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15.FEBRUĀRĪ ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDĒ IZSKATĪJA
ŠĀDUS JAUTĀJUMUS :
1. Par grozījumiem 29.01.2015. domes lēmumā Nr.41 „Par Ilūkstes
novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un
atalgojuma noteikšanu”.
2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu.
• Pārskatīja pašvaldības un tās iestāžu tehnikso darbinieku darba samaksu un darba slodzes
• Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu. Pamatbudžeta ieņēmumu daļu EUR 8 670 617 apmērā
(t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 974 430,
ieņēmumi EUR 6 536 187, aizņēmums EUR 1 160 000) un
pamatbudžeta izdevumu daļu EUR 8 670 617 apmērā (t.sk.
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 95 000, izdevumi
EUR 8 012 359, aizņēmumu atmaksa EUR 563 258) . Vairāk
lasīt 16.-19.lpp.
Domes sēžu lēmumi un audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.”
						 Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas
vadītāja

PAR PAŠVALDĪBAS 2016.GADA BUDŽETU
15. februāra Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts 2016. gada budžets, 8 670 617 eiro apmērā.
Kā informē Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska vislielākais izdevumu īpatsvars paredzēts izglītībai
– šīs jomas izdevumi veido 40,32% Plānojot 2016. gada budžetu, izglītības iestāžu izdevumi tika aprēķināti pēc vienotiem principiem pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām izglītības
iestādēm, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm par
pamatu ņemot izglītojamo skaitu. Katru gadu notiek pastiprināti kādas iestādes izvērtēšana kā rezultātā, tiek skatītas un
diferencētas algas visā novadā. Šogad liela uzmanība tika pievērsta PII iestādēm audzinātājiem un skolotāja palīgiem un naktsauklēm novada izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) apmeklē 212bērni, bet vispārizglītojošās skolās skolēnu skaits
uz 2016. gada februāri ir 853. Šogad arī aktīva dalība tiks ņem-

ta visos Sēlijas novadu apvienības pašvaldību organizētajos
pasākumos. Plašāks izklāsts 3.lpp rakstā „Es ticu..”. Savukārt, ņemot vērā radošu pedagogu iniciatīvu, ir ieplānota nometne Sēlijas
novadu pedagogiem (Latviešu valodas un literatūras un sākumskolas skolotājiem), uz kuru aicināti visu Sēlijas novadu pašvaldību
skolotāji.
6,45 % no visiem budžeta izdevumiem ieplānoti sociālajai
jomai No šīs summas 132 tūkst. eiro paredzēti obligāto pabalstu
izmaksām. 2016. gadā nav pieejami jauni pabalstu veidi, bet vieni
no pieprasītākajiem ir :
•
apmaksātas desmit stacionārā pavadītas diennaktis pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisko saslimšanu gadījumos, bet ne vairāk kā 72 eiro gadā;
•
trūcīgai personai ārstēšanās izdevumu segšana alkohola,
narkotisko vielu atkarības ne vairāk kā 145 eiro gadā;
•
bērna piedzimšanas pabalsts palielināts līdz 300 eiro
Aktīvi sociālais dienests iesaistās savu darbinieku izglītošanā:
•
aprūpētajiem plānots lielāks atbalsts-izglītojošie semināri;
•
savu darbību turpina audžu ģimeņu un aizbildņu darba grupa (vienu reizi mēnesī);
•
piesaistot Eiropas fondu, ir paredzēts pilnveidot sociālās jomas darbību
Teritorijas apsaimniekošanai un komunālajiem dienestiem
2016. gadā paredzēts tērēt 6,78% no visiem budžeta izdevumiem. Atvēlētie līdzekļi paredzēti ikdienas darbiem novadā – prioritāte tiek likta uz bīstamo koku zāģēšanu, pilsētā un pagastu teritorijās, ielu apgaismošanai, ūdensapgādei, kanalizācijai, teritoriju
apzaļumošanai un apkopšanai, atkritumu savākšanai, pļaušanai, labiekārtošanai, kapu uzturēšanai, ielu uzturēšanai un komunālo pakalpojumu nodrošināšanai teritorijās, kur tas nepieciešams. Izskatot pārvalžu papildpieprasījumu, pārvaldēm tika piešķirts
papildfinansējums, ko pārvaldes vadītājs izlietos prioritāri
-pēc saviem ieskatiem pagasta attīstībai.
Kultūras un sporta dzīvei novadā no budžeta paredzēti
5,20%. Šajā finansējumā ietilpst kultūras un sporta nodaļas, bibliotēku, kultūras namu un sporta darbības izmaksas. Jāatzīmē, 2016.
gads ir Novada svētku gads, tiek plānota plaša programma.
Rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem ir 1,75% no kopējā budžeta, par šo līdzekļu izlietojumu dome lems, katru pieprasījumu
izskatot atsevišķi.
Sīkāk ar pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem var
iepazīties 16-19 lpp.
Madara Pavlovska
redaktore

JAUNA TRADĪCIJA NOVADĀ
Ilūkstes novada pašvaldība plāno uzsākt ikmēneša ielu tirdzniecības
tradīciju, kuras ietvaros uz Ilūksti tiks aicināti gan vietējie tirgotāji,
gan tirgotāji no citiem novadiem, lai iedzīvotājiem piedāvātu iegādāties dažādus lauku labumus, amatnieku meistardarbus un ne tikai.
Pirmais tirgus plānots jau 20.martā, Stadiona ielā, Ilūkstē.
Plašāku informāciju par tirgošanos jau drīzumā varēs iegūt Ilūkstes
novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv
Lai pieteiktos tirdzniecībai, aicinām rakstīt uz e-pastu ilukstestirgus@inbox.lv vai zvanīt pa tālr. 22027942 (Igors).
Atgādinām, ka tirdzniecības dalībniekam ir jāievēro Latvijas Republikas likumdošanā un normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē attiecīgo darbību, un ir
jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas.
Attīstības plānošanas nodaļa
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Foto no pasākuma Dvietes pagasta „Apsītēs”, kad tika aizvadīti Latvijas vīnkopju - vīndaru svētki
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ES TICU...
Par 2016.gada iecerēm kultūras jomā

Es ticu... ka ikviens no mums, lai kur viņš atrastos, dzīvotu vai strādātu, neatrodas savā vietā nejauši. Katram no mums tiek kaut kas uzticēts, katram tiek piedāvāta iespēja darboties konkrētā vietā un konkrētā jomā. Protams, vispirms tas sākas jau ģimenē, kad vecākiem tiek
uzticēts viņu lielākais dārgums - viņa bērns. Uzticēts ne tāpēc, lai viņu
lauztu un mēģinātu pārveidot, bet gan, lai mīlestībā iemācītu dzīves
patiesās vērtības, pareizo attieksmi pret cilvēkiem un lietām, palīdzētu
ieraudzīt cik apdāvināts ir ikviens un cik svarīgs viņš (bērns) ir saviem
vecākiem.
Tā nu mēs augam, izglītojamies un nonākam katrs savā darba vietā, kur varam likt lietā savus talantus un, protams, dot tik, cik esam
saņēmuši. Cits spēj mazāk, cits vairāk, bet ne no viena netiek noņemta
atbildība godprātīgi un ar sirdsdegsmi veikt savus darba pienākumus.
Ir skaidrs, ka viens cilvēks nekad nespēs paveikt lielas lietas, tikai kopīgi sadarbojoties un atbalstot viens otru mēs spējam paveikt to, kas mums uzticēts. Liela nozīme ir tam, lai vēlme
sadarboties būtu ikviena darbinieka iniciatīva. Svarīgi, lai mēs komunicētu un tiekoties varētu atklāti izrunāt un paust savu viedokli. Lai
visi, kas veido novada kultūras dzīvi (pašvaldības, pārvalžu, kultūras
centra un kultūras namu, izglītības iestāžu, bibliotēku darbinieki un
citi novada kultūras nesēji) darbotos no pašiniciatīvas ar vēlmi darīt pat
neiespējamas lietas novada kultūrā.
Es vēlētos, lai mēs katrs ieskatāmies dziļāk tajā ko mēs darām. Vai
mēs darām darbus ar sajūtu, ka es esmu ielikts šajā darbā, lai pēc iespējas lietderīgāk kalpotu cilvēkiem- novada iedzīvotājiem. Vai es savu darbu vadu un organizēju, lai kāds pateiktu, ka es esmu brīnišķīgs darbinieks un man ir nenovērtējami labi izdevies vai, lai ikviens, kurš saņem
kādu pakalpojumu kultūras jomā, sajustu cik ļoti ir par viņu padomāts,
ar kādu gādību un mīlestību viņu sagaida, ka tas ko viņš redz ir organizēts tieši viņam.
Kādai jābūt Ilūkstes novada kultūras darba misijai?
Mēs esam tāpēc, lai strādātu ikviena novada iedzīvotāja dvēselei,
priekam, izklaidei un pašizpausmei.
Mūsu lielākais mērķis ir smaidošs, pretimnākošs, dzīvespriecīgs,
Latvijā un pasaulē atpazīstams Ilūkstes novads.
Mums augstu ir jāvērtē iedzīvotāju viedoklis, sava darba kvalitāte
un dotais vārds. Mums jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem, „trakām idejām” un sadarbībai. Jābūt gataviem pārsteigt!
Šogad vēlamies aktīvi iesaistīties visos Sēlijas novadu apvienības pašvaldību organizētajos pasākumos, kā arī organizēt Sēlijas
mēroga pasākumus Ilūkstē. Esam ieplānojuši aktivitātes Sēlijas novadu Ģenerāļu kausa izcīņā, kas norisināsies starp jauniešiem vairākos
posmos visās Sēlijas novadu apvienības pašvaldībās. Ilūkstē šis posms
notiks 6.augustā Velomaratona ietvaros.
Tradicionāli Ilūkstes novada 11.velomaratons veltīts Heronīma
Lapkovska piemiņai un Skrējiens pa Ilūkstes ielām ir ieplānoti kā vērienīgāki sporta pasākumi novadā. Sēlijas novada apvienības pašvaldības
aicināsim arī uz plašu sporta pasākumu „Sēlija sporto”, kurš tiks organizēts Novada svētku ietvaros. Šajā pasākumā ieplānotas sacensības
gan individuālās, gan komandām, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Plānota arī stafete pašvaldību vadībai.
Nu jau kā tradīcija ik gadu maijā tiek organizēts mācību gada noslēguma pasākums - skolēnu un skolotāju apbalvošana par sasniegumiem
novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un par sasniegumiem
sportā un interešu izglītības konkursos valsts līmenī.
Kultūras darbiniece Skaidrīte Azarstarpe ir informējusi arī par citiem pasākumiem, stāstot: „Tā kā esam novads kurā dejo, tad gadu

sākam ar nesen aizsāktu tradīciju- vidējās paaudzes deju kolektīvu sadanci, kas iezīmē arī Visu mīlētāju dienu. Ar to mēs akcentējam starpnovadu sadarbību, jo sadancī piedalās pašmāju kolektīvi, Daugavpils,
Jēkabpils novadu kolektīvi. Organizējot sadanci mēs saglabājam nepārtrauktības darba procesu gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem.
Gada lielākais tautas mākslas sanākšanas notikums ir novada pašdarbnieku saiets, kas notiks 27. februārī. Aktīvākie un arī atsaucīgākie
pašdarbības kolektīvi no visa novad veidos īpašus un humoristiskus
priekšnesumus, kas tiks izrādīti pasākuma laikā.
Tradicionāli 8.martā novada dziedoši, muzicējošie un dejojošie vīrieši un viesi dāvās koncertu sievietēm. Pasākums ir ļoti labi apmeklēts.
10. aprīlī KC norisināsies konkurss vokālajiem ansambļiem, kurā
mūsu novada ansambļi izrādīs savu meistarību.
Nemainīga vētība paliek arī Vasarsvētku pirmizrāde 15. maijā.
20. maijā Pilskalnē turpināsim svinēt Melnā kalna svētkus, piedāvāsim jauninājumu, dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša taka
aicinās visus interesentus un viesus ieklausīties akustiskās mūzikas
skaņās, kuras mums piedāvās izbaudīt Ilūkstes novada mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi.
Estrādi atklāsim 28. maijā ar I. Fomina koncertu, kas būs atšķirīgāks no aizvadīto gadu šlāgermūzikas pasākuma. Arī Līgo vakars notiks estrādē.
Pasākumu sarakstā ir novadā nesvinēti svētki - Jūnijā Šēderes pagastā plānots sarīkot Skolas ielas svētkus, augustā Bebrenes pagastā Ilzes ciema svētkus. Dvietē P.Sukatnieka mājās “Apsītes” svētku
tematika veltīta būs kartupelim un tomātam.
Īpašu pašdarbības kolektīvu koncertu piedāvāsim 1. oktobrī veltītu
Veco ļaužu dienai.
Tradicionāli arī šajā gadā aicināsim visa novada uzņēmējus un zemes kopējus uz ikgadējo balli.”
2016.gads ir Novada svētku gads. Novada svētki 11.jūlijā sāksies
ar Ekumenisku Dievkalpojumu Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, kam sekos Garīgās mūzikas koncerts. Svētkus turpināsim ieskandināt otrdien,
trešdien un ceturtdien Ilūkstē pie strūklakas un citās novada teritorijās- Bebrenē, Doļnajā, Šēderē, Subatē, Dvietē. Eglainē 14.jūlijā tiks
rīkots novada senioru saiets. Piektdien, 15 jūlijā plānota Konference
par Ilūkstes novadu. Šajā dienā aicināsim arī visus, kam interesē orientēšanās un ātrums piedalīties Ilūkstes novada tūrisma rallijā, tā būs
brīnišķīga iespēja iepazīt mūsu novada nozīmīgākās un ne tik nozīmīgās vietas. Dienas noslēgumā pulcēsimies uz viesmākslinieku koncertu
„No četriem novadiem austs”. Novada svētku kulmināciju piedzīvosim
sestdien, 16.jūlijā, kad Ilūkstes novada centrā- Ilūkstē notiks sporta
svētki „Sēlija sporto”, būs pieejamas atrakcijas bērniem, izglītības iestāžu prezentācijas, kas dos iespēju iesaistīties radošajās darbnīcās un
baudīt mūziku, vakarā- svētku noslēguma koncerts. Noslēguma koncertā nozīmīgs moments būs Ilūkstes novada himnas pirmatskaņojums,
kā arī himnas autoru apbalvošana un visu himnas konkursā iesniegto
dziesmu autoru sveikšana.
Es ļoti vēlos, lai ikviens, kas darbojas novada kultūras jomā savu
darbu darītu ar prieku un, sastopoties ar grūtībām, neuztvertu to kā
problēmu, bet rastu jaunus risinājumus un redzējumu sava darba pildīšanā, optimistiski skatītos nākotnē, ar pārliecību, ka katram no mums
ir dota brīnišķīga iespēja kalpot savam novadam, sava novada ļaudīm!
Līga Baltrukeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vad.p.i.
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SPILGTĀKIE KULTŪRAS
PASĀKUMI AIZVADĪTAJĀ GADĀ
2015. gadā Ilūkstes novadā norisinājās daudz dažādu kultūras
pasākumu. Lielāko daļu sastādīja tradicionālie pasākumi, bet piedzīvojām arī jaunas vēsmas kultūras dzīvē.
Ilūkstē vislabāk apmeklētais pasākumi aizvadītajā gadā bija vasaras sezonas atklāšanas koncerts estrādē. Kultūras centra telpās
visapmeklētākie pasākumi bija Sieviešu dienas koncerts un Zemes
kopēju un uzņēmēju balle. Īpašs prieks, ka ar katru gadu palielinās
Kāzu gadadienu svinību dalībnieku skaits. Šīs svinības šogad notiks
ceturto reizi, un nākošgad pašam pasākumam būs pirmā gadadiena
– pusapaļi 5 gadi! Vēlamies noliegt radušos stereotipu, ka pasākumā
var piedalīties tikai tie pāri, kam konkrētajā pasākuma gadā aprit
apaļās jubilejas. Pasākums ir domāts visiem laulātajiem pāriem, jo
katra laulībā pavadīta diena ir svinību vērta!
Aizvadītajā gadā Ilūkstes KC un Subates KN bija iespēja skatīties Latvijas filmas. Šī gada vasarā Ilūkstes estrādē varēsim sagaidīt
brīvdabas kino seansus ar pašmāju filmām.
Subates KN vadītāja Gunta Okmane īpaši priecājas par iegūto
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu konkursā ‘’Rainis Dzeja - Bērni’’, kas ļāva radīt uzvedumu, sadarbojoties ar Asares,
Eglaines, Subates skolēniem un KN ansambli “Sonāte”. Kā vēl vienu spilgtu iespaidu no 2015.gada Subates kultūras dzīves G. Okmane izceļ ielīgošanas koncertprogrammu, kurā piedalījās visi Subates KN kolektīvi un arī Subates pamatskolas vecāko klašu deju
kolektīvs. Ar koncertprogrammu tika ielīgots arī Asarē un Eglainē.
Ieskatoties šī gada darba plānos, Subates KN vadītāja saka: “Citi
podus mēdz gāzt, bet mums podnieka podi palīdzēja iepazīties ar
Vecumnieku KN darboņiem. Gatavojamies doties turp ciemos, un
tad gaidīsim ciemiņus viesos pie sevis!”
Eglaines KN vadītāja Ligita Petuhova kā vienu no svarīgākajiem
aizvadītā gada notikumiem min Eiropas deju kolektīva “Eglītes”
piecu gadu jubileju. L. Petuhova ir gandarīta, ka bija iespēja uzņemt
dažādus viesmāksliniekus - sieviešu vokālo ansambli “Jūti” no Ķe-

ILŪKSTES MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKNĒM
LABĀKAIS SNIEGUMS NETRADICIONĀLĀS MODES SKATĒ

Subates KN vadītāja Gunta Okmane īpaši priecājas par
iegūto Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu
konkursā ‘’Rainis - Dzeja - Bērni’’
kavas, dzejnieku un komponistu no Daugavpils Anatoliju Galleru,
romanču izpildītāju no Rīgas Viktoru Kozlitinu. Eglaines KN vadītāja ar prieku paziņo, ka šogad Novada svētku ietvaros 14. jūlijā
notiks visa novada senioru saiets. Precīzāka informācija par saieta
norisi tiks paziņota vēlāk.
Dvietes KN vadītāja Marija Setkovska kā 2015. gada nozīmīgāko
notikumu nosauc pasākumu “Ābele Paula Sukatnieka dārzā”, kas
notika Dvietes pagastā P. Sukatnieka dārzā un mājās “Apsītēs”. Pasākums ievērojams ar to, ka tas ir valsts mēroga notikums, ņemot
vērā P. Sukatnieka atstāto mantojumu selekcijas, bioloģijas, dārzniecības, literatūras un novadpētniecības jomās. Arī šogad “Apsītēs”
notiks pasākums, kura centrā tiks izvirzīta kāda īpaša oga!
Vikija Klišāne
Ilūkstes novada KC mākslinieciskās daļas vad.
Konkursā piedalījās 138 dalībnieki no Naujenes, Krāslavas, Ludzas, Indras, Līvāniem, Ilūkstes, Preiļiem, Rēzeknes un Daugavpils,
Šarkavščinas Bērnu mūzikas un mākslas skolas, kā arī šī konkursa saimnieki – Špoģu Mūzikas un mākslas skola. Skatē - konkursā
„Kino stils” tika prezentētas 7 tērpu kolekcijas jaunākajā vecuma
grupā un 8 tērpu kolekcijas vecākajā vecuma grupā. Katra no tām
bija izveidota radoši, krāšņi un oriģināli. Liela nozīme bija tēla pasniegumam, tērpu atbilstībai tēmai, kopējam priekšnesumam. Konkursu vērtēja žūrijas komisija mākslinieces Sandras Poplavskas
vadībā. Jaunākajā grupā (līdz 12 gadiem) par uzvarētājiem tika atzīta Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas kolekcija „Jūtu kontrasti”, savukārt vecākajā grupā pirmajā vietā – Daugavpils Dizaina un
mākslas vidusskolas „Saules skola” Bērnu mākslas skola ar kolekciju „Zemenes zefīrā”.
Konkursa mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales mākslas
skolām, radīt pieredzes apmaiņu, popularizēt netradicionālo modi,
kā arī attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas, izmantojot visdažādākos materiālus. Lai piedalītos šajā
konkursā, bija jāizveido tērpu kolekcija noteiktās tēmas ietvaros, izmantojot dažāda veida materiālus, un jāizstrādā savai tērpu kolekcijai prezentācija – modes šovs. Pasākuma laikā vērtēšanas komisija vērtēja
katras tērpu kolekcijas idejas oriģinalitāti, māksliniecisko sniegumu, kā arī tehnikas sarežģītības pakāpi un darba kvalitāti.

Jaunākajā grupā par uzvarētājiem tika atzīta Ilūkstes
Mūzikas un mākslas skolas kolekcija „Jūtu kontrasti
2016. gada 12. februārī Ilūkstes jaunās mākslinieces Amanda
Egle un Ērika Dombrovska (skolotāja Lelde Šabuņina) ar kolekciju
„Jūtu kontrasti” atgriezās no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas ar
1. vietu un Čaplina statueti (Oskara balvu), kuru ieguva par labāko
sniegumu netradicionālās modes skatē - konkursā „Kino stils” jaunākajā vecuma grupā. Lieliski palīgi meitenēm bija jūtu tēlu atveidotājas Santa Juhneviča, Ulrika Platace un Viktorija Kralika.
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Visus klātesošos ar savām dziesmām priecēja Arnis Slobožaņins
no grupas „Dabasu Durovys”, kā arī Špoģu Mūzikas un mākslas
skolas vokāli instrumentālā grupa „Mažors”.
Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par iespēju piedalīties konkursā, šoferītim Guntaram Cepurītim par audzēkņu precīzo nogādāšanu uz konkursu un vēlajā vakara stundā mājās, skolotājai Leldei
Šabuņinai – par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus konkursam
un Ritai Žilvinskai par veiksmīgo koordināciju!
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

A K T UĀ L I

INFORMĀCIJA MĀJRAŽOTĀJIEM
3.februārī Ilūkstē uz semināru bija aicināti gan esošie, gan potenciālie mājražotāji. Vēlējāmies atkārtoti uzsvērt, ka mājražošanai ir
labas iespējas Latvijas lauku teritorijās un atgādināt, ka parasti tieši no veiksmīgiem mājražotājiem pēc tam attīstās stabili uzņēmumi.
Pašvaldība jau vairāk kā 5 gadus vairākkārtīgi ir mēģinājusi mudināt reģistrēt savu saimniecisko darbību un uzsākt mājražošanu,
izmantot ES fondu piedāvātās atbalsta iespējas, tomēr reģistrēto
mājražotāju skaits novadā joprojām ir ļoti mazs. Semināra mērķis
bija vienkopus pulcēt gan mazos ražotājus, interesentus, gan kontrolētājus, gan potenciālos naudas devējus un aizdevējus.
Seminārā varēja iepazīties ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
prasībām un viedokli, par ko parasti ir daudz diskusiju un jautājumu. PVD reģionālās nodaļas vadītājs A. Lazdāns uzsvēra to, ka
dienests vēlas sadarboties ar uzņēmējiem, ka prasības ir izpildāmas
un ka pirms uzņēmējdarbības sākšanas nepieciešams noskaidrot
PVD prasības konkrētajai nozarei un faktiskajai situācijai uz vietas.
Lazdāna kungs drošināja, ka saprotot jauno uzņēmēju birokrātisko un finanšu slogu, dienests piemēro tikai pašas nepieciešamākās
prasības, lai nodrošinātu gala produkta drošību patērētājam. Tas
arī saprotams, jo jebkurš no mums kā patērētājs vēlas iegādāties
veselībai nekaitīgus pārtikas produktus. Ļoti interesanta un saturīga klātesošajiem šķita PVD Krāslavas inspektores Ivetas Upenieces
prezentācija, kas uzskatāmi demonstrēja prasības un likumdošanu
dažādos produktu segmentos. Krāslavas novada mājražotāju skaits
un veiksmīgie piemēri lika kārtējo reizi uzdot jautājumu – kas mūsu
novadā nav kārtībā ar šo nozari, jo tai ir tik labs potenciāls nodrošināt sevi ar darbu un ienākumiem? Tika uzsvērts, ka mājražotāji
var labi nopelnīt, ja vien sakārto ražošanas procesu un veic pamatīgu tirgus izpēti. Protams, svarīgs ir mārketings un zināšanas, ko
var apgūt pieredzes braucienos pie strādājošiem mājražotājiem uz
citiem novadiem, ko vairākkārtīgi ir organizējusi gan Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, gan “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”. Likumdošanas prasības arī mainās - tagad mājražotājiem ir iespējas daļu savas produkcijas realizēt
veikalos, kas palielina ražošanas apjomus.
Nākamā semināra daļa bija veltīta iespējām iegūt līdzekļus savai
uzņēmējdarbībai. Jau pavasarī kļūs pieejami LEADER projekti, kas

šajā plānošanas periodā mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (kuru
gada apgrozījums nepārsniedz EUR 70 000) kļuvuši “draudzīgāki”,
solot ES finansējumu līdz pat 70%, uzņēmējam “pretī” vien jānodrošina darba vieta vai neto apgrozījuma pieaugums. Iepriekšējos
gados daudzi LEADER projekti uzņēmējdarbībā netika īstenoti saskaroties ar problēmām, ka jaunajam uzņēmējam trūka līdzekļu, lai
līdzfinansētu projektu, jo komercbanku prasības uzņēmējdarbības
uzsācējam lielākoties nav izpildāmas. Šogad arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ir iespējas nodrošināt līdzfinansējumu ar ALTUM
programmu palīdzību - tā ir valsts dibināta kredītiestāde, kas kreditē arī uzņēmējdarbības uzsācējus. ALTUM pārstāvji interesentus
aicināja uz individuālām konsultācijām.
Noslēgumā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Guntars Melnis izteica viedokli, ka ir ieguldīts liels darbs, aicinot reģistrēt mājražošanu, uzsākt un attīstīt to, bet rezultāts mūsu
novadā izpaliek. Ja tuvāko dažu gadu laikā netiks izmantotas dotās
iespējas apgūt finansējumu, izglītoties sev tīkamā nozarē un veidot
savu produktu – visdrīzāk pēc 2020.gada šādas programmas vairs
netiks piedāvātas. Viņš arī vēlreiz uzsvēra, ka ir iespējams organizēt pieredzes apmaiņas braucienus un mācības.
Tiem, kam tomēr ir interese un vēlme vismaz sākt domāt par savu
- legālo uzņēmējdarbību, publicējam speciālistu kontaktus, lai interesenti var iegūt sev nepieciešamo informāciju un cerams - uzdrošināties....

LLKC Ilūkstes novada lauku attīstības konsultants: Viktors Potjomkins, tālr.26172670

LLKC Ilūkstes un Daugavpils novada uzņēmējdarbības
konsultante – Marija Rēķe, tālr.29394131

PVD Krāslavas novada inspektore: Iveta Upeniece,
tālr.26651828 iveta.upeniece@pvd.gov.lv

LEADER projekti - Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore: Inga Krekele, tālr.65425089

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” Kredītprojektu
vadītāja Aija Bitinas, tālr.26461039
Ineta Zībārte
Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

PIESAKOTIES PLATĪBU
MAKSĀJUMIEM ELEKTRONISKI,
LAUKSAIMNIEKIEM POZITĪVI
IEGUVUMI

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu
iesniegšanu elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 2016. gadā
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs
pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem
ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku
skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma
iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD
ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem,
kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients
aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis
iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo
teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa
sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un
palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem
klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, un
ja saimniecība piesakās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai
“Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tad atbalsta saņemšanai
obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
LAD atgādina - lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu,
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.
gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan
personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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DZĪVE, TĀ IR LIELA PUZLE
Ar Ilūkstes 1.vidusskolas skolēniem un skolotājiem tiekas
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs
10. februārī Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni un skolotāji projekta
„Ilūkste var!” ietvaros tikās ar Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapu - metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Tā bija tikšanās ne
tikai ar augsta ranga garīdznieku, bet arī ar ļoti gudru, vienkāršu,
sirsnīgu cilvēku, kas ir liels grāmatu mīļotājs, savā jaunībā daudz
sportojis, arī tagad labprāt nododas fiziskām aktivitātēm.
Arhibīskaps atcerējās, kā viņš pirms 45 gadiem pirmo reizi ienāca
šajā skolā, uzsākot mācības vidusskolā. 1973. gadā viņš pabeidza
skolu un sāka studijas Rīgas Politehniskajā institūtā. Siltas atmiņas saglabājušās par skolotāju J.Jankovski, kura stundas
Z.Stankevičam lika iemīlēt fiziku un rosināja interesēties, kas tad
veido pašu matērijas pamatu. Interesants bija stāstījums par to, kā
cilvēks, kas ieguvis eksakto izglītību, 12 gadus nostrādājis par inženieri, ir atradis savu ceļu pie Dieva un izpratis savu aicinājumu.
Runājot gan ar lieliem, gan ar maziem skolēniem, arhibīskaps
uzsvēra, ka jābūt neatlaidīgam, pacietīgam un strādīgam, lai
sasniegtu mērķi. Tikai tā viņš pats ir dzīvojis, mācījies un strādājis, uzrakstījis un aizstāvējis doktora disertāciju, apguvis vairākas
svešvalodas- itāļu, angļu, vācu, franču.
Arhibīskaps vēlēja nekad nepadoties un nenolaist rokas, savu mērķi
piepildot. Pasauli un dzīvi viņš salīdzināja ar lielu puzli. Pēc Dieva
plāna tai jābūt harmoniskai un brīnišķai. Mēs katrs esam atsevišķs
puzles gabaliņš un darām pasauli skaistāku, atrodoties savā vietā.
Tāpēc arhibīskaps aicināja katru ļoti vērīgi ieklausīties sevī, lai
sadzirdētu un sajustu savu aicinājumu.
Ilūkstes 1.vidusskola

”DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA”
BALVU SAŅEM NOVADA DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Labie darbi rada ne vien labvēlīgu vidi un skaistāku
ikdienu mums pašiem, bet izpelnoties ievērību kļūst par
iedvesmu arī citiem

TOPOŠIE ABSOLVENTI
VAR PIETEIKTIES LATVIJAS
UNIVERSITĀTES FONDA STIPENDIJĀM
12. klašu skolēni var pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda
stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Uzmanību! Līdz
11. martam varēs pieteikties stipendijām „Ceļamaize”, M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendijām un citām. Pieteikties stipendijām ir
iespējams, aizpildot on-line pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus mājas lapā www.fonds.lv. Lai
pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt augstākai
par 7,5 ballēm. M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendijas pretendentiem,
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Metropolīts Zbigņevs Stankevičs viesojas savā dzimtajā
skolā (Foto – Sarmīte Bogdanoviča)
Atjaunojot tradīciju, kopš 1994.gada tiek pasniegta ”Draudzīgā
aicinājuma” balva. ”Draudzīgo aicinājumu” 1935.gadā iedibināja
bijušais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvināja bērnības skolai grāmatas un lūdza, lai arī citi
atceras savas skolas.
Ilūkstes novads var lepoties, par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos pēdējo gadu laikā šo balvu ir saņēmušas arī
mūsu novada skolas – Ilūkstes 1.vidusskola un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.
Šobrīd šo ideju popularizē Draudzīgā aicinājuma fonds, un
1997. gadā tika pieņemts nolikums par Draudzīgā aicinājuma medaļas un Goda raksta piešķiršanu cilvēkiem, kuri popularizējuši un
atbalstījuši “Draudzīgā aicinājuma” idejas.
“Draudzīgā aicinājuma” balvas pasniegšanas ceremonija, kas
noritēja 28.janvārī Cēsu Valsts ģimnāzijā, šogad Ilūkstes novadam
bija īpaša. Goda rakstu un medaļu “Sabiedriskais darbinieks” saņēma novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, savā ikdienā nesot
mīlestību un degsmi pret dzimto novadu un sniedzot nenovērtējamu atbalstu skolēnu izaugsmes veicināšanai.
Labie darbi rada ne vien labvēlīgu vidi un skaistāku ikdienu
mums pašiem, bet izpelnoties ievērību kļūst par iedvesmu arī citiem – nākt un ņemt dalību novadam un Valstij nozīmīgās norisēs.
Sanita Plone
Izglītības speciāliste
piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli. Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU
Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki.
2016./2017. akadēmiskajā gadā LU Fonds piedāvās vairāk nekā 20
dažādas mecenātu stipendijas Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem. Nākamā pieteikšanās stipendijām notiks 2016.gada rudenī. Aktuālā informācija par stipendijām, pieteikšanās noteikumiem
un LU Fonda stipendiātiem atrodama www.fonds.lv un www.facebook.
com/LUFonds.
Nataļja Kornišova
LU Fonda komunikācijas speciāliste
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ZIVTIŅA EZERĀ BIJA UN BŪS
Šī ziema ir gana silta, bet kopumā ir vērojami nestabili
laikapstākļi un iespējams martā mūs pārsteigs sals, tādēļ
vērts domāt par drošību uz ledu. Ne velti šoreiz par to runājam, jo februāra sākumā uz Subates Mazā ezera notika
negadījums - āliņģī, iekrita Lietuvas pilsonis.
Kā stāsta viena no acu lieciniecēm Gunta Okmane (KN vad.), tajā
laikā ezeru klāja jau samērā plāna ledus kārta, krasti bija atkusuši, vaļējs ūdens. Vīrieša palīgā saucienus izdzirdēja daudzi subatieši
- kliedziens bija spalgs. Gunta: „Subatieši operatīvi rīkojās - vieni
sauca ātros un glābējus, citi ņēma no mājām striķus, āva gumijas
zābakus un devās uz ezera pusi. Vispārdomātāk rīkojās vīru komanda- Ivars Urbāns, Vladimirs Perfiļjevs, Ilmārs Okmanis un Andrejs
Baboriko. Puiši izsprieda, ka no pilsētas puses ir riskanti doties
uz otru krastu kājām, uz nelaimes gadījuma vietu. Ar mašīnu pa
arumiem vīri nokļuva otrajā krastā. Tā kā krasts jau bija atkusis,
Andrejs Baboriko devās ūdenī līdz varēja uzkāpt uz ledus un tikt
klāt slīcējam.Ar virves palīdzību Andrejs ar lielu spēku vilka nelaimē nokļuvušo no ūdens. Tas prasīja lielu piepūli, drosmi. Alfrēds
ūdenī jau bija ļoti nosalis, nespēja ar rokām noturēt glābšanas striķi. To viņam apsēja ap roku. Pa glābšanas laiku vēl divi drosminieki- Vilnis Bašķis un Sandris Fiļimonovs, iedzīvotāju informēti, no
pilsētas centra skriešus devās pāri knapi aizsalušajam ezeram uz
notikuma vietu. Nu subatieši uztraucās gan par slīcēja glābšanu,
gan par Viļņa un Sandra drošību. Cietušais tika izvilkts no ledainā
ūdens, Vilnis ar Sandri to ņēma zem rokām un veda pāri ezeram uz
ātrās palīdzības mašīnu. Negadījuma aculiecinieki ar satraukumu
vēroja šo gājienu, jo ledus varēja ielūzt zem gājēju svara, kopā vienuviet gāja trīs cilvēki. Viss beidzās laimīgi, Alfrēdam tika sniegta
pirmā palīdzība, tūlīt klāt bija arī glābēju brigādes. ”
Šajā notikumā bija no svara katra minūte un subatieši drosmīgi noreaģēja situācijā un laiku izmantoja lietderīgi. Izglābtā vīra ģimene

JAUTĀJUMI ↔ ATBILDES

Pagājušajā Vēstu numurā aicinājām iedzīvotājus rakstīt un taujāt
par sev aktuālo.
Lasītāja Dzidra Svirkoviča savā vēstulē raksta: „Beidzot ir
iespēja lasītājiem iepazīties ar Ilūkstes novada himnas tekstu. Žēl,
ka tik vēlu, bet vēl ne par vēlu. Lasītāju diskusija šajā, tik svarīgā
lietā noteikti ir rosināma. Katra himna kalpo savu mūžu, dažreiz
pat vairākām paaudzēm. Tāpēc tās saturam jābūt skaidri saprotamam, lai to noklausoties nevienam nevajadzētu steigties uz bibliotēku un vārdnīcā meklēt dažu reti lietojamu vārdu nozīmi. Pirmā
panta 2.rindā vārdu „pātie” kumeļi nezinās vismaz 90% novada
iedzīvotāju.
Trešajā rindā tāpat „tumšzaļos vēros”. Ir pilnīgi lieka lasītāju
zināšanu pārbaude reto vārdu lietošanā himnā.
Novada iedzīvotājiem neko neizsaka „Akmeņupe”, toties Ilūkstes
novada centra skaistās Ilūkstes vārds nav pieminēts.
Otrajā pantā 3.rindā „nastu nest” arī nav saprotams. Dzejniecei
J.Vagulānei ir daudz labu dzejoļu, bet, ja šajā netiks veikti labojumi,
tad tā ir tikai 3.šķiras dzeja un himnai nebūs piemērota. Kā lasītājai
man ir tiesības izteikt savas domas un ceru, ka tās tiks ņemtas vērā.
Vēl ierosinu: ja iespējams atjaunoties literāro lappusīti un lappusīti
bērniem. Pirms dažiem gadiem tās bija.”
Uz jautājumu aicinājām atbildēt Silviju Romaņenkovu (Himnas
vērtēšanas komisijas locekle, latviešu valodas un literatūras
skolotāju MA vadītāja): „Ar lepnumu sirdī mēs visi dziedam
mūsu valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!” Vārdu un mūzikas autors
Baumaņu Kārlis. Tur ir tāda rinda – “ laid mūs tur laimē diet”.
Diez vai visi Latvijas iedzīvotāji simtprocentīgi zina, ko nozīmē
vārds ‘diet’, kas ir vārda ‘dejot’ sinonīms? Un tādu, kuri to nezina,
pieļauju, ir ļoti daudz. Bet, vai tāpēc mēs nedziedam vai kaut kādā
veidā cenšamies koriģēt Baumaņu Kārļa tekstu? Taču, nē.
Tāpat ir ar zirgu krāsām. To ir ļoti daudz un dažādas. Kāpēc autorei, radot savu dzejoli, būtu jādomā, zinās vai nezinās lasītāji, ko
nozīmē šī konkrētā krāsa? Dzejas valodas galvenais pamatnosacījums ir, lai tā būtu skanīga, ritmiska un iztēli rosinoša. J.Vagulānes
dzejolis tāds ir.

no sirds izsaka lielu paldies visiem subatiešiem, kuri deva savu artavu, lai glābtu dzīvību. Īpašs paldies Andrejam Baboriko par drosmi
un izturību. Gunta Okamne uzsver, ka mums visiem tā ir mācība
- šādā laikā, kad jau acīmredzams plāns ledus, neriskēt ar savu un
citu dzīvību. „Zivtiņa ezerā bija un būs, ļausimies zvejas vaļaspriekam drošos apstākļos. Un vēl kāds iedzīvotāju secinājums- būtu
labi ja pārvaldes rīcībā būtu glābšanas laiva gan ziemas apstākļiem,
gan vasaras periodam. Tas dotu iespēju ātri rīkoties negadījumos
uz ūdens. Saudzēsim sevi un tuvākos, nepakļausim riskam savu un
citu dzīvības, ievērosim drošības prasības,” atceroties notikumu teic
Gunta. Šis gadījums liek katram aizdomāties – kā es rīkotos šajā
situācijā un vai rīkotos vispār? VUGD mājas lapā ir izvietota informācija par to, kā šādās situācijās būtu jārīkojas. Aicinam būt ne
tikai drosmīgiem, bet arī drošiem!
Madara Pavlovska
redaktore

Foto no internetvietnes: www.nmpd.gov.lv
Gan mūsu novada iedzīvotāji, gan viesi ir ciemojušies Dvietes palienē vai noskatījušies dokumentālo filmu “Palu zeme Dviete”. Tāpēc
nemaz nav grūti savā iztēlē iedomāties, kādi tad ir J.Vagulānes
dzejolī aprakstītie „pātie kumeļi”.(Pāta - pelēks, dzeltens vai
gaiši brūns apspalvojums, kas jaukts ar tumšākiem matiem, vai
arī mati pie saknēm ir gaiši, bet matu gali ir tumšāki. https://lv.wikipedia.org) Tādā veidā mēs varam rast skaidrojumu katram vārdam
vai ģeogrāfiskajai vietai dzejolī, kāpēc tieši tā un ne savādāk.”
Atbildot uz otro daļu – „Vēl ierosinu: ja iespējams atjaunoties
literāro lappusīti un lappusīti bērniem. Pirms dažiem gadiem tās
bija.” Vēstu redakcija: Ierosinājumi, iespēju robežās tiek ņemti
vērā, bet katrs mēnesis nāk ar savāk aktualitātēm. Lai arī nav atsevišķi izdalītas rubrikas – literārā lappuse, vai lappuse bērniem,
tomēr iepriekšējos numuros, piemēram, decembrī tika publicēta
dzeja, kā arī bērnu radošie darbi (stāsti, atziņas no domrakstiem,
dzejoļi) un sarunas ar bērniem.
Aicinām arī turpmāk lasītājus izteikt savas pārdomas rakstot „Ilūkstes Novada Vēstīm” uz e-pastu mpavlovska@inbox.lv, vai drukātā
veidā iesniedzot Ilūkstes novada pašvaldības informācijas un pakalpojumu centrā. Lai saņemtu atbildes jau nākamajā ikmēneša
izdevumā, lūdzam tos iesūtīt līdz 21.martam.
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IEVĒLĒTA JAUNĀ ILŪKSTES
NOVADA PENSIONĀRU
BIEDRĪBAS PADOME
17. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā pulcējās novada pensionāri, ar mērķi – pārvēlēt Pensionāru biedrības
padomi un tās priekšsēdētāju. Pasākuma laikā neizpalika
atskats uz padarīto, laba vēlējumi, priekšnesumi.
Padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem, un šogad Pensionāru biedrība
svin savu sešu gadu pastāvēšanu. Viena no aktīvākajām seniorēm
Marija Slavinska, visiem vēlēja veselību un laiku, ne to, kad steidzamies, bet Dieva svētīto laiku, ko veltam viens otram. Pašvaldības
vārdā runāja Subates pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne,
kura uzsvēra, ka seniori ir liels atbalsts sociālajā jomā, atbalsta
vientuļos kaimiņus, risina jautājumus, kuri ir svarīgi visam novadam, kā arī atbalsta kultūras pasākumus, allaž aktīvi līdzdarbojoties. Viņa aicināja ikvienu turpināt izteikt savas idejas, lai kopā rodam risinājumus un veidojam labvēlīgu sociālo vidi. Un tik tiešām,
idejas īstenojas un padarīts ir daudz. Ar paveikto aizvadītajos trīs
gados iepazīstināja, vēl tā brīža, padomes priekšsēdētājs Roberts
Žilvinskis, kurš informēja, ka šobrīd Ilūkstes novadā ir 1896 pensionāri, lielākais to skaits - Ilūkstē, tad seko Bebrenes un Pilskalnes
pagasti. No šī kopskaita vīriešu skaits ir uz pusi mazāks. Apmēram
10 – 15 % pensionāru ņem dalību dažādās aktivitātēs. Roberts Žilvinskis akcentēja katras vietas stiprās puses, stāstot, ka Bebrenes
un Dvietes pusēs ir aktīvi dziedātāji un dejotāji, ar saviem koncertiem viesojas visā Latvijā, šajos pagastos arī spēcīgas rokdarbnieces. Dvietē, visam klāt, izteikta vēstures pētniecība un amatierteātris. Ilūkstē arī dzied un dejo, un vērts izcelt vingrošanas pulciņu,
kas darbojas sistemātiski, jau ceturto gadu. Šēderē seniori aktīvi
iesaistās sabiedriskajā darbā, dara visu, lai dzīvē būtu interesanti,
protams, no šīs puses nāk lielākie kora dziedātāji. Eglainē ir izteikta dejošana un vēstures pētniecība, kas balstīta uz vēlmi saglabāt
mūsu mantojumu, te runa galvenokārt par Stendera piemiņas vietas saglabāšanu. Savukārt subatieši aktīvi un veiksmīgi sadarbojas
ar pagasta pārvaldi un te ir vērts izcelt sportiskās aktivitātes, kurās
iesaistās seniori. Katru vasaru pensionāri tiekas kādā no pagastiem,
šogad tikšanās tiks aizvadīta Eglainē. Vēl vienu reizi gadā, arī katrā pagastā atsevišķi, norisinās sporta nodarbības, un mūsu novads

Par jauno Pensionāru biedrības padomes priekšsēdētāju
tika ievēlēta Alvīne Formanicka
var lepoties ar daudziem sporta veterāniem, kuri aizvien startē ar
labiem panākumiem Latvijas mērogā. Ir arī citi pasākumi - pensionāru pēcpusdiena, kāda saiešana, sarunas, lai katrs rastu sev tuvu
nodarbi, te paldies tiek teikts pagastu pārvaldēm, pašvaldībai, jo
regulāri tiek organizēti izbraukumi, gan, kad radošajiem kolektīviem nepieciešams uzstāties, gan organizējot ekskursijas. Vēl viens
no labajiem darbiem – savas sētas labiekārtošana – lielākoties tieši
seniori var lepoties ar skaistākajiem dārziem. Savukārt Vladislavs
Mackevičs atzīmēja sporta nozīmi katra seniora veselības stiprināšanā: „Aicinu izmantot novadā pieejamās jaunās iespējas. Apmeklējiet baseinu! Baseinā notiek ūdens aerobikas nodarbības, kas stingrina veselība. Aicinu pagastu pārvaldes rast iespējas un organizēt

Pensionāru biedrības padome turpmākajiem trīs gadiem
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pensionāriem braucienus uz baseinu, jo pie mums pat brauc senioru
grupas no Jēkabpils.”
Atgriežoties pie svarīgākā jautājuma – Pensionāru biedrības padomes vēlēšanām – katram pagastam izvirzot savus kandidātus, tika
apstiprināts, ka uz turpmākajiem trīs gadiem Pensionāru padomi
veidos - Rita Žagata un Lorija Kaminska no Bebrenes pagasta, pārstāvji no Dvietes - Staņislavs Krapāns, Rita Stapkeviča, no Eglaines
- Vanda Geidāne un Stefānija Lazdāne, Subates pilsētu un Prodes
pagastu turpmākajos trīs gados Padomē pārstāvēs Olga Bendorjusa,
Valentīna Dambīte, Vija Jaunušāne, no Šēderes - Dzidra Beļajeva,
Regīna Rēķe, no Ilūkstes -Marija Slavinska, kura tika virzīta arī uz
priekšsēdētāja amatu, bet atteicās, Vladislavs Mackevičs, Romalds
Užulis, Velta Bērziņa, bet Padomes darbā no Pilskalnes pagasta
turpmāk iesaistīsies Silvija Millere, Emīlija Baleiša, Anna Permaņicka. Savukārt par jauno Pensionāru biedrības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Alvīne Formanicka.
Pasākuma gaitā, svinīgā noskaņā Pensionāru biedrība, sadarbībā
ar Ilūkstes novada Sociālo dienestu izteica pateicību tiem novada ļaudīm, kuri ar nesavtīgu pretimnākšanu ir daudz palīdzējuši
pensionāriem un atbalstījuši biedrību. Paldies tika teikts - pilskalnietim Jānim Milleram - par aktivitātēm sportā un sabiedrisko
darbu, Emīlijai Baleišai - par līdzdalību senioru sporta pasākumu
organizēšanā, aktīvu piedalīšanos sporta un kultūras pasākumos.
No Subates pagasta par aktīvu iesaistīšanos pensionāru sabiedriskajās aktivitātēs tika sumināta Vija Jaunušāne, Bebrenē - par
aktīvu darbību pagasta dzīves atspoguļošanā Bebrenes mājas lapā
- Viktors Malaševskis un Marija Kurjakina - par sirsnīgu attieksmi
un izpalīdzību pensionāru slimības gadījumos. Paldies arī eglainietei Valentīnai Usačovai - par aktīvu darbību sporta pasākumos, atbalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti, no Ilūkstes Veltai Bērziņai - par aktīvu brīvprātīgu darbu palīdzot līdzcilvēkiem
un aktīvu iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un Romaldam
Užulim - par atsaucību un palīdzību dažādu pensionāru aktivitāšu
organizēšanā un sponsoru piesaistīšanā, kā arī paldies par uzticamu

Pensionāru biedrība sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldības Sociālo dienestu izteica pateicību tiem novada ļaudīm, kuri ar nesavtīgu pretimnākšanu ir daudz palīdzējuši
pensionāriem un atbalstījuši biedrību (foto attēlā pateicību saņem Romualds Užulis )
atbalstu Vandai Rimšai, bet no Šēderes -Rasmai Veličko, kura aktīvi
darbojas pasākumos un Jeļenai Romanovskai - par atbalstu pensionāru pasākumu organizēšanā. No Dvietes puses pateicība Annai
Barkovskai - par aktīvu darbošanos kultūras dzīvē, nozīmīgo ieguldījumu Dvietes senioru kopas „Saulriets” hronikas veidošanā, tās
darbības popularizēšanā.
Lai svinīgā daļa iegūtu vēl košāku noskaņu, priekšnesumus bija
sagatavojuši PII Zvaniņš bērni, sakot, ka ar mazbērniem tā allaž
bijis, ka jaunība nāk atpakaļ. Bērni veltīja skaistus vārdus: „Mīļo
vecmāmiņ, vectētiņ rūpju jums daudz, pēc jums katrs taujā, pie vārda mamma klātu – vecmāmiņa – liek” Arī paši pensionāri uzstājās,
priecēja dziedošās „Kamenes” un „Sidrabrasa”, bet pasākuma noslēgumā sanākušos priecēja „Dvinskas muzikanti”, un Andis Ķīsis,
Ilūkstes novada kultūras centra direktors, sveicot seniorus, vēlreiz
uzsvēra, ka seniori ir kultūras jomas pamats, no kuriem var mācīties. Viņi – kā liels atbalsts kultūras pasākumos un priecē tas, ka
mūsu novada seniori ir aktīvi, iesaistoties norisēs arī citos novados.
Pasākuma gaitā izskanēja, ka Pensionāru padomē ir jādarbojas tādiem cilvēkiem, kuri aktīvi iesaista seniorus sabiedriskajā dzīvē un
veido sadarbību ar pagastu pārvaldēm, dažādām organizācijām, lai
tā ikdiena ir košāka katram! Te jābūt cilvēkiem, kuri savā pagastā
ir autoritāte un izceļas ar aktivitāti. Vēlam jaunievēlētajai Pensionāru biedrības padomei būt radošai un mērķtiecīgai realizējot ieceres!
Madara Pavlovska
redaktore

Divus termiņus pēc kārtas Pensionāru biedrības padomes
priekšsēdētājs bija Roberts Žilvinskis, kurš šajā sapulcē
klātesošos iepazīstināja ar paveikto
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Olga Glaudāne:
„Patiesībā viss ir tik vienkārši:
viens silts vārds ir pietiekami,
Lai pretim vēl siltāku dabūtu.
Atvērt durvis uz prieku,
pavisam niecīgu dzirkstelīti
Zem savām debesīm iekurt- tā,
lai atnāktu sildīties,
Kāds kuram logā nav
gaismas…
Patiesībā viss tiešām ir vienkāršija dzīvo ar prieku!
Pat ogas aug pa divām kopāviena jau gatava un sulīga,otra vēl briest.
Dalīties spēkā-tā ir ģimenes kopā būšanas formula!”
Tāpat kā dabā, arī katrā ģimenē ir jābūt saviem rituāliem
– kristības, kāzas, gadskārtu svētki... Un šie rituāli palīdz
visos dzīves brīžos. Tas sniedz drošības izjūtu un tāda ir
pasaules kārtība. Zinām, kas būs, kam jāsagatavojas.
Jājūt, ka dzīve pulsē. Par to ir pārliecināti Olga un Pēteris
Glaudāni, kuri jau vienpadsmitogadu savās mājās un sirdīs
uzņem audžu bērnus. Tikšanās dienā mazie bērni ir mājās,
ik pa brīdim kāds no tiem pieskrien un mīļi pieglaužas
savai mammai vai tētim pie sāna. Ģimene ir pacilātā
noskaņojumā, jo var teikt, ka nu pat kā, saņemta īpaša
balva. 30.janvārī Preiļu novada Kultūras centrā jau otro
gadu norisinājās biedrības „Asmu Latgalīts” organizētā
Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, nominācijā
„Latgales ģimene 2015” balvu saņēma Glaudānu ģimene.
-Kādu vēstījumu nes nominācija „Gada ģimene”?
Olga: Tā gada balva ir par ģimeniskuma rituālu izkopšanu, dzimtas sakņu, lauku sētas, zemes lološanu. Rituāli - ģimeniskuma pieredzi dot saviem bērniem. Viņi to ir pārmantojuši un var pat mūs
tagad pamācīt… Mums lepnums, ka uz svinīgo pasākumu tika aicināta visa ģimene, un lielie bērni līdzi juta tam gandarījumam, kad
tiec novērtēts. Tas bija liels pārsteigums! Mēs te no Sēlijas tikām
izvirzīti un nominēti starp tām septiņām ģimenēm!
Jau mūsu vecumā jādzīvo tā, ka nekas netrūkst. Jāpriecājas par
dzīvi, jāvairo sirsnība. Ja tev pašam ir labi, tevī tā sirsnība rodas
pati no sevis, ko tu vari dot tālāk. Bērni savi patstāvīgi, tas arī rada
sajūtu, ka ar to sirsnību jādalās. Tu to nevari turēt sevī, ja lielie
bērni atbalsta, tad ar atbalstu izlēmām, ka ar to sirsnību, dzīves
pieredzi varam dalīties. Nekas cits mūsu vecumā nav vajadzīgs.
Pirmais audžubērns - deviņgadīgs puika – nerunā. Ar darba augļiem panācām, ka runā. Tas deva atspērienu – mēs varam palīdzēt
citiem. Ja atrasta interesanta un pareiza nodarbošanās, kad esi ganadrīts, tad tā sirsnība augtin aug un kad redz, ka lielie bērni arī
ir sapratuši, ka var palīdzēt un kad tā rūpe dalās jau uz vairākiem,
tad tā nav tik smaga. Mums viņa palīdz vienmēr būt jauniem, kustībā. Ir bērnības svētki, skola, izlaidumi.
-Šobrīd jūsu ģimenē ir pieci audžu bērni. Bērni prasa rūpes
un uzmanību… Vai ikdienišķie kreņķi, kuri noteikti arī ir,
nenogurdina?
Olga: Par dzīvi tagad jāpriecājas.
Pēteris: Dzīvē – arī kritumi, kā bez tiem, dažādībai jābūt, citādi
garlaicīgi. Bērni iemāca strīdus atrisināt mierīgā ceļā. Nebaidāmies
problēmas risināt kopā ar bērniem. Ir ģimenes konsilijs. „Kā tev
gāja – labi”, mums tā nav. Pie mums notiek padziļināta izpēte.
Olga: Mēs esam ar tādu dzīves rūdījumu, ka jābūt kustībā. Kad
iztirzā sevi, gribi runāt arī par darbu, dzīvi. Tu aizrauj pārējos.
Un mazie bērni aug paši, neko neprasot. Neiespringstam, kaut ir
tējas, zupas plūdi, mēs to visu pacietīgi uzņemam, tā kā tam jābūt.
Ar prieku satīram, tīrot stāstam stāstus, piemēram, par plūdiem.
-Ja ierunājāmies par plūdiem, tā ir liela vērtība dzīvot pie
dabas, saskaņā ar to.
Olga: Priecājamies, ka rītā vakarā esam dabā. Tas arī kādu rūpi
var noņemt, katru brīdi var iziet dabā. Prieks arī Rīgas mazbēr-

10

I L Ū K S T E S N O VA D A
2 0 1 6 . g a d a 1 . m a r t ā

V Ē S T I S

niem. Daba liels konkurents datoram un televizoram. Lepojamies,
ka mēs veči varam dabūt bērnus pie dabas, tur attīstās bērnam
fantāzija. Tas atvieglo ikdienas soli. Citreiz sakām, aizej trusīšiem
pastāsti savus gadījumus, bērns atnāk tik priecīgs. Sakām, ej uz
mazo putnu dārzu… Gribēsim iesaistīties novada tūrisma takā.
Mums nav daudz dzīvnieku, bet lepojamies ar to, kas ir, it sevišķi
pagalms interesants bērniem.
- Interesanti, ka sakāt, jums ir lielie un mazie bērni. Kā ar
lielajiem uzturat ģimenes saites?
Olga: Te arī tie rituāli - kapusvētki, Ziemassvētki - tiekamies. Viena doma, aizraušanās, rūpe. Dziļa sakne, to domu tik viegli nenolauž. Ja viens zars nolūzt, otrs turpina ražot. Mūsu senči aizgāja,
mēs aiziesim. Ir trīs lielie bērni un jau trīs mazbērni. Gandarījums,
ka mūsu ģimenē ienākot citai, arī viņi novērtē to ģimeniskumu.
Mūsu bērni redzēja, kā saviem vecākiem palīdzējām nodzīvot vecumdienas. Cits nodzīvo visu mūžu nesaskaras ar slimošanu, guļošu cilvēku, aiziešanu. Mēs paši no tā nebaidāmies. Laimīgi varam
justies. Tagad pansionātu Dvietē plāno ierīkot, domāju, ka būšu
pirmā tur. (Smejas) Ir jāizaudzina savi bērni godāt to vecāko.
-Kāda ir audžu ģimenes loma, specifika?
Olga: Divus gadus, ilgākais, viens bērns dzīvo pie audžu ģimenes.
Pētres: Bērni mainās, tas smagākais. Iemācās, iedot un sākas no
gala. Divu vienādu bērnu nav.
Olga: Gribās iedrošināt – ģimenē kaut vienu paņemt, it īpaši, ja jau ir bērni, jo nav ne no kā
jāatsakās. Lai mazāk ir to nelaimīgo bērnu no
kuriem izaug tas nelaimīgais pieaugušais. Sākumā, kad radās audžuģimenes Latvijā bija
sarežģītāk, bet tagad sabiedrības attieksme ir
mainījusies. Tā ir mūsu kopējā rūpe. No ezīšiem - cālīti veidot. Skaidrot – pasaule nav tik
ļauna, iemācīt domāt, tad viss notiek, ja domā
mērķtiecīgi, tad viss izdosies. Bāra bērni izsalkuši. Viņi neprasa tik daudz. Viņi priecīgi par mīļumu, kopā būšanu. Mēs
braucam, vedam. Medicīna, izglītība
– nežēlo, nevari ekonomēt uz to.
Audžuģimene ir starpposms.
Priecājamies, ka mums ir vistiešākā saikne ar viņu bioloģiskajiem vecākiem. Gandarīti,
ja aiziet uz bioloģisko ģimeni.
Tāpēc cenšas bērniem atrast
pagaidu ģimenes, lai bērnu
namā nesabojā. Bāriņtiesa
cenšas. Tādējādi bērns patur
ģimenes saiknes. Bērnu namā
bērns nezin, kā cukurs ir krūzē. Tik bieži jautā – vai drīkst
paņemt? Kamēr pierod pie kopīga cepumu trauka. Rodas tāds
iespaids it kā mēs nedotu. Adoptētāji saprot kāds bērns ir bērnu namā.
Pa šiem vienpadsmit gadiem „Vidzemnieku” mājās audzis 31 bērns.
Tad varat iedomāties, cik mums
daudz draugu, paziņu. No dzīves
aizbēgt nevar, būs tie emocionālie
mirkļi. Tā tikšanās ar to ģimeni,
kuras bērns ir pie mums bijis. Ar
bērnu namu bērniem ejam uz Svecīšu vakaru, viņam tur nav piederīgo, bet tā izjūt, paņem ģimenes
siltumu. Prieka asaru vērts – pēc
sešiem gadiem aicina ciemos bērni
uz savu izlaidumu Jaunjelgavā. Izlaidumus ar saviem bērniem izbaudi
savādāk. Ir jāsvin svētki. Dzīve pulsē.
Nav doma mest mieru, kad viss notiek nedomā, ai sēdīšos. Kā dzinulis,
ka jādara vairāk. Nav laika strīdiem,
kad jauns mērķis izvirzīts. Apkārtnē jau
daudz tādu ģimeņu, kas darbojas, vie-

Ģ I M E N E
niem zeme, lopi, tur tas spēks, dzinulis.
Ja ir kāda ģimene, kura vēlētos uzņemt audžu bērnu, kādus
iedrošinājuma vārdus teiktu?
Olga: Mēs katrs varam un spējam, un katrā mūsu apkārtnes cilvēkā ir tas siltums un nevajag būt kādam īpašam sirds kambarim,
vienkārši jāuzdrošinās paņemt bērniņu. Kopš Latvija kļuva brīva,
cik cilvēki mainīja savas profesijas, ierēdņi mainās, ministri no viena krēsla citā krēslā ielec... Sirds cilvēki ļoti daudz mūsu novadā.
Uzņemot savā ģimenē bērnu nav jābaidās no tā mazā pašmācības
ceļa. Psihologi palīdz, ir atbalsta grupas, arī bāriņtiesu pārstāvji –
sava aroda meistari un neatņemama palīdzība no sociālā dienesta
darbiniekiem. Bez tam, katru mēnesi audžuģimenēm un aizbildņiem ir atbalsta un pašpalīdzības grupu mācības, kurās tiekamies
ar visiem nepieciešamajiem speciālistiem. Atrisina katru problēmu.
Mēs ļoti lielu izpratni, lielu atbalstu, sapratni jūtam no Bebrenes
VP vidusskolas personāla. Jo mēs ienākam katrreiz un dažādi. Tas
arī palīdz. Te ir tā sabiedrības daļa, kas audžuģimenei palīdz augt,
nav jābaidās, ka tu viens esi ar to rūpi. Ja esi tam gatavs, dodies
uz vietējo bāriņtiesu, kas dos dziļāku izpratni. Ikdienas dzīvē tu jau
to nesaki, cik man mani bērni aizņēma laika. Un nav jābaidās, te
bērns kurš ienāk iepazīst, no jauna atklāj ikdienišķo ģimenes dzīvi
gan ar priekiem, gan bēdām, rūpēm, pārdzīvojumiem. Savus bērnus audzināt bija grūtāk, tagad tev visi palīdz, skolās psihologi.
Uzņemt bērnu jāuzdrošinās vien tāpēc, ka tagad bērni daudz iemā-

ca arī mums. Mēs būtu iesūnojuši. Viņu dēļ daudz ko paši jaunu apguvām. Pēterim saviem bērniem tik daudz pacietības nebija toreiz,
kā tagad mācīt mazbērnus un audžubērnus – mierā, pacietībā.
Pēteris: Laikam arī tāpēc tagad bērni vairāk uzņem no mums. Jo
pats mierīgāks, jo apkārtējie tādi. Galvenais, ka pats esi darbībā,
viņi redz un tas viss līdzsvarojās. Bērni enerģiju paņem un visu uzsūc. Bērni ir jānodarbina.
Olga: Lielie bērni visu palīdz, arī atrast tās jaunās tehnoloģijas, dažādus jauninājumus, iespējas, spēles mazajiem bērniem. Šodien jāzina, ko darīsim rīt – bērnam drošības sajūta.
Pēteris: Audžubērni saka –es arī būšu audžu tētis. Ir arī iedibinājusies tradīcija – organizēt Ilūkstes novada un Daugavpils novada
audžu ģimeņu sabraukums, kopā svinot Mātes dienu. Apkārtējie
līdzcilvēki arī palīdz, kaimiņu bērni nāk kopā ar mūsējiem spēlējas.
Olga: Priecājamies, ka esam tādā vietā. Te atplūst palu ūdeņi, cilvēki ir cits ar citu, ir rosība, gribās labos darbus parādīt. Apkārt viss
notiek.
Ar Glaudānu ģimeni tikās
Madara Pavlovska redaktore

„Par dzīvi tagad jāpriecājas. Dzīvē – arī kritumi, kā bez tiem, dažādībai jābūt, citādi garlaicīgi. Bērni iemāca strīdus atrisināt mierīgā ceļā. Nebaidāmies problēmas risināt kopā ar bērniem. Ir ģimenes konsilijs. „Kā tev gāja – labi”, mums tā
nav. Pie mums notiek padziļināta izpēte” – Pētris Glaudāns
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PAR KO TEV LIEK AIZDOMĀTIES LIELDIENU NOTIKUMS?
Saruna ar novada dzejnieci Dzintru Krievāni

Šogad Lieldienas jau marta beigās, Lielā piektdiena – 25. martā. Latvijā šie svētki tiek aizvadīti gan tautas tradīciju garā – ar
šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu –, gan, akcentējot dienas
nozīmīgumu kristīgajā pasaulē. Šajos svētkos tiek godināta Kristus augšāmcelšanās, kurā sakņojas kristīgās baznīcas ticība. Tas
ir notikums, kas dāvā mūžīgās dzīvības cerību. Tieši uz Lieldienu
svinībām tiek vērsta Klusā, jeb Lielā nedēļa, kurā tiek pārdomātas
Kristus ciešanas un nāve pie krusta. Tas ir arī laiks, kad pārdomāt
savu dzīvi. Savās sajūtās esam aicinājuši dalīties novada dzejnieci
Dzintru Krievāni.
„Ziemassvētki – tādi gaiši, bet Lieldienas liek pārdomāt,
pārdzīvot. Gavēņa laiks piespiež pārdomāt arī savu dzīvi.
Kāds tu esi? Kādam tev vajadzēja būt? Tas ļoti nospiež. Pieļautās kļūdas – tās sāp..., it sevišķi Lielajā piektdienā, bet Lieldienu dienā atkāpjas – paliek vieglāk. Ir nepieciešams attīrīt dvēseli no grēkiem. Jāieskatās. Dusmas, skaudība – no tā
jātiek vaļā. Labsirdība, piedošana ir galvenais, kas jāiegūst
šai Lieldienu laikā. No labas sirds nāk labas domas. Labāk
netiesā, labāk noklusē. Mums nav tādu tiesību. Neļaunojiet,
nekurniet. Dievs, man pietiek no tā, ko Tu man dod,” teic
Dzintra Krievāne.
Dzejniece uzsver, ka cilvēkam garīgais lūzums notiek 30 vai 40
gados. Ar viņu tas notika 40 gadu vecumā. Viens brīdis. Klikšķis.
Un viss ir skaidrs, ko Dievs no tevis grib. Un katram tas ir savādāk.
Citiem atgriešanās notiek pat pēdējā dzīves stundā. Dzintra stāsta:
„Tas bija astoņdesmito gadu sākumā. Vēl dzīvoju Rīgā. Draudzene
uzaicināja kopā iet uz baznīcu. Tolaik biju luterāne, viņa – katole.
Tur runāja bīskaps Jānis Cekuls. Likās, ka runā par maniem grēkiem. Sarku un bālēju. Tikpat kā būtu pirtī... Nolēmu pāriet katoļticībā, bet audžumamma neļāva. Mamma nomira 1982. gadā, no tā
laika arī pārgāju katoļos. Dekantēvs Jānis Silevičs mani par
katoli kristīja pirms Lieldienām 1982. gadā, Ilūkstes baznīcā. Viņš kļuva arī par manu garīgo tēvu. Man bija 41 gads.
Mans garīgais tēvs bija brīnišķīgs priesteris, sirsnīgs, ar atvērtu
sirdi, kas mīlēja visus cilvēkus. Pateicoties tieši viņam, es iepazinu,
ko nozīmē būt kristietim. Viņš deva man lasīt garīgas grāmatas, pēc
kurām bija izslāpusi mana dvēsele. Lasīju dienu un nakti. Astoņdesmitie gadi bija vēl zem vecā režīma, kad tika kontrolēts katrs solis...
Bet šis priesteris nebaidījās, kaut arī pats bija cietis no šī režīma,
deva man lasīt grāmatas. Es tās pa kluso pārrakstīju mašīnrakstā
un devu citiem lasīt. Tas bija svētīgs laiks manai garīgajai izaugsmei. 1998. gadā, kad priesteris Jānis Silevičs aizgāja mūžībā, man
ļoti pietrūka viņa tēvišķās vadības un sirsnības. Bet tagad, jau pēc
daudziem gadiem, jūtu viņa tuvumu, kad lūdzos. Viņš palīdz man
lūgties arī šodien, esot mūžībā. Svarīgas saites nepazūd. Pateicos
Tev, tēvs, par visu, ko esi devis manai dvēselei.”
Šķiet, ka tā bijis vienmēr – Dzintras Krievānes mūžs un ticība
allaž ir vijusies cauri viņas dzejoļiem, bet tā nebūt nav. Lai gan talants uz rakstīšanu izpaudies agrā bērnībā, kas tolaik diemžēl palicis nepieņemts, garīgie dzejoļi caur sirdi uz lapas sāka raisīties
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kopš 40 gadu vecuma. Dzintra atminas: „Redzēju sapni – skaista
sieviete, zilā apmetnī tur zilu spalvu. Ko tas nozīmē? Biju jautājusi
savai krustmātei, un viņa man pārliecināti teica: „Tev ir jāraksta
garīgie dzejoļi!” Tobrīd nedaudz samulsu – es taču par to vēl neko
nezinu! Bet vēlāk dzejoļi nāca aumaļām... Arī Jēzu redzēju sapnī,
jautāju, kur mani īstie vecāki, bet Viņš man saka: „Tu labāk gandarī savus jaunības grēkus...” Grēki ir jāatlīdzina. Radās šie garīgie
dzejoļi. Sapņi deva spēku. Sapratu, kā man ir jāatgriežas. Pieņēmu
pirmo komūniju. Priesteris teica – tev grēki noņemti, tagad dzīvo kā
eņģelis. Gadu tā arī dzīvoju.
Kristietība nodzēš grēkus, bet sekas paliek. Bērnībā uzkrājās sekas. Smagi pārdzīvojumi nāca. Jau tad sāku rakstīt. Par to negribas
domāt... Tas piedots, bet rēta paliek. Tā sākās tas īstais ceļš.”
Dzintras vecāki kara laikā aizgāja bojā, bet no piecu gadu vecuma viņa dzīvoja ar audžuvecākiem Asarē. Skolas gadi tika aizvadīti
Aknīstē. Jaunība pagāja Rīgā, kur kā korektore 17 gadus Dzintra
bija strādājusi neredzīgo tipogrāfijā, bet, kad nomiris audžutēvs,
Dzintra nevēlējusies mammu atstāt vienu Asarē, tādēļ pieņēmusi
smagu lēmumu pamest Rīgu un kopā ar viņu pārcelties uz dzīvi
Ilūkstē. „Kad tētis nomira, negribēju mammu atstāt vienu. Man
tad 37 gadi bija. Mamma gan uz Rīgu nākt negribēja. Pārnācām
dzīvot uz Ilūksti, te vienīgais brīvais variants bija. Rīgu iemainīju
pret Ilūksti. Sākumā jau ļoti te negribēju nākt. Ļoti pārdzīvoju, ka
jāpamet Rīga. Ar mammu te kopā nodzīvoju neilgi – pēc gada viņa
nomira,” kavējoties atmiņās stāsta Dzintra.
„Man bija skaista mīlestība Rīgā, kas palika tikai kā skaisti sapņi. Nepiepildīta mīlestība... Vairs iemīlēties nespēju citā. Dievs nebija lēmis. Jaunībā daudz dusmojos: bērnība bez vecākiem, jaunībā
– nepiepildīta mīlestība. Mana dzīve aizgāja pa pustukšo. Vajadzēja
būt ģimenei, bērniem. Jaunībā dusmojoties domāju – pagaidi, gan
tu no manis dabūsi! Neticēju Dievam. Kad mīlestība aizgāja, vienā
naktī abi deniņi nosirmoja...”
Dzintra ir pārliecināta, katram cilvēkam ir dots savs uzdevums. Ja mēs to neizpildām, aizejam neceļos. Dievs par to
pārdzīvo. „Man ir šis uzdevums,” ar roku uzsitot pa piezīmju blociņu, teic dzejniece, „tagad zinu – vajag pieņemt to, ko
dod, neprasi, ko nevar dot. Jāpieņem cilvēks, kāds ir. Tad es sāku
piedot. Tagad, vecumā, grūtāk piedot. Jo vairāk saproti, jo grūtāk,
bet Dievs dod to žēlastību – piedod. Saki – Dievs, palīdzi man piedot.
Katram ir savs krusts, un tas ir jāmāk nest. Ja nenes, domā – darīšu
pa savam –, tad vēl sliktāk. Kāpēc Tu radīji cilvēku, kāpēc Tu radīji
mani – atbildes nav... Dievs, es nespēju, dari ar mani ko gribi... Kurā
ģimenē patīk nepaklausīgi bērni? Atdod sevi Dieva rokās.”
Tagad katrs rīts Dzintrai sākas ar lūgšanu, viņa to sauc par savu
garīgo maizi. „Ikdienā daudz lūdzos un daudz raudu. Gandarīšanās
par grēkiem. Laikam tā vajag būt. Lūdzos par visiem – slimajiem,
tautu, valsti. Tas prasa asaras. Attīstība valstī un sabiedrībā iet uz
priekšu, tik maziem soļiem. Daudz kur kļūdas pieļautas. Tauta atstāta malā, par to sāp sirds. Atliek vien nopūsties – Dievs, piedod
viņiem, apgaismo viņu prātus. Tādēļ svarīgi, lai darba vietās priekšniecība ir garīga. Lai ir, ko dot padotajiem. Lai viņi ir apgaismoti.
Ja būtu tikai Dievs... Notiek mūžīgā cīņa, jo ir arī sātans. Tā tas no
laika gala. Kur labais, tur ļaunais klāt. Ekonomika nospiež plecus.
Ja miesa būs badā, pēc garīgā tad netieksies. Tik asins izliešana
notiek. Kā tai Sīrijā tagad. Kur netaisnība, tur karš. Bet, ja
miesa pabarota un dvēsele badā, – tā arī nevar. Putns, lai
var lidot, – viņam divi spārni. Vajag būt attīstītai gan miesai gan dvēselei. Tad tu lidosi. Ja tikai viens spārns, tad tu
klibs.” stāsta Dzintra.
„Atgriešanās ceļš sākas ar piedošanu”, vairākkārt uzsver Dzintra, „ja tu mainies, tā mainīšanās notiek arī otrā. Kā ķēdes posmi
esam – otrs saņem siltumu. Viens no otra esam ļoti atkarīgi.” „Gribētos, lai cilvēki vairāk saprastos,” saka Dzintra, „cilvēkiem vajag
pieiet klāt – apmīļot, nomierināt. Mīļi vārdi cilvēku nomierina. Tāpēc mēs ciešam – nevaram pateikt labus vārdus. Cilvēki ir izslāpuši
pēc mīlestības. Viņiem tās ļoti pietrūkst. Ja kāds dusmojas, domās
viņu uzrunāju, noglāstu. Pēc laika viņš nomierinās. Cilvēki ieslēgušies sevī. Mazrunīgi. Pārāk maz uzticības cilvēkiem attiecībās. Vairāk sirsnību, mīlestību gribētos.”
Ar Dzintru Krievāni tikās redaktore
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LAIKS ŠĒDEREI
Ko tu redzi, kad iebrauc Šēderē? Cits teiks –redzu suņus,
kaķus, tukšas ielas. Jā, kādā dienā ir arī tā, ka visu ciematu izstaigā – nevienu nesatiec. Bet iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās laukos vairs nav nekāds brīnums, tā ir tendence visā valstī. Te realitāti satiec vaigā,
tā dažreiz var nepatikt, bet liek ar dubultprieku raudzīties
uz entuziastiem, tiem, kuri izjūt piederību vietai. Un tādi
cilvēki te ir!
Šēderes pagasta teritorija izveidojusies padomju laikā. Literatūrā var rast faktus, ka pagasta veidošanās sākumposms saistāms ar
Lašu ciemu, ko 1945.gadā izveidoja Lašu pagastā, bet 1949.gadā to
likvidēja. 1954.gadā Lašu ciemam pievienoja Gorbunovkas ciema
Kirova kolhoza teritoriju, 1962.gadā – Raudas ciemu. 1990.gadā
Lašu ciema teritorijā nodibināts Lašu pagasts. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Šēderes pagastā iekļauta bijušā Lašu
pagasta DA daļa, gadrīz viss bijušais Raudas pagasts, bijušā Sventes pagasta DR mala un neliela daļa no bijušā Pilskalnes pagasta.
1991.gadā Lašu pagasts tika pārdēvēts par Šēderes pagastu. Šobrīd
lielākās apdzīvotās vietas pagastā ir Šēdere, Pašuliene un Rauda.
Pagasta kopējā platība – 11459 hektāri.

Novada lepnums „Lašu koris”. Fotogrāfija uzņmeta no
svētku gājiena pasākumā „Sēlija Rotā”, kas notika pagājušā gada vasarā Jaunjelgavā
Kuriem ir iekšējais dzinulis, tie turās
Šēderē ir sakopta, tīra vide. Vairāk te sastop vietējos iedzīvotājus, te cilvēki vienkārši, kuriem ir iekšējais dzinulis, tie turās. Kultūra gan nebūs pirmajā vietā, tiekoties atzīst Silvija Spaļva, Šēderes
kultūras nama vadītāja, kura, kā allaž, visus sagaida, kā īsta nama
māte, un detaļās neizplūstot stāsta par norisēm Šēderes kultūras
namā. „Mūsu kultūras namā darbojas līnijdeju grupa, tagad tik pieaugušie, jaunieši izaug. Ir Lašu koris – novada lepnums un gods,”
stāsta Silvija,”te dzied ļaudis no visa novada. Vispār koris ir simtgadnieks. Vēstures lapās var meklēt arī daudzos nosaukumus, kādi
tam bijuši. 1994.gadā, pateicoties Olgai Spūlei koris tika atjaunots.
No tā laika vadītāja - Maija Žigajeva. Un tā joprojām darbojas – skates, koncerti, Dziesmu svētki.” Un tiekoties, to apstiprina arī Maija.
Viņai Šēdere saistās ne tikai ar kori, bet arī siltām atmiņā, te nodzīvoti 24 gadi. Maija stāsta:„Mans tēvs dziedājis šai korī, kora dziesma iekšā man bija, bet jaunībā nedomāju, ka kora vadītāja būšu.
Kad Spūle pie manis vērsās, neērti bija atteikt. Sākām Eglaines kultūras namā, bet tik un tā ļoti atbalstīja Šēderes pagasta pārvalde,
tolaik vadītāja – Rita Butkeviča. Līdz ar to koris nobāzējās un par
savām mājām sāka saukt Šēderes kultūras namu, un tolaik arī es
Šēderē dzīvoju. Lai vai kur būtu mēs bijuši, tāpat visiem bija jābraukā. Prieks tajos gados bija tas, ka jau toreiz koris izveidoja novadu.
Dziedātāji no Eglaines, Šēderes, Pilskalnes, Ilūkstes, Subates, daži
no Bebrenes. Laiks ir aizgājis, bet koris pastāv. Arī tagad pulcē novada dziedošos ļaudis. Te gan tie, kuri ir no atjaunošanas sākuma,
gan jauni. Prieks par visiem, sevišķi – laba basa grupa, jo ar vīriešiem ir diezgan grūti dziedāšanas jomā. Esam draudzīgi, atbalstam
viens otru. Tāds kora gariņš mums ir Silvija Spaļva, kura ne tikai
sagaida, bet arī pamudina uz jaunām lietām, uzmundrina. Labi satur. Korim kā tradīcija - ikgadējās skates, Dziesmu svētki, bet grūts
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darbs, repertuārs šiem svētkiem ļoti sarežģīts. Priecē pēdējo gadu
tradīcija – pasākums „Sēlija Rotā”, jo katrā novadā tiek veidotas interesantas kora repertuāra programmas, kuras ir sirdij baudāmas,
ar prieku dziedamas. Gribu labu teikt par Šēderes ciemata ļaudīm
ar kuriem kopā svinēti visdažādākie svētki – Līgo, mājas pagalma
svētki un citi. Tā kā esmu te dzīvojusi 24 gadus, uz katru mēģinājumu braucu ar tādu kā saviļņojumu un dažreiz gribās pagriezties uz
citu pusi, ne autobusu, atgriezties vecajās mājās.”
Tas nebūtu grūti – pieiet parunāties
Koris ir stiprs, bet, ja skatās uz kultūras jomu kopumā, tad Silvija atzīst, ka šēderieši vairāk ir kultūras ņēmēji, ne devēji. Agrāk
jau bija vairāk tautas kolektīvu, bet bērni izaug, nav ko sapulcināt.
„Labi, ka ir zvans draugam. Pēteris Makaveckis allaž izpalīdz. Tagad plānojam koncertu 6.martā. Šie 8.marta svētki mūsu pagastā
ir iedzīvojušies. Patīkami atcerēties pašu organizētās Zemnieku
balles, odziņa numur viens. Visi zināja, gatavojās. Tagad zemnieku
balle ir novadā, tādēļ te vairs nerīkojam. Saku, ja gribat, nāciet ar
saviem groziņiem, paši sponsorējiet... Patīkamas ir senioru balles.
Tik jaunpienākušie seniori vēl nav tik aktīvi, nevar sevi apzināties,
nevar tik viegli tai vidē iekļauties,” stāsta Silvija. Kultūras namā
kāds koncerts, rokdarbu izstāde, allaž tiek ieplānota. Tradīcija –
katru gadu Adventes pirmajā svētdienā ļaudīm pulcēties kultūras
namā, kopā iedegt pirmo svecīti un vakaru pavadīt dvēseliskā, garīgā noskaņā. Vēl, jau tradicionāli, 1.oktobrī tiek atzīmēta Veco ļaužu
dienu, kad tiek apspēlētas dažādas tēmas un ir viesi. Bet jauniešiem
diskotēkas organizēt ir krietni sarežģītāk, lai segtu izmaksas vajag
nodrošināt apmeklētāju skaitu. Balles ir dārgas. Finansiālā puse ne
tik laba, nav iespējas nopirkt lielākus koncertus. „Lai pasākums
tiktu apmeklēts katrs ir jāuzaicina personiski. Tas nebūtu grūti –
pieiet parunāties,” teic Silvija,”uz pasākumiem nāk vairāk, ja savējie uzstājās. Ja uz pasākumu atnāk 40 cilvēki, tad tas jau ir ļoti
daudz. Vidējai paaudzei nepietiek laika. Cilvēkiem grūti - dzīvojam
nežēlīgā kapitālismā, ja nestrādā valsts darbu, bet tā iztika jānopelna. Nenodarbinātība, pat pēc 40. Tik doma – kā nopelnīt naudu,
kā nostādīt bērnu uz kājām. Ja iet uz augšu – vieglāk, ja uz leju
– grūtāk. Nav primārais kultūra. Tie 5 eiro no svara, nav tik liela
rocība. Pensionāriem vairāk brīvā laika, ir svarīga tā kopā būšana. Pensionāru apvienībai te vajadzētu darboties. Kultūrā arī liela
loma skolas atbalstam. Kur ir skola, tur ir dzīvība. Bērni iesaistās,
vecāki, vecvecāki kaut atbrauc uz pasākumu. Savs krekls vienmēr
ir tuvāks. Mūsu bērni mācās gan Ilūkstē, gan Eglainē, bet par savu
saucam – Eglaines pamatskolu.” Tik tagad vairs cilvēkus ne ar ko
nevar pārsteigt. Sarunai pievienojas Jeļena Krjaukle, Šēderes pa-

Jeļena Krjaukle (no kreisās puses) un Vita Ivanova (no
labās puses) stāsta par Šēderes sociāla centra darbu un
radošo pieeju darbā ar bērniem
gasta sociālā darbiniece, kura pauž nožēlu par iedzīvotāju kūtrumu attiecībā uz pasākumiem, sakot: „Kultūras nams tepat, pāriet
tik ceļu. No apkārtnes - Pašulienes, Raudas maz cilvēku atbrauc.”
Silvija bilst, ka ar bažām gaida tuvāko pasākumu. „Ceru uz tiem 40.
Bet katram jau savas intereses. Trūkst cilvēciskās komunikācijas.
Mēs nesatiekamies. Visas lietas pa telefonu. Bet bērniem vislielākais sods - planšeti atņemt,” pārdomās daloties teic Silvija. Šēderē
izskan – „cilvēkiem nav darba, te zemnieki un tie, kuri strādā valsts
darbu, vidusposma nav. Vajag darbavietas”, bet labu piezīmi izteic
Jeļena, jautājot „bet kas strādās? Pārkvalificēties negrib.”
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Šēderē zem viena jumta ar kultūras namu ir bibliotēka, un šī arī
ir vieta, kur pulcējas dažādu paaudžu iedzīvotāji, te pulcējas cilvēki
aktīvi un darbīgi. Bibliotekāre Ruta Šeršņova atzīmē ēkas vēsturisko nozīmi, stāstot: „Es te mācījos skolā no 1.-3.klasei, tad sovhoza
kantoris bija, arī bērnu nams, pagasta telpas un tagad bibliotēka.
Cilvēki tomēr lasa un ar rokdarbiem nodarbojas. Lasa gan latviešu autoru darbus, gan prasa ārzemju, sakot, ka latviešu depresīvi.
(Pasmejas) Neteikšu, ka es tam piekrītu. Bērni nāk, pie datoriem
strādā, tagad jau daudzi ar saviem nāk, vasarā jau apkārt. Mainījusies Šēdere ļoti, lielāks ciemats, labiekārtots, tīra Šēdere.” Jau Ruta
pieminēja, bibliotēkas telpās pulcējas arī rokdarbnieces, kuras teic,
ka novembrī rokdarbu pulciņam aprit pieci gadi. Regulāri ir izstādes, bet varētu arī organizēt tirdziņus.

Arhitektūras pieminekļi Šēderē – Grendzes baznīca,
bijušās Lašu skolas ēka (attēlā redzamā) tagad te atrodas
kultūras nams un bibliotēka un Raudas internātpamatskola
Dzīve jau visu iemāca
Tālāk dodamies uz Šēderes sociālo centru. Jeļena stāsta, ka savulaik telpas tika atjaunotas ar projekta starpniecību. Divus gadus
te sev patvērumu un palīdzību rada ģimenes, kurām bija problēmas
ar bērnu audzināšanu. Lai telpas tiktu izmantotas nepārtraukti, šobrīd te notiek arī radošās darbnīcas bērniem, kuras vada Vita Ivanova. Vitu raksturo, kā radošu un enerģisku cilvēku, bet viņa pati
pieticīgi teic, ka dzīve jau visu iemāca. Viņa apbrīno skolotājus, jo
nebūt nav tik pacietīga. Bērni te arī nākot dažādi un sociālais centrs
nav zaudējis savu nosaukumā ietverto galveno uzdevumu. Te bērniem ir iespēja ne vien radoši izpausties, bet arī tik uzklausītiem
un audzināt savu attieksmi, pacietību. „Kad neiet, tad gan viss pa
gaisu un tik dzirdi sauc – Cocja Vita! Spasaceļ,” smejoties piebilst
Vita. Ikdienā te pulcējas 6-10 bērni, Jeļena un Vita atzīmē čaklākos - Agris Dogžentss, Santa Kavaļenko, Agate Sauka, Iļja un Jurijs
Plečkeni, Daniels Gagava un citi. Arī pieaugušie ir ieinteresēti. Te
top rotājumi pašu priekam un rotājumi ciematam, piemēram, Ziemassvētku eglei. Un tas jau ir garants, ja pašu rokām darināts, tad
netiks sabojāts. Gan Vita, gan Jeļena uzsver, ka te labi var novērot
arī bērnu savstarpējās attiecības, diemžēl pieaug tendence, ka bērni
kļūst agresīvāki. Daudz nāk no ģimenes, un daudzos gadījumos vecāki savas problēmas risina caur bērniem. Jeļena uzsver, ka šajā sociālajā centrā tiek aicināti arī pensionāri nākt un darboties, jo vietas
pietiek. Kā arī no februāra te ir pieejami dušas pakalpojumi, ir sapnis izveidot zupas virtuvi, bet jaunieši taujā pēc futbola laukuma.
Cits citu papildinot skolotāji stāsta par skolas ikdienu,
specifiku un atzīmē, ka ir jālauž iesīkstējuši stereotipi!
Esot Šēderes pagastā, iegriežamies arī Raudas internātpamatskolā, ceļā gan skatu pievērš Grendzes Svētā Pētera Romas katoļu
baznīca, kura celta no laukakmeņiem 1907.gadā. Tādā vienkāršībā,
klusā un nomaļā vietā tā aicina vienoties lūgšanā ar Dievu. Arī Raudas skolas ēka ir ļoti sena un šobrīd ar kultūrvēsturiskā pieminekļa
statusu. Raudas internātpamatskola īsteno divas speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām. Šajā mācību gadā ir 24 skolotāji, ieskaitot psihologus un dažādu nodarbību
vadītājus, un mācās 37 bērni no visa novada. Tiekamies ar skolas
direktoru Andreju Vēveru, direktora vietnieci izglītības jomā Vitu
Tolmanti, struktūrvienības vadītāju izglītības jomā Līgu Lapu. Skolotāju pavadībā izstaigājam skolu, ieskatoties gan mācību procesā,
gan iepazīstoties ar bērniem. Cits citu papildinot skolotāji stāsta par
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Kamēr vienā no bibliotēkas telpām rosās rokdarbnieces, savās pārdomās par Šēderi dalās bibliotekāre Ruta
Šeršņova (otrā no kreisās puses) un kultūras nama vadītāja Silvija Spaļva (pirmā no labās puses)
skolas ikdienu, specifiku un atzīmē, ka ir jālauž iesīkstējuši stereotipi!
Šī skola ir moderna, labiekārtota, te notiek gan internāta nodarbības, gan mācību process, gan bērniem ir iespēja pavadīt brīvo
laiku. Te - labiekārtotas, gaišas guļamtelpas, mūzikas un informātikas kabineti, nodrošināts sporta inventārs, trenažieri, ir sporta
laukums, stadions, bibliotēka, materiālā bāze ir ļoti liela, kā arī ir
logopēda, psihologa pakalpojumi, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, atpūtas telpa, pirts. Ir kapella, te min sadarbību ar priesteri
Arni Maziļevski, bērni apmeklē Grendzes baznīcu, ir kristīgās mācības stundas. Lielākā daļa bērnu te dzīvo no viena lielā brīvlaika
līdz otram, spēju robežās apgūstot sev nepieciešamās prasmes, lai
ikdienas solis būtu drošāks. Bērni Raudas skolā tiek nodrošināti
ar visu nepieciešamo, jo skola uzņemas ģimenes funkcijas – nodrošināts zobārsts, frizieris, apģērbs, mācību priekšmeti, kancelejas
piederumi un tml. Pēc 9.klases daudzi jaunieši turpina mācīties vai
Daugavpilī vai Bebrenes VP vidusskolā, veiksmīgi apgūst profesijas,
nereti jaunajā vidē tik labi jūtās, ka ir grupu vadītāji, jo viņos ir
ielikt pamati būt atbildīgiem. Jau līdz Raudas internātpamatskolas
absolvēšanai, bērni iesaistās arī vispārizglītojošo skolu pasākumos,
kā arī citos. Pie skolas sienām virknēm rindojās pateicības un diplomi. Kā jau iepriekš tika minēts, te bērni apgūst dzīvei nepieciešamo,
paši aktīvi darbojās, amatu mācībā bērni daudz paši dara, darbojas
pie sava avīzes izveides, paši uzkopj teritoriju, nebaidās izteikt savas domas, nekautrējas, brauc un piedalās visāda veida aktivitātēs.
Te katram bērnam tiek izstrādātas individuālās programmas, tādēļ
arī katrs sasniedz kādu rezultātu var lepoties ar panākumiem, integrēties sabiedrībā, jo svarīgākās prasmes ir apgūtas. Te visi ir kā
viena ģimene, skolā valda gaiša atmosfēra. Bet tas viss nenotiktu
bez aktīviem skolotājiem, Andrejs uzsver, ka nekas tāpat vien nenotiek, ir jāiegulda liels darbs, lai tiktu pie sponsoriem, pie papildus
atbalsta. Paldies var teikt lielajiem skolas atbalstītājiem SIA KPMG

Raudas internātpamatskolā notiek gan internāta
nodarbības, gan mācību process, gan bērniem ir iespēja
pavadīt brīvo laiku
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Baltics, SIA LDZ, Latvijas Bērnu bāreņu fondam un citiem. Diemžēl
mērķdotācija ar katru gadu paliek mazāka, trūkst līdzekļu saimnieciskajai pusei.
„ Kas ir vissvarīgākais dzīvē? - dzīvība”
Skolotāji teic, ka arī bērni viņus māca. Reiz vienā konkursā aizkustinājusi Raudas skolas bērna atbilde uz jautājumu - Kas ir vissvarīgākais dzīvē? - dzīvība - viņš atbildēja. „Bērni iemāca būt pacietīgiem jebkurā situācijā, te strādā īpaši pedagogi, ne sliktāki, ne
labāki, bet savādāki. Stabils kolektīvs jau gadu gadiem, protams, ir
kas pienāk klāt, ir kāds kurš divas dienas pastrādā un aiziet. Bērni
te ļoti jūt netaisnību, jūtam tam bērnam ir kaut kas iekšā,” stāsta Vita. „Arī vecākiem gribās teikt – nost ar stereotipiem,” saka
Andrejs, „mēs arī te strādājam uz integrāciju, gatavojam bērnus dzīvei, tāpat kā citas skolas, tik tā atšķirība slēpjas tajā, ka te neviens
bērns nepaliek novārtā, katrā tiek meklēts tas, kas viņam padodas
vislabāk, te pret visiem ir labvēlīga attieksme, bērns ir līdzvērtīgs
citiem. Daudzi mūsu audzēkņi ir iekārtojušies patstāvīgās darba vietās. Šī skola ieved bērnu ritmā un ikdienas soli atvieglo arī vecākiem.
Mēs esam unikāla skola novadā, mēs esam te vajadzīgi un uzskatam,
ka nevajag ģimenēm savas problēmas slēpt, bet gan risināt!”
Te atrasta vieta gan dvēselei gan biznesam
Šajā reizē viesojamies arī ļoti unikālā vietā visas Eiropas mērogā. Pa atkušņos mocītu dubļainu ceļu dodamies uz biogāzes staciju.
Te mūs lielā sirsnībā un atvērtībā sagaida Viktorija Vadjuhina un
Pēteris Limanovičs, kuri stāsta, ka 2005.gadā te sāka nodarboties
ar graudkopību, joprojām strādā kā bioloģiskā saimniecība, bet no
2010.gada te darbību uzsāka biogāzes stacija, un viss zem viena nosaukuma - „Asinovka”. Viktorija un Pēteris stāsta: „Īpašnieki ir
no Vācijas, bet saimniekojam mēs. Saimnieks - Reinhart von Nordenkjōld - strādāja un dzīvoja zaļi, bija ar doktora grādu inženierijā
un agronomijā, projektēja attīrīšanas iekārtas. Šo vietu izvēlējās, jo
te no sovhoza laikiem bija saglabājušās ēkas, bija apdzīvota vieta.
Saimniekam patika šis reljefs, neskartā daba. Te pierobeža, tāda
klusa vieta, viņam viss atgādināja bērnību.Vācija mainās. Te priecājas – ir vardes, stārķi, kuru Vācijā nav. Pat, kad renovēja, te dzīvojamā mājiņa netika modernizēta. Viņš šeit ļoti atpūtās. Paskaties, kā
te putni, stirnas, visi jāpabaro. Kad brauca prom, teica, lai pieskatām barotavas putniem. Te atrasta vieta gan dvēselei gan biznesam.

Pēteris Limanovičs skaidro biogāzes stacijas darbību.
(attēlā no labās puses Marta Petrova, Šēderes pagasta
pārvaldes vad.)
Bizness ar biogāzes ražošanu. Bija arī iecere attīstīt tūrisma jomu.
Bija ideja, kā sagaidīt viesus - visi mašīnas atstāja, tālāk līdz mājai
tiek vesti zirga pajūgā. Mājā no rītiem pieved svaigas olas, pienu,
viss, kā senos laikos. Bet visa ir daudz – lauki jāapstrādā, stacija jāuztur...Viņš ļoti pieticīgi dzīvoja, nepateiksi, ka biznesmenis, viņam
uzņēmumi gan Zviedrijā, gan Vācijā. Kā cilvēks labs, sirsnīgs. Viss
patika – staigāja pa laukiem, mežiem. Iemīlējās šajā vietā. Pirms
diviem gadiem aizgāja aizsaulē, īpašumtiesības pārmantojuši bērni,
bet mēs turpinām darboties.”
Šeit, ar saimnieka ierosinājumu, pirmo reizi tika audzēti arī
„Dinkel” kvieši, kas nesatur glutamīnu, audzēti arī rapši, bet pēdējos gados pilnos apjomos lielākais akcents un resursi tiek likti tieši
uz biogāzes staciju. Ja jāstāsta par biogāzes stacijas darbību, tad visvieglāk to pielīdzināt govs kuņģim, tik te tas viss lielākos apjomos
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notiek, skaidro Pēteris: „Govs arī ražo metānu. Liekam skābsienu, graudus - diennakts normu. Pa nakti dozē. Metāna baktērijas,
kas zaļo masu ēd, pārvērš par gāzi, organiskās vielas visu noēd.
Tas pats, kas rūgšanas process. Tā masa, kas pārstrādāta, to var
uz laukiem izvest, pārpalikumi, kā labs mēslojums bioloģiskajiem
laukiem. Te iet tā ķēdes rekcija. Ir graudaugi, zaļā masa, pārstrādā,
saņem bioloģisko mēslojumu. Ar šo ražotni neko sliktu dabai nenodarām. Bizness zaļš. Iegūstam arī siltumenerģija – pašpatēriņam.”
Viktorija atzīmē, ka ļoti lietderīgi būtu saņemt kvotas, stāstot: „Ja
saņemtu kvotas, tad vispār būtu labi. Tas vispār būtu labi, ja tās stacijas vairāk būvētos. Ir Salienā, Skrudalienā, bet biogāzes stacija Šēderē ir unikāla, mēs neizmantojam kukurūzu. Vācijā uz kukurūzas
vai uz mēsliem strādā, te vienīgā, kas uz zāles, uz ruļļiem strādā. Te
var domāt arī par sadarbību ar pašvaldībām, kad tiek koptas terito-

Klusā un nomaļā Latvijas nostūrī Dievs ir izvēlējis vietu
Grendzes Svētā Pētera Romas katoļu baznīcai, kas celta
1907.gadā no laukakmeņiem
rijas, visa šī nopļautā zāle mums noderētu. Te gan ir sava specifika,
saimnieks jau centās izstrādāt un patentēt tehnoloģiju, kā sagriezt
rulli. Svarīga ir tehnika, kā pareizi sasmalcināt to zāli. Mēs esam
vienīgā stacija Eiropā, kas strādā uz ruļļiem.” Ir vērojamas pozitīvas tendences tam, lai biogāzes stacija turpinātu darboties. Te uz
vietas - zeme, tehnika, bioloģiskā saimniecība, tik jāiegulda papildus investīcijas tehnoloģijās. Arī pēc 20 gadiem ir redzama nākotne.
„Toksiskos izrakteņus samazina. Te zaļā enerģija, neesam no citiem
atkarīgi,” atzīmē Viktorija un Pēteris.
Kā jau iepriekš Silvija Spaļva izteicās – katram ir savas intereses, un Šēderē jau viss notiek, daudzas labas lietas ir,
tik iespējams pieticīgākā formā un bez liekas reklāmas. Ja
ir iemācīts turēties pie savām saknēm, tad cilvēks izjūt piesaisti savam zemes pleķītim. Nobeigumā gribas citēt Līgu
Baltrukeviču, kura 34 gadus ir dzīvojusi Šēderē. Šobrīd
viņa strādā Ilūkstes novada pašvaldībā (Izglītības, kultūras un sporta nodaļa vadītājas pienākumu vietas izpildītāja), bet vēl joprojām, ar aizkustinājuma asarām acīs, teic,
ka Šēdere ir ļoti mīļa. Līga stāsta: „Šēdere man saistās ar
mīļām takām, tuviem cilvēkiem, labvēlīgiem, atklātiem cilvēkiem. Tik daudz svētki te kopā svinēti, talkas organizētas.
Kaimiņi mums līdzi priecājušies visos svētkos. Man Šēderē
aizvadīta bērnība, skolas gadi, sākusies sava ģimenes dzīve.
Te iemācies visu. Ilūkstē dzīvoju jau sešus gadus, bet pēc tās
vietas ilgojos.Ciemats, vide un dzīve Šēderē atšķiras arī gadalaiku posmos. Ziemā – tukšo pagalmu laiks. Pavasarī jau
kādu vari vairāk redzēt - bērni, jaunieši – rotaļu un sporta
laukumos, kāds rosās mazdārziņos. Vasarā jaunieši paši
aktivizējas, tiek organizētas volejbola sacensības un citas
aktivitātes, ir rosība. Dzīvāka tā vide vasarā. Tad arī cilvēki pozitīvāk noskaņotāki. Jo īpaši Šēdere atdzīvojas svētku
laikā, piemēram, Lieldienās sabrauc uz ciematu bērni, mazbērni. Pasākumi, kas bijuši – radījuši ģimeniskuma sajūtu.”
Paldies šēderiešiem par atsaucību!
Madara Pavlovska
redaktore
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15.02.2016. lēmumu Nr.38
(prot.Nr.3, 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē
2016. gada 15. februārī			
Nr. 1-b/2016		
							

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu daļu EUR 8 670 617 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu
atlikums gada sākumā EUR 974 430, ieņēmumi EUR 6 536 187,
aizņēmums EUR 1 160 000) un pamatbudžeta izdevumu daļu EUR
8 670 617 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
EUR 95 000, izdevumi EUR 8 012 359, aizņēmumu atmaksa EUR
563 258) saskaņā ar 1.pielikumu.

atlikums gada sākumā EUR 318 743, ieņēmumi EUR 354 126)
un speciālā budžeta izdevumu daļu EUR 672 869 apmērā (t.sk.
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 88 311, izdevumi EUR
584 558) saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu EUR 15 889 apmērā (t.sk.
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 15 889, ieņēmumi EUR 0) un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu EUR 15 889
apmērā (t.sk. līdzekļu atlikums gada beigās EUR 0 , izdevumi
EUR 15 889) saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmuma parādu
EUR 2 409 213 apmērā saskaņā ar 2.pielikumu
5. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus EUR 836
583 apmērā saskaņā ar 3.pielikumu

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu daļu EUR 672 869 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu

Pielikumā:
1. Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta,
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi.
2. Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi uz 2016.gada
1.janvāri.
3. Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2016.gada 1.janvāri.

Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2016.gada 1.janvāri
Nr. Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas Galvoapzīmē- juma
jums
summa

Galvotā
aizņēmuma
summa uz
01.01.2015

1
1
2
3

2
Swedbank
Swedbank
Swedbank

4
Privātpersona
Privātpersona
SIA “ORNAMENTS”
kapitālsabiedrība

5
11/27/2003
11/5/2003
10/24/2012

6
5/15/2016
7/1/2017
10/24/2027

7
EUR
EUR
EUR

8
1 423
1 651
398404

9
203
564
387808

4

Swedbank

28132

20772

13678

Swedbank

SIA “Veselības centrs
Ilūkste” kapitālsabiedrība
SIA “ORNAMENTS”
kapitālsabiedrība

10/18/2013 10/18/2017 EUR

5

5/11/2015

5/11/2025

EUR

270681

0

268444

6

Swedbank

3
Aizdevums studijām
Aizdevums studijām
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Brīvības un
Avotu ielās Ilūkstē būvniecība
Nekustamā īpašuma Raiņa
ielā 35, Ilūkstē, jumta seguma nomaiņas finansēšana
Katlu mājas “Bebrenes
tehnikums” renovācija un
siltumenerģijas ražošanas
efektivitātes uzlabošana”
Centralizētās siltumapgādes
sistēmas attīstība : Katlu
mājas Pašulienes ciemā
rekonstrukcija ar Latvijas
investīciju un attīstības
aģentūras līdzfinansējumu
x

Neapmaksātā
summa, kurai nav
iestājies maksāšanas
termiņš (uz pārskata
perioda beigām)
10
58
417
368720

SIA “ORNAMENTS”
kapitālsabiedrība

9/22/2015

9/22/2025

EUR

185266

0

185266

x

x

x

x

429 610 409 347

KOPĀ:

836 583

2.pielikums
Ilūkstes novada pašvaldības
15.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1-b/2016
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi
Nr. Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas apzīmējums

Aizņēmuma
summa

1
1

2
Valsts kase

4
7/13/2011

5
3/20/2026

6
EUR

7
731719

2

Valsts kase

7/13/2011

3/20/2026

EUR

302971

56987

3

Valsts kase

3
Projekts “Kompleksi risin.SEG emisiju samaz.
Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās”
Projekts “Ceļu satiksmes drošības uzlabošana
Ilūkstes pilsētā”
Projekts “Ilūkstes novada vispārējās izglītības
iestāžu tīkla optimizācija”

Parāds uz
2016.gada
1.janvāri
8
80151

3/21/2012

3/20/2027

EUR

555077

16704
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Nr. Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas apzīmējums

Aizņēmuma
summa

4

Valsts kase

6/29/2012

20.0.2012

EUR

319019

5

Valsts kase

4/25/2013

4/20/2038

EUR

1588809

322556

6

Valsts kase

12/17/2013

12/20/2033

EUR

72566

72140

7

Valsts kase

2/20/2014

2/20/2034

EUR

288559

123601

8

Valsts kase

4/15/2014

4/20/2029

EUR

308164

50000

9

Valsts kase

10/15/2014

10/20/2021

EUR

44048

26529

10

Valsts kase

10/15/2014

10/20/2029

EUR

420909

119327

11

Valsts kase

2/27/2015

2/20/2035

EUR

897126

897126

12

Valsts kase

5/20/2015

5/20/2030

EUR

87647

57608

13

Valsts kase

Projekts “Ilūkstes novada brīvdabas estrādes
būvniecība”
Projekts “Ilūkstes pilsētas tranzītu ielu
(Brīvības un Raiņa rekonstrukcija”
Projekts “1.vidusskolas galvenās ēkas un sporta zāles renovācija”
Projekts “Ilūkstes 1.vidusskolas galvenās ēkas
un sporta zāles renovācija”
KPFI projekts (Nr.KPFI-15.2/209) “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Subates pamatskolā”
KPFI projekts (Nr.KPFI-16/146)”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes
novada pašvaldībai iegādājoties divus jaunus,
rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobīļus”
KPFI projekts (Nr.KPFI-15.3/135) “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā”
Izglītības iestāžu investīciju projekts “Ilūkstes
novada sporta skolas sporta centra būvniecība”
KPFI projekts (Nr.KPFI-13,3/49) “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Ilūkstes pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā”
Izglītības iestāžu investīciju projekts “Ilūkstes
pilsētas stadiona būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”
Kopā

Parāds uz
2016.gada
1.janvāri
51664

7/23/2015

7/20/2035

EUR

534820

534820

6 151 434

2 409 213

1.pielikums
Ilūkstes novada pašvaldības
15.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1-b/2016
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu”

Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2016.gadam
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Kods

1.1.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.5.0

9.4.9.0.
9.5.0.0.
9.5.1.4
9.5.2.1.
9.5.2.9.
10.0.0.0.
18.0.0.0
18.6.0.0.
18.6.2.0.

Summa
EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu
vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu
reģistrācijas apliecības izsniegšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi un sankcijas

2574367
387 586
264 537
108 642

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta mērķdotācija

3 057 648
3 057 648

18.6.2.1
t.sk.

14 407
10 662
7 685
6 120
427

1138
2977
1074

t.sk.

1500
403
7760

1 349 780

18.6.3.0

Izglītības funkciju nodrošināšanai
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola
Eglaines pamatskola
Eglaines pamatskola (5-6.gadīgie)
Subates pamatskola
Novada speciālisti izglītības jomā
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Interešu izglītība Ilūkstes 1.vidusskolā
Interešu izglītība Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Interešu izglītība Bērnu un jauniešu centra
pedagogiem
Interešu izglītība Bebrenes vispārizglītojošā un
profesionālā vidusskolā
Interešu izglītība Eglaines pamatskolā
Interešu izglītība Subates pamatskolā
Interešu izglītība Ilūkstes novada sporta skolā
Raudas internātpamatskola
Pārējās mērķdotācijas
Ilūkstes novada sporta skola
Mūzikas skola
Dotācijas brīvpusdienām
No Kultūras ministrijas budžeta programmas
Nodarbinātības jautājumi
Sociālā aizsardzība
Pašvaldību no valsts budž.iestādēm
saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem
projektiem

1 033 198
214943
148110
175365
87357
5543
69974
2363
38777
2561
2045
13142
2 839
1 455
1 424
1 817
265 483
316 582
84 679
83 730
53 349
3 751
68 645
22 428
1763
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D O M E S
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.
21.3.5.0
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
21.3.8.0.
21.3.8.1.
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:
t.sk.:

Z I Ņ A S

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti
PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Mācību maksa
Ieņēmumi no vecāku iemaksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ēdināšana 1.vidusskola
Ēdināšana Sadraudzības vidusskola
Ēdināšana Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Ēdināšana Eglaines pamatskola
Ēdināšana Subates pamatskola
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Pašvaldības telpu noma
Telpu noma Ilūkstes KC
Telpu noma novada pagastu teritorijā
Telpu noma Ilūkstes Sadraudzības vsk.
Telpu noma Eglaines pamatskola
Telpu noma Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Telpu noma PII „Zvaniņš”
Telpu noma A/b „Dubezers”

21.3.8.2.0 Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri (t.sk. Stadions)
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.3.9.4. Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
21.3.9.9. Pārējie maksas pakalpojumi
t.sk.:
Novada domes, pārvaldes maksas pakalpojumi
t.sk.:
Pārējie ieņēmumi (Inform.izdev.Ilūkstes Novada
Vēstis, un pārējie maksas pak.)
t.sk.:
Novada bibliotēkas ieņēmumi
t.sk.:
Dienas aprūpes centrs „Fēnikss” dalības maksa
t.sk.:
Sporta skolas Sporta centra maksas pakalpojumi
t.sk.:
Sociālo aprūpes centru sniegtie maksas pakalpojumi
t.sk.:
Tūrisma ieņēmumi
t.sk.:
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas ieņēmumi (kursi)
t.sk.:
Raudas internātpamatskolas maksas pakalpojumi
t.sk.:
Pārējie p/budžeta ieņēmumi
21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi kopā:
Līdzekļu atlikums gada sākumā :
Aizņēmums:
Ieņēmumi pavisam:
2. Pamatbudžeta izdevumi
01.000.
Vispārējie valdības dienesti
01.1100 Izpildvara
Novada pašvaldība

18
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1 701 835
4 270
124 165
124 165
124 165
373 999
352 497
104 098
13392
26972
63 734
28486
9586
13 689
8275
3698
86565
53360
26797
5500
14258
315
410
1480

1,720
1,890

03.000.
3,100
3,312
04.000.
4,100
4,730

05.000.
06.000.
6,600

800
3800
330
31956
919

07.000.
7,200

161834
13290
46490
102054
2525
500
123
3528
71744

08.000.
8.1000.
8,200
8,210
08.2300.

2280
7200

08.2900.
08.4001.
09.0000.
09.1000.

3352

9,200

1380

9422
21502
6 536 187
974430
1 160 000
8 670 617
2662041
1015384
752928

V Ē S T I S

9,500

Šēderes pagasta pārvalde
Eglaines pagasta pārvalde
Pilskalnes pagasta pārvalde
Bebrenes pagasta pārvalde
Dvietes pagasta pārvalde
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
Iekšējā parāda procentu samaksa
Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti
Neparedzētie izdevumi
Pārējā ekonomiskā darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība
Nodarbinātības jautājumi
Tūrisms
Novada tūrisms
Tūrisms - Bebrene
Tūrisms - Pilskalne
Vides aizsardzība
Pasvaldības autoceļu fonda līdzekļi
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pārējā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju apsaimniekošana
Ilūkstes komunālā saimniecība
Šēderes komunālā saimniecība
Pilskalnes komunālā saimniecība
Bebrenes komunālā saimniecība
Dvietes komunālā saimniecība
Eglaines komunālā saimniecība
Subates komunālā saimniecība
Veselība
Ambulatorās ārstniecības iestādes
Šēderes FP
Bebrenes FP
Dvietes FP
Eglaines FP
Veselības centrs “Ilūkste” projekta īstenošanas
uzturēšanai un saglabāšanai
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūta un sporta pasākumi
Kultūra
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Ilūkstes novada kultūras centrs
Estrādes uzturēšana
Eglaines vēstures centrs
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Reliģija
Izglītība
Pirmsskolas izglītība
Ilūkstes novada PII „Zvaniņš”
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Eglaines pamatskola
Subates pamatskola
Raudas internātpamatskola
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola
Ilūkstes novada (skolēnu pārvadāšana)
Izglītības pasākumu nodrošināšanai
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

38826
40721
39293
55853
52358
35405
26344
26344
1620313
150000
1470313
90142
22202
67940
125196
69008
56188
15696
11703
28789
80618
80618
581600
581600
259490
100062
18769
49554
27780
36806
89139
15868
15868
3540
866
4250
787
6425
445923
37407
386516
141656
219861
970
80
23949
22000
3457766
356331
356331
2239088
516697
328314
211695
160930
285450
607514
104801
23687
787434
153111

DOMES ZIŅAS

9,800

10.0000
10.1000
10,900

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes novada sporta skola
Ilūkstes 1.vidusskola interešu izglītība
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola interešu
izglītība
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola interešu izglītība
Subates pamatskolas interešu izglītība
Eglaines pamatskolas interešu izglītība
Ilūkstes novada sporta skolas interešu izglītība
Pārējie izglītības pakalpojumi
Norēķini izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem
Sociālā aizsardzība
Dienas aprūpes centrs Fēnikss
Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība
Sociālās palīdzības dienests
SPPK Jēkabpils - 1
SPPK Pašuliene
SPPK Bebrene
SPPK Eglaine
Soc.dzīvoklis
Krīzes centrs
Dvietes soc.pak.centrs
Sociālā aprūpe mājās
Pārējie sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumi
Sociālie pabalsti
Norēķini par sociālās palīdzības sniegtajiem
pakalpojumiem
Izdevumi kopā:
Aizņēmums:
Līdzekļu atlikums gada beigās:
Izdevumi pavisam:

52222
569617
2620
2099
2908
1460
1490
1907
74913
74913
553205
39914
513291
131351
3593
3760
40
40
900
250
220
52364
85331
132442
103000
8012359
563258
95000
8670617

ILŪKSTES NOVADA PĀRSTĀVJI
PIEDALĪJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒ
„BALTTOUR 2016”

Sēlijas stendā īpašu atzinību guva Ilūkstes novada uzņēmēju un mājražotāju veikums
No 5. līdz 7. februārim Rīgā, izstāžu centrā „Ķīpsala” tika aizvadīta 23. Baltijas starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus „Balttour 2016”. Tajā piedalījās arī Ilūkstes novada pārstāvji, kuri kopā
ar piecu citu Sēlijas novadu pārstāvjiem darbojās Zemgales reģiona
Sēlijas pudurī.

3. Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums
Ieņēmumi
5.5.0.0
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot
atsevišķas preces
5.5.3.1.
Dabas resursu nodoklis
18.0.0.0. Valsts budžetu transferti
18.6.2.1
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Ieņēmumi kopā:

14193
14193
339933
339933
318743
672869

Izdevumi
01. 1000

05.000

Izpildvara
Privatizācijas fonds
Pārējie izdevumi
Vides aizsardzība
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi
Līdzekļu atlikums gada beigās:
Izdevumi kopā:
4. Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Izdevumi
Raudas internātpamatskola
Sporta skolas sporta centrs
Muzejs “Apsītes”
Izdevumi kopā:
Līdzekļus atlikums gada beigās:

100
0
100
584458
1210
583248
88 311
672 869

15889
479
15018
392
15889
0

Pastāstīt par tūrisma un atpūtas iespējām Ilūkstes novadā uz izstādi bija ieradušās P. Sukatnieka „Apsīšu” mājas saimniece Vanda
Gronska, dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja Skaidrīte
Azarstarpe, kā arī pašvaldības tūrisma informācijas centra speciāliste Ieva Rimeicāne. Savukārt krāšņo Sēļu rakstu segu un citus
rūpīgi darinātos rokdarbu izstrādājumus prezentēja Bebrenes pagasta rokdarbnieču kopas „Māra” dalībnieces Olga Dogžina un Aija
Žuravska. Īpašs paldies arī Kristīnei Geidānei – brīvprātīgajai jaunietei, kas devās līdzi pārējai komandai un rosīgi darbojās stendā,
lai izstādes apmeklētājus aktīvi aicinātu apmeklēt Ilūkstes novadu
un pārējo Sēlijas reģionu.
Ilūkstes novada pārstāvji Sēlijas stendā tā apmeklētājiem piedāvāja iepazīties ar aktualizētajiem tūrisma informācijas materiāliem, īpašu uzmanību veltot sporta tūrismam – iespējai apmeklēt
jaunuzcelto Sporta centru un rekonstruēto stadionu. Tāpat tika
pārbaudītas apmeklētāju zināšanas par Sēlijas novadu nozīmīgākajiem faktiem un ievērojamajām personībām. Vērīgākie un zinošākie
balvā saņēma nedaudz aizvadītās vasaras – E. Vuškānes darinātajos
linu maisiņos sasaiņotu, smaržīgu zāļu tēju. Paralēli citām stenda
aktivitātēm, izstādes apmeklētāji 6. februāra dienas garumā varēja
vērot dabas parka „Dvietes paliene” unikālās ainavas, kas vienkopus aplūkojamas nesen izdotajā Elm Media filmā par Dvietes palieni. Sēlijas stendā īpašu atzinību guva Ilūkstes novada uzņēmēju
un mājražotāju veikums – tika prezentēta „Sēlijas āres” rapšu eļļa,
biškopja J. Svarāna medus, degustācijai pasniegts M. Vilkājas gardais siers.    Amatnieku stendā rokdarbu kopas „Māra” dalībnieces
prezentēja savu dižo veikumu – Sēļu rakstu segu, kā arī izstādes
apmeklētājiem ļāva aplūkot citu rokdarbu tehniku paraugdemonstrējumus, un arī pašiem tos izmēģināt.
Kopumā izstāde savus apmeklētājus pārsteidza ar plašajām iespējām iegādāties vietējo mājražotāju un amatnieku produkciju, kā
arī ar pieejamās tūrisma informācijas dažādību.
Ieva Rimeicāne
Tūrisma informācijas centra speciāliste
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Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dot,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā februārī ir
reģistrēti jaundzimušie:
Bebrenes pagastā: Alekss Zarubins
Eglaines pagastā: Aleksandrs Ščedrovs
Ilūkstē: Karlīna Voitkeviča, Dominika Ušāne
Šēderes pagastā: Arina Dzene, Sofija Butkeviča
Aknīstes novadā: Agnese Aleksandroviča

?

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...
			
(O.Vācietis)
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Ilūkstē: Vilhelmīne Pudāne, Tekla Žuga-Krampuže, Valdis Baiks

Ir viss tāpat kā bijis Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis
Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās
martā dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Jāzepu Setkovski, Ernu Mackeviču,
Agitu Puidu
Dvietes pagastā: Beātu Kupšāni, Ivetu Ploni 		
Eglaines pagastā: Staņislavu Mukāni, Ivanu Minkovu,
Feonu Glušonoku, Viju Raupi
Pilskalnes pagastā: Konstantīnu Rudānu, Vladislavu
Zaicu, Irīnu Sokolovu, Jāni Būku, Ēvaldu Linartu
Prodes pagastā: Krestiņju Masuli 			
Šēderes pagastā: Mariju Cirsi, Helēnu Lukjansku 		
Subatē: Lidiju Afanasjevu, Sergeju Komkovu, Māri Balodi,
Oļegu Vaseņinu
Ilūkstē: Birutu Krievāni, Annu Polginu, Liru Radveli,
Ņinu Svētiņu, Zentu Ivanovu, Aleksandru Gapončiku,
Teresu Kotominu, Jakovu Osipovu, Aleksandru
Romaņenkovu, Ludmilu Geceviču, Indru Madarnieci,
Ilmāru Rutkupu, Pēteri Sverževski, Svetlanu Trušeli

Maketēšana: Igors Madžulis
tirāža - 700 eksemplāri.
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