ieguldīta
Bebrenes izaugsmē un attīstībā.
Nominācijā „Labais darbs Bebrenei’’
z/s ‘’Sausiņi’’ (Kolosovsku ģimene) – par atsaucību un sadarbību pagasta sabiedrisko teritoriju koka infrastruktūras elementu
atjaunošanā.

Goda diplomu nominācijā „Bebrenes lepnums’’
saņēma Jāzeps Skrimblis
Nominācijā „Bebrenes lepnums’’
Jāzeps Skrimblis – par Ilzes skolas 150 gadu atceres pasākuma idejas realizēšanu un Ilzes pamatskolas vārda saglabāšanu
nākošajām paaudzēm.
Nominācijā „Kultūras mantojuma saglabāšana’’
Folkloras kopa ‘’Ritam’’ – par Bebrenes kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, par skanīgu Bebrenes tēla tautās
nešanu.
Olga Dogžina – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu, prasmju nodošanu līdzcilvēkiem un nākošajām
paaudzēm.
Ārija Gruberte – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu, Bebrenes rakstu apzināšanu un atjaunošanu, lai nodotu nākošajām
paaudzēm.

Ks ‘’Akmenāji’’ (Zeltiņu ģimene) – par atsaucību un sadarbību pagasta sabiedrisko teritoriju koka infrastruktūras elementu
atjaunošanā, par pašvaldības ceļu posmu uzlabošanu.
z/s ‘’Laimneši’’ (Timšānu ģimene) – par atsaucību un sadarbību Akmeņupes takas infrastruktūras elementu atjaunošanā, par
melnzemes sagādāšanu kapiem.
Zībārtu ģimene no ‘’Kadiķiem’’ – par pašvaldības ceļa posma
uzlabošanu.
Nominācijā „Skolotājs Bebrenei’’
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola –
par ikgadējiem augstiem sasniegumiem Draudzīgā aicinājuma
fonda skolu reitingā.
Benita Štrausa,
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Foto: manabebrene.lv

SPORTA LAUREĀTS 2015/16
2017.gada 27. janvārī Ilūkstes novada kultūras centrā notiks
pasākums „Gada sporta laureāts 2015/16”, kurā sumināsim
Ilūkstes novada labākos sportistus, cilvēkus, kuri cieši saistīti ar
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sporta Ilūkstes novadā. Aicinām pieteikt savus nominantus līdz
30.decembrim. Sīkāka informācija un nolikums mājas lapā: www.
ilukste.lv

JAU N I E Š I

NOSLĒGUSIES LATVIJAS ĢENERĀĻU
KLUBA CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅA
Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa notiek jau otro gadu
pēc kārtas. Pasākums ilgst 9 mēnešus. Kausa izcīņas sacensībām ir
8 posmi, un devītais ir noslēdzošais, kurā tiek paziņoti sacensību
rezultāti.

šajā laikā dalībniekiem bija jāatrod vairāk nekā 15 kontrolpunkti.
Pirmo vietu šajā posmā ieguva Krustpils novada komanda, otro –
Jaunjelgavas novada komanda un trešo – Salas novada komanda.
Mūsu novada komanda (Dinija Rimoviča, Alīna Kovaļčuka, Kalvis
Krievāns un Dāvis Kurmis) ieguva 4. vietu. Paldies mūsu jauniešiem!
Pēc pēdējā posma noslēguma tika paziņoti sacensību uzvarētāji
kopvērtējumā – Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa ieguvēji.
Jauniešus uzrunāja un kausu pasniedza bijušais jūras kara flotes

Rezultātu tabula

Sacensību mērķis ir stiprināt valstiski patriotiskās vērtības un
zināšanas par valsts drošību un aizsardzību, vienlaikus veicinot
bērnu un jauniešu (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) sportiskās
aktivitātes. Tāpat mērķis ir katru gadu noteikt labāko jauniešu
komandu un stiprināt sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešu –
jaunsargu, dažādu skolas sporta un tūrisma pulciņu dalībnieku –
komandām, arī aktīvi un patīkami pavadīt laiku. Ģenerāļu kluba
ceļojošā kausa izcīņas uzdevumi ir veicināt saturīgu, sportisku laika
pavadīšanu ar patriotisku, daļēji profesionālu ievirzi un izglītot

virsnieks, viceadmirālis, Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto
spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots. 3. vietu ieguva Salas
novads ar 36,5 punktiem, 2. vietā ierindojās Aknīstes novads ar
37 punktiem, bet godalgoto 1. vietu izcīnīja Ilūkstes novads ar 56
punktiem. Prieks, ka Ilūkstes novada jaunieši kopīgiem spēkiem
šogad ir ieguvuši šo kausu!
No Ilūkstes novada sacensībās kopumā piedalījās vairāk nekā 30
jauniešu. Daži jaunieši piedalījās vairākos posmos. Pateicamies
katram jaunietim par dalību pasākumā!
Jau nākamā gada martā sāksies Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā
kausa izcīņas nākamo sacensību pirmais posms.
Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe (darbs ar jaunatni)

Ar novada komandas uzvaru noslēgusies
Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa
jaunatni un viņu vecākus (kā sekundāro mērķauditoriju), kā arī
sabiedrību kopumā par valsts aizsardzības un drošības jautājumiem.
Sacensību norises vietas ir Sēlijas novada pašvaldību un sadarbības
novada teritorijas – Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkabpils novads,
Krustpils, Nereta, Sala un Viesīte. Sacensības norit vairākos posmos
laikā no 2016. gada marta līdz novembrim. Sacensību dalībnieki ir
jauniešu komandas, katrā komandā ir četri dalībnieki, kas pārstāv
savu novadu. Vismaz viens komandas dalībnieks ir meitene.
12. novembrī Jaunjelgavā notika pēdējais šī gada Latvijas Ģenerāļu
kluba ceļojošā kausa izcīņas posms – orientēšanās sacensības.
Tajās piedalījās Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krustpils Salas un Viesītes
novadu jauniešu komandas. Sacensības ilga aptuveni divas stundas,

AICINĀM UZ JAUNIEŠU
SAPULCĒM
Aicinām aktīvus un mērķtiecīgus jauniešus uz sapulcēm, kas
notiek katru piektdienu plkst. 15.00 Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrā. Ja tev ir ko teikt, ja esi aktīvs un gribi izteikt
savu viedokli, kā arī darboties komandā un rīkot pasākumus, nāc
pie mums!
Vairāk informācijas Ilūkstes novada jaunatnes Facebook vietnē
vai, rakstot uz e-pastu: ilukstesjauniesi@gmail.com.
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SAKNES SĒLIJĀ
„Sēlija Rotā”, „Sēlija sporto”, „Dzimis Sēlijā”...šādus osaukumus
esam dzirdējuši gana daudz. Mūsu un vēl 6 novadu identitāte meklējama Sēlijā. Vēsturiskā Sēlija caur dažāda veida aktivitātēm atdzimst, tādēļ,
sākot ar decembri -“Ilūkstes Novada Vēstis” būs jauna rubrika –
SĒLIJAS LAPA - par aktuālajiem notikumiem, pasākumiem, sasniegumiem Sēlijas novados. Iepazīsim Sēlijas novadus, sekosim līdzi aktualitātēm, atbalstīsim!
2012.gada 14. decembrī saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) statūtu 11.1. un 11.2 punktiem kopīgu mērķu un uzdevumu
sasniegšanai tika izveidota Sēlijas novadu apvienība, kas ir brīvprātīga pašvaldību apvienība. Apvienību veido 7 Sēlijas pašvaldības (Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads) un tā darbojas
kā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) struktūrvienība. Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs ir Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, priekšsēdētāja vietniece – Salas novada domes
priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Apvienības galvenie darbības mērķi
ir kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana, nostiprināšana un izmantošana reģiona atpazīstamības un tūrisma veicināšanai, kopīgu
aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošana, lai uzlabotu teritorijas
ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgu interešu
pārstāvniecība valsts un starptautiskās institūcijās.
Uzsākot jauno rubriku sildīsimies ar svētku vēlējumiem, bet jau janvāra avīzē iepazīsimies ar aktualitātēm novados.

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Lēni laimes māte brien.
No ciemiņa ciemiņā,
No sirsniņas sirsniņā
Vēlam Jums priecīgus un siltus Ziemassvētkus, ģimenes un laipnu
cilvēku lokā, un laimīgu, aktīvu un panākumiem bagātu Jauno gadu!
JAUNJELGAVAS NOVADS:

SALAS NOVADS:

AKNĪSTES NOVADS:
Ir katram rītam sava gaišā mala.
... un katram gadam ir savs rūpju laiks –
...vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts...
/ P. Jurciņš/
Šobrīd par Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos liecina balta un
pūkaina sniega kārtiņa pāri Sēlijas laukiem un pļavām, sapostās
egles, un kāda tāla gaismiņa lauku sētas logā. Laiks un kalendārs
ir nepielūdzami – atkal viens gads ir nemanāmi aizsteidzies- klāt
Ziemassvētku laiks un tepat arī Jaunais – 2017. gads.
Svinot svētkus ar saviem tuvajiem, vai vienkārši domās sūtot laba
vēlējumus, mūsu sirdīs ielīst prieks un siltums. Tās ir īpašas izjūtas.
Lai šis dvēseles stāvoklis saglabātos visu turpmāko gadu! Novēlam,
lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība ienāk katrā sirdī, katrā
mājā.
NERETAS NOVADS:
..ar gaišām liesmām, ar egļu smaržu,
ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu,
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam.. kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem piebērtu dienu ..
kad vari būt kā mazs bērns..
un sapņot..
/J. Damroze/
Lai Ziemassvētku laiks mums visiem ļauj just kā bērniem, izbaudīt
mieru, patiesu, nesatvtīgu mīlestību un piedzīvot Ziemassvētku
brīnumu!
Lai Jaunais 2017. gads atnes sen lolotu sapņu piepildīšanos un visi
ieceru īstenošanu!
JĒKABPILS NOVADS:
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VIESĪTES NOVADS:

D A Ž Ā D I

ES ESMU EŅĢELIS
Pienāk laiks, kad putni aizlido, koki nomet savus krāsainos apmetņus,
daba apklust, un mazās bērnu rociņas tiecas pēc brīnumiem. Vai tu tici
brīnumiem?
Brīnums ir tas, kas ir mums apkārt, bet... Vai esi kādreiz domājis par
brīnumiem, kuri notiek Ziemassvētku laikā?
Te pavisam negaidīti uz tava pleca nolaižas kaut kas mazs mazītiņš,
bet tik skaists... kā cerību pilns mākonītis, kas ar saviem baltajiem un
trauslajiem spārniņiem pieskaras tev un nosauc savu vārdu: „Es esmu
Eņģelis.”
Tev piepeši rodas daudz jautājumu, uz kuriem vēl nav atbilžu... ”No
kurienes tad, brīnum , tu esi nācis?” Tu pamani, kā viņa marmora
baltajā sejiņā uzzibsnī smaids, un tas tūdaļ sāk stāstīt: „ Esmu tieši
tas, ko tu gaidīji visvairāk. Es esmu tava cerība.” Eņģelīša atbilde ir
tik pārsteidzoša un tu jautā tālāk: „Ja tu esi cerība, tad, ko tu dari?”
Eņģelītis ieskatās tavās izmisušajās actiņās. „Es esmu te, lai šajos
Ziemassvētkos palīdzētu tev noticēt neiespējamajam ,es zinu: tev ir
grūti ... Dažreiz liekas: ka nav vērts priecāties, un tu skumsti četrās
sienās ,nezinot, kas būs rīt, parīt vai aizparīt.”
Tu nolaid galvu lejā un sajūti: sirdi sīkos gabaliņos plēš četri vēji.
Eņģelītis paņem tevi pie rociņas un ved pie mazā, skumjā lodziņa, pa
kuru tu nemaz neskaties un teic : ”Tagad tu zini, kamdēļ esmu te.
Tieši tamdēļ, lai tev palīdzētu. Neraudi, nāc man līdz!” Nedrošiem un
smalkiem soļiem tu kopā ar neparasto brīnumu dodies pie loga. Eņģelītis ieskatās tavā sejiņā un samtainā balstiņā čukst: „Ieskaties lodziņā,
cik skaistu un neparastu mežģīņu tīklu ir izveidojis sals, kā katrs jauns
pavediens veido jaunu rakstu! Ieskaties, kā smalkās sniegpārsniņas
spēlē paslēpes ar vēju, tās slēpjas cita aiz citas, veidojot baltu dūnu
segu, kā, ūdeņiem sasalstot, veidojas jaunas un neredzētas gleznas ar
nezināmiem autoriem, paskaties, kā koki maina savus tērpus un visums paliek balts kā balta lapa.”
Eņģelītis pamana smaidu tavā sejā, redz, kā tavas mazās rociņas,
paverot logu, sniedzas pēc sniegpārsliņām. Ātriem soļiem tu izskrien
ārā un iegrimsti baltajās sniega kupenās, vērojot, kā no nekurienes krīt
mazas sniegpārsliņas, kā no bezgalības pie mums nonāk šis brīnums.
Tu pamani, kā cilvēki gatavojas svētkiem. Apkārt virmo piparkūku un
mandarīnu smarža, cilvēki rotā eglītes un mājas, cilvēki iet uz baznīcu
un ar smaidu sejā viens otram novēl:’’Priecīgus Ziemassvētkus!’’ Visapkārt jūtami Ziemassvētki.
Un tu, kas lasi šo stāstu, nebaidies ticēt brīnumam, jo tikai tad, ja mēs
tiešām tam ticēsim, tas piepildīsies, un nav svarīgi, kāda bēda tevi piemeklētu, svarīgi ir ticēt. Atver savas mazās, nogurušās actiņas, paskaties apkārt, saskati katrā sīkumā kaut ko īpašu! Nepadodies, cīnies
ar grūtībām, tu taču zini : Ziemassvētki ir brīnumu laiks un varbūt
tiem tu būsi tas, pie kura uz pleca apsēdīsies maza , maza radībiņa ar
trausliem spārniņiem un teiks: ” Sveiks! Mani sauc Eņģelis.”

Lai tūkstoš krāsās jūsu dienas staro,
Lai gadi skaisti tālāk zaro,
Lai spēka daudz, lai viss jums sokas,
Lai negurst sirds un prāts, un rokas
Ilūkstes novada pašvaldība
sveic apaļajās jubilejās decembrī
dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Viktoru Malaševski,
Elgu Bogušu, Aldi Jegorovu
Dvietes pagastā: Veltu Zviedrāni, Viju Japiņu, Elmāru
Pupiņu, Ilmāru Vadzi
Eglaines pagastā: Anastasiju Gerasimovu, Olgu
Kraševsku, Modri Duļbinski, Nadeždu Miļukinu, Natāliju
Vasiļjevu
Pilskalnes pagastā: Mariju Valpēteri, Konstantīnu
Valpēteri, Regīnu Sjomkani, Jāni Anspoku, Larisu Jukšu,
Jāni Kunicki, Petro Siņuku
Prodes pagastā: Dzintru Besprozvannaju 			
Šēderes pagasā: Tamāru Butkeviču, Alvidu Garkāju,
Laimoni Nemirski
Subatē: Konstanciju Jemeļjanovu, Tatjanu Zarubinu, Jāni
Kūliņu
Ilūkstē: Emīliju Tihomirovu, Julijanu Lansbergu,
Vladimiru Viļsonu, Alfrēdu Jaseviču, Helēnu Novicku,
Jāni Novicki, Aivaru Čamanu, Sabīnu Kartašovu, Janīnu
Safonovu, Allu Šneideri, Nikolaju Dubovu, Mihailu Ivanovu,
Agnesi Meržvinsku

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī
reģistrēti jaundzimušie:
Dvietes pagasts: Rimants Tamanis
Eglaines pagasts: Renārs Janovskis
Pilskalnes pagasts: Marks Rimovičs
Subate: Džeikobs Jakovļevs
Ilūkste: Dainis Bikuļčs, Evards Galvāns

Diāna Purvinska, 10.b klase,
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī
reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Pilskalnes pagasts: Staņislavs Vanags
Eglaines pagasts: Nadežda Motivāne, Velta Salna
Prodes pagasts: Krestiņja Masule, Pēteris Kudeļa
Ilūkste: Jekaterina Žukovska
Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā.

Gaišus, miera pilnus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno 2017.gadu!
-Ilūkstes novada pensionāru biedrība-
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Maketēšana: Igors Madžulis
tirāža - 520 eksemplāri.

20

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 1 0 2 0 1 6 . g a d a 8 . d e c e m b r ī

