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D O M E S  Z I Ņ A S

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

VADĪBAS SLEJA
Ir aizritējis četrpadsmitais gads, kopš ir izveidojies Ilūkstes novads. 

Ilūkstes novadu vairs būtu grūti saukt par mazu pierobežas novadu. 
Attīstot infrastruktūru, realizējot projektus kopīgiem spēkiem esam 
stingri iezīmējušie savu vietu. Novada vārds izskan arī starptautiskā 
mērogā, 2016. gada VARAM divas reizes Ilūkstes novadu prezentēja 
ārvalstniekiem, Uzbekistānai un Ukrainai, atzīstot Ilūkstes novadu 
par vienu no pilnveidotākajiem un sakārtotajiem novadiem Latvijā.

Vērtējot norises novadā, gūstam zīmīgu secinājumu - katru gadu 
pie mums  tiek realizēts kāds lielāks vai mazāks projekts, piepildīts 
kāds lolots sapnis. Arī aizvadītais gads nav izņēmums, un arī šis gads 
tāds nebūs! Pagājušo gadu aizvadījām svētku zīmē, tika svinēti nova-
da svētki, piedzīvojām novada himnas pirmatskaņojumu. Iedibinātas 
jaunas  tradīcijas – kā tūrisma rallijs “Citādais ceļojums” un Ilūkstes 
ikmēneša tirgus, turpinām organizēt ikgadējos pasākumus sportā un 
kultūrā, te notiek  dažādi semināri,  pulcējot dažādu jomu speciālis-
tus.  

Pašvaldība ļoti daudz strādā pie infrastruktūras sakārtošanas mo-
dernizējot un izbūvējot inženiertīklus, atjaunojot dažādas būves un 
ceļus. 2016. gadā lielākais no īstenotajiem projektiem bija Sadraudzī-
bas vidusskolas internāta atjaunošana, pārveidojot to par mūsdienī-
gu dienesta viesnīcu. Viesnīcas telpās tika atjaunoti visi inženiertīkli, 
veikts kosmētiskais remonts un telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. 
Šīs telpas var izmantot ne vien novada skolnieki, bet paver iespējas 
arī organizēt nometnes un citus pasākumus. Turpinot Ilūkstes no-
vada Sporta skolas Sporta centra tālāku attīstību ir izbūvēta dau-
dzfunkcionāla sporta manēža vieglatlētiem un 2017. gadā to aprīkos 
ar trenažieriem, tādā veidā nodrošinot daudzpusīgas sporta iespējas 
novadā. 2016.gadā nozīmīgākais ceļu infrastruktūras projekts tika īs-
tenots Subatē, labiekārtojot Subates tirgus laukumu. Tika atjaunots 
brauktuves segums, izbūvēti gājēju celiņi, autostāvvietas un labie-
kārtota zaļā teritorija. Pilsētas centrā ir uzstādīts saules pulkstenis. 
Savukārt Ilūkstē atjaunots Lāčplēša ielas segums, tāpat arī tika tur-
pināti ielu apgaismojuma izbūves darbi Dvietes un Šederes ciemos. 
Atjaunotas fasādes Bebrenes muižai. Būtiski jāpiemin, ka pašvaldībai 
cieši sadarbojoties ar Satiksmes Ministriju ir izdevies piesaistīt inves-
tīcijas valsts autoceļa P 72 (“Bebrene - Ilūkste” posma Baltiņi - Be-
brene) pārbūves darbiem. Aizvadītā gada izskaņā minētajā ceļa pos-
mā tika veikti nozīmīgi darbi - grāvju tīrīšana un rakšana, izbūvētas 
nobrauktuves, veikta ceļa drenējošā slāņa izbūve un nesošās kārtas 
izbūve. Saskaņā ar ministrijas darba grafiku 2017.gadā iestājoties at-
bilstošiem klimatiskajiem apstākļiem, tiks veikt pilnīga seguma izbū-
ve ar dubulto bituma emulsiju.

Šī gada janvārī ir plānots apstiprināt 2017.gada pašvaldības bu-
džetu, kur paredzētas vairākas iestrādes vairāku projektu īstenoša-
nai.

Jau 2016. gadā tika izstrādāti vairāki tehniskie projekti pašval-
dības grantētajiem ceļiem un šogad visos Ilūkstes novada pagastos 
grants ceļi dažādos posmos tiks pārbūvēti, kur tas primāri ir nepie-
ciešams. Ilūkstē ir plānots atjaunot segumu Zemgales ielā un labie-
kārtot teritoriju ap Veselības centru un Bērnu un jauniešu centru, 
tāpat arī ir plānots labiekārtot Ilūkstes pilsētas Sporta-Stadiona ielu 
skvēru. Pagastos plānveidīgi tiks turpināts darbs pie ielu apgaismoju-
ma izbūves un ielu segumu atjaunošanas.

Lielākais no pašvaldības īstenotajiem projektiem 2017. gadā būs 
Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkas izbūve bijušās Dvietes pa-
matskolas ēkā, izveidojot modernu pansiju vecāka gada gājuma cil-
vēkiem. Būvdarbi jau notiek un centrs darbību uzsāks šī gada otrajā 
pusē, un tā radīs arī jaunas darba vietas Dvietē. 

Viens no aizvadītā un šī gada aktuālākajiem jautājumiem skar iz-
glītības jomu. Vēlamies uzsvērt, ka skolām ar mazu skolēnu skaitu 
piešķirtais valsts finansējums pedagogu darba samaksai šogad ir ne-
pietiekošs, kas ir reāls drauds lauku skolu pastāvēšanai. Apzinoties 
skolu vērtību, pašvaldība pieliek visas pūles, lai tiktu saglabātas visas 
skolas  un pašvaldība finansiāli atbalsta visas novada izglītības iestā-
des.

2016.gads bija uzskatāms par ES fondu plānošanas perioda inten-
sīvo starta gadu, jo tikai pagājušajā gadā pašvaldības varēja iepazīties 
ar daļu no normatīvajiem aktiem, kas nosaka 2014.-2020.gada plāno-
šanas perioda projektu nosacījumus un uzzināt vai programmas pa-
redz iespējas startēt novadu nozīmes attīstības centru pašvaldībām. 
Šobrīd valdības īstenotā politika ir vērsta uz modeļa “9+21” īsteno-
šanu, t.i., resursu pārdale notiek, lai, pirmkārt, sekmētu 9 nacionālās 
nozīmes centru un 21 reģionālās nozīmes centru attīstību, pārējos 89 
novadus “atstājot bešā” un atzīstot tās par investīcijām neperspektī-
vām teritorijām (jānorāda, ka Ilūkstes novads diemžēl atrodas šo 89 
novadu vidū). Tas ir spēcīgi jūtams arī attiecībā uz ES finansējuma 
piesaistes iespējām – vairākos no projektu konkursu noteikumiem jau 
ir iestrādāti nosacījumi, kas šiem 89 novadiem automātiski izslēdz 
iespēju pretendēt uz finansējuma saņemšanu, kā arī projektu vērtē-
šanas gaitā priekšroka tiek dota valdības noteiktajiem attīstības cen-
triem. Līdz ar to finansējuma piesaistes iespēju skaits šajā plānošanas 
periodā diemžēl ir mazinājies. Neskatoties uz valdības īstenoto poli-
tiku un tās sekām, pašvaldība, izmantojot savus finanšu līdzekļus, 
ir izbūvējusi Sporta centru ar peldbaseinu un veiksmīgi turpina tā 
darbības nodrošināšanu, kā arī paplašina sporta pakalpojumu piedā-
vājumu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Pašvaldība pagājušā gada projektu priekšatlases kārtās vērtēšanai 
ir iesniegusi vairākus projektu ideju konceptus, daži no tiem jau ir 
apstiprināti, un jau tuvākajā laikā tie tiks virzīti tālākai īstenošanai.

Projekti, ko šogad plānots īstenot, galvenokārt vērsti uz infra-
struktūras sakārtošanu un modernizēšanu, kā arī jau tiek un tiks 
īstenoti vairāki veselības un sociālās jomas projekti, kas vērsti uz ie-
dzīvotāju iekļaušanu un dzīvesveida paradumu maiņu. Šogad pašval-
dības Sociālais dienests realizēs vairākus projektus, veicinot jauniešu 
integrēšanu darba tirgū un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēša-
nu sabiedrībā. 

Pašvaldība aicina arī sabiedriskās organizācijas un biedrības būt 
aktīviem un piedalīties LEADER programmā, iesniedzot savas pro-
jektu idejas, jo nodrošinās 10% pašvaldības līdzfinansējumu projek-
tiem, kas būs vērsti uz sabiedrisko labumu un tiks atbalstīti no domes 
deputātu puses. Tas dos iespējas daudz ko paveikt pašiem iedzīvotā-
jiem. Aicināti aktīvi pieteikt savus projektus arī novada mājražotāji 
un mazie uzņēmēji, jo programmas paredzētā atbalsta intensitāte ir 
līdz 70%.  Šobrīd ir aktīva projektu 2.kārta, kas sabiedriskā labuma 
projektiem noslēgsies jau 16.februārī. 

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

PAR DOMES SĒDĒM DECEMBRĪ  
5.decembrī ārkārtas domes sēdē izskatītie jautājumi: 
1. Par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.
gadā.
2. Par budžeta projekta sagatavošanu 2017.gadam.
3. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kastaņas” 
Dvietes pagastā un nosaukuma “Mazkastaņas” piešķiršanu.
22.decembrī kārtējā domes sēdē izskatītie jautājumi:

1. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas 
piesaisti minimālajai darba algai 2017.gadā.

2. Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādā-
šanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.

3. Par grozījumiem 2016. gada budžetā.
4. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielinā-

šanu un jaunizveidoto inženierbūvju un pamatlīdzekļu iekļau-
šanu bilancē.

5. Par K.Č. iesnieguma izskatīšanu.
6. Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei saka-

rā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņem-
šanu.

7. Par grozījumiem Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas nolikumā.
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8. Par grozījumiem Ilūkstes 1.vidusskolas nolikumā.
9. Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojo-

šām izglītības iestādēm.
10. Par LR IZM mērķdotāciju sadalījumu Ilūkstes novada izglītī-

bas iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 
2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. 

11. Par LR IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības ies-
tādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstinā-
šanu.

12. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Saglabāt un atjaunot 
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pa-
sākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve 
un konstrukcija Natura 2000 teritorijās” atklātajā projektu 
konkursā.

13. Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
līdzfinansētās programmas “Atbalsts jaunatnes politikas at-
tīstībai attālos un mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitā-
tē “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ar 
apakšprojektu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide Ilūkstē”.

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustama-
jam īpašumam Brīvības ielā 11B, Ilūkstē un tā daļas nodošanu 
atsavināšanai.

15. Par adreses maiņu ēkām Strēlnieku ielā 49A, Ilūkstē.
16. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības platības un robežu 

precizēšanu “Jauncinīšos” Prodes pag.
17. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu I.D. Šēderes pagastā.
18. – 20.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  un zemes nomas līgu-

ma pagarināšanu Šēderes pagastā.
21.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu zemnieku saimniecībai “Lī-
cīši” Pilskalnes pagastā.
22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Dubezers” Pilskal-
nes pagastā.
23.Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Saimnieki” 
Dvietes pagastā.
24.Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Beveriņi” 
Dvietes pagastā un nosaukuma “Vecciemiņi” piešķiršanu.
25.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līčupes” 
Bebrenes pagastā un nosaukuma “Līčupes pļava” piešķiršanu.
26.-32.Par zemes iznomāšanu, zemes nomas līgumu pagarināšanu 
un zemes nomas tiesību izbeigšanu .

   33. - 35.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilūkstes pilsētā  
un Bebrenes pagastā.

***
Ārkārtas domes sēdē sprieda par pašvaldības budžeta projekta saga-
tavošanu 2017.gadam. Deputāti iepazinās ar izmaiņām likumdošanā, 
kas ir saistošas pašvaldībai sastādot 2017.gada budžetu. Tās ir izmai-
ņas likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un grozījumi MK notei-
kumos par minimālo mēneša darba algu. Nolēma uzdot pašvaldības 
iestāžu vadītājiem (kā darba devējiem) līdz 12.decembrim izvērtēt 
un iesniegt rakstiski priekšlikumus par savas iestādes darbiniekiem, 
kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu vai dar-
binieks strādā uz nepilnu darba slodzi ar minimālo mēneša darba 
algu, lai optimāli mazinātu darba devēja obligātās iemaksas, kā arī 
pagarināja  iestādēm budžeta projekta tāmju iesniegšanas termiņu 
līdz 12.decembrim un  noteica, ka iestāžu papildus pieprasījumi ir 
jāiesniedz atsevišķi, jo tos deputāti skatīs  atsevišķi.  Apsprieda ci-
tus ar budžeta projektu saistītos jautājums, t.sk. arī par pašvaldības 
darbinieku atalgojuma paaugstinājuma iespējām. Nolēma pašvaldības 
budžeta projektu skatīt divos lasījumos (12. un 23. janvārī komiteju 
kopsēdēs)  un galīgo lēmumu pieņemt 26.janvāra domes sēdē. 

***
Kārtējā domes sēdē izvērtēja pašvaldības 2017.gada budžeta iespējas 
un nolēma ar 2017.gada 1.janvāri darbiniekiem, kuri tiek finansēti no 
pašvaldības budžeta, izņemot darbiniekus, kuriem pamatalga mēnesī 
izteikta procentuāli, atalgojumu paaugstināt par 2,703 %.

Tiem darbiniekiem, kuriem noteiktā amata algas likme mēnesī izteik-
ta procentuāli, atalgojumu nolēma samazināt  20% apmērā par to sav-
starpēji vienojoties ar darbiniekiem atbilstoši nosakot  nepilna darba 
laiku. Šim mērķim nepieciešamo finansējumu ieplānoja  pašvaldības 
2017.gada budžetā.

***
Akceptēja visu iestāžu pēdējos grozījumus 2016.gada budžetā.

***
Atļāva daļēji segt personīgā transporta izdevumus personai dzīvojošai 
Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, nokļūšanai uz Bebrenes vispā-
rizglītojošo un profesionālo vidusskolu 2016./2017. mācību gadā par 
kopējo summu 100 eiro, jo šajā maršrutā nav nodrošināts Ilūkstes no-
vada pašvaldības transports.

***
 Sakarā ar pašvaldības objektos veiktajiem būvniecības, remonta un 
rekonstrukcijas darbiem nolēma palielināt šo objektu bilances vērtību 
un lietderīgās lietošanas laiku : t.sk.
Internāta ēkai, Stadiona iela 1, Ilūkste, par EUR 298 671,50 un palie-
lināt lietderīgās lietošanas laiku par 20 gadiem;
Ielai, Tirgus laukums, Subate, par EUR 142 803,98 un palielināt liet-
derīgās lietošanas laiku līdz 15 gadiem;
Lāčplēša ielai, Ilūkste, par EUR 37 759,17  un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku līdz 15 gadiem;
Lāčplēša ielas aprīkojums, Ilūkste, (2 zīmes) par EUR 225,37 un palie-
lināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 10 gadiem;
Sporta centra ēkai, Stadiona iela 3, Ilūkste, par EUR 218 835,82 un 
palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 gadiem;
Apgaismojumam Dvietes pagasta ciemā Ciemata ceļam Nr.54-7, par 
EUR 4 828,05  un palielināt lietderīgās lietošanas laiku līdz 30 ga-
diem;
Apgaismojumam Šēderes pagasta ciemā Ciemata ceļam, , par EUR 
2 173 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadiem;
Bebrenes skolas ēkai, Bebrene, Bebrenes pagasts, par EUR 28 460,51  
un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 10 gadiem.
Nolēma iekļaut pašvaldības bilancē sekojošus pamatlīdzekļus un no-
teikt šādu lietderīgās lietošanas laiku: Saimniecības pamatlīdzekļus: 
mēbeles un virtuves aprīkojumu par EUR 65 362,52  un noteikt liet-
derīgās lietošanas laiku 10 gadi;
Tirgus laukums, Subatē, bruģakmens segums par EUR 57 889,1 un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi;
Tirgus laukuma aprīkojums, Subatē, 29 zīmes, horizontālie apzīmēju-
mi 35,6 m2 par EUR 4 771,99 un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 
10 gadi; Saimniecības pamatlīdzekļus: 4 soliņi un 4 atkritumu urnas  
par EUR 2 279,06  un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi;
Inženierbūvi: siltumtrases posmu Subatē, par EUR 6 732,44 un no-
teikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi; 
Inženierbūvi: siltumtrases posmu Šēderes pagastā, par EUR 11 924,24 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi

***
Pārskatīja saistošos noteikumus „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”. Dome atzina, ka vienreizējais pabalsts 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir Ilūkstes novada pašvaldības 
brīvprātīgā iniciatīva. Šo pabalstu pašvaldība piešķir ar mērķi uzlabot 
demogrāfisko situāciju Ilūkstes novadā un materiāli atbalstīt jaundzi-
mušā pamatvajadzību nodrošināšanu. Tie vairākas reizes ir pārskatīti 
ar mērķi pilnveidot un uzlabot to uzdevumu. Arī šobrīd tie vēlreiz ir 
jāprecizē un rezultātā  nepieciešamo grozījumu  normu apjoms jau 
pārsniedz pusi no saistošo noteikumu spēkā esošo normu apjoma, 
tāpēc saistošie noteikumi tiek pieņemti jaunā redakcijā. Vairāk lasīt 
15.lpp.
 Izvērtēja un nolēma atstāt negrozītu Ilūkstes novada Sociālā dienesta 
01.11.2016. lēmumu Nr. 957 „Par atteikumu piešķirt bērna piedzim-
šanas pabalstu xxx ģimenei“, ko ģimene lūdza  pārskatīt  domei. 

D O M E S  Z I Ņ A S



4
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 1  2 0 1 7 . g a d a  2 4 . j a n v ā r ī

D O M E S  Z I Ņ A S

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

JAUNUMS SPORTA CENTRĀ
Jau vairāk kā gadu,  novada iedzīvotājiem ir iespēja 

apmeklēt beseinu un izmantot citus Ilūkstes novada 
Sporta skolas Sporta centra  sniegtos pakalpojumus. 
Sporta centrs veicina  un vairo ikkatra novada iedzī-
votāja iespējas savu ikdienu pavadīt aktīvi un veselī-
gi. Jaunbūve kalpo, kā pierādījums tam, ka mūsu no-
vadā ir vērojama izaugsme, tiek meklētas un rastas 
iespējas attīstībai.

Baseinā ir vēl viens jaunums. Ar SIA „Lat-
RosTrans” finasiālu atbalstu baseinā blakus pirts 
zonai  ir izbūvēta sāls istaba. Izsakām lielu pateicību 
SIA „LatRosTrans” par  līdzdalību paplašinot Sporta 
centra pakalpojumu klāstu.

Haloterapijas (sāls seansu) pirmsākumi meklējumi 
senā pagātnē – pirms 2000 gadu senā Grieķijā. Tur-
klāt, ir zināms, ka arī mūki ļaužu dziedināšanai iz-
mantojuši sāls alas. Ārstēšana ar sāls mikroklimatu 
jau izsenis ir atzīta. 19. gadsimtā kāds poļu ārsts pa-
manījis, ka sāls raktuvēs strādājošie neslimo ar plau-
šu kaitēm. Radusies ideja šādās pazemes vietās izvei-
dot dziedināšanas. Taču vēl vairāk iespēju ir saņemt 
haloterapiju – mākslīgi radītā sāls istabā. Tur tiek ra-
dīts sausa sāls aerosola mikroklimats, kas palīdz at-
tīrīt plaušas, elpošanas ceļus, uzlabo ādas stāvokli un 
atbrīvo no stresa un spriedzes. Tā ir arī profilaktisks 
līdzeklis, kas palīdz ārstēt elpošanas ceļus, samazina 
saslimšanas risku un nostiprina imunitāti.                                                                                                   

 
***

Grozīja Ilūkstes 1.vidusskolas un Bebrenes vispārizglītojošo un profe-
sionālo vidusskolas nolikumu.

***
 Piešķīra finansējumu 400 eiro apmērā novada vispārizglītojošajām iz-
glītības iestādēm skolēnu un viņu pavadošo pedagogu ēdināšanai mā-
cību priekšmetu 2.posma (novada, reģionālajās) un 3.posma (valsts)  
olimpiādēs un šos līdzekļus  paredzēja ieplānot   2017.gada budžetā. 
Apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto mērķdotāciju 
sadalījumu Ilūkstes novada izglītības iestādēm pedagogu darba sa-
maksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 
31.decembrim 3487 eiro apmērā. Šī mērķdotācija tika sadalīta starp 
visām novada izglītības iestādēm , ņemot vērā skolēnu skaitu. 
Apstiprināja  Izglītības un zinātnes  piešķirtās mērķdotācijas sadali 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gada 8 mēnešiem (janvā-
rim-augustam).Pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās 
izglītības programmām 783552 eiro ; interešu izglītības programmām 
36637 eiro; 5. – 6. gadīgo apmācībai 55768 eiro; speciālajai internātpa-
matskolai 107 853 eiro.
Nolēma no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. paaugstināt izglītības iestā-
žu vadītāju MK noteikumos noteiktās zemākās mēneša darba algas 
likmes par slodzi: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidus-
skolas direktorei par 30%; Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei par 15%; 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei par 10%. kā arī nolēma 
paaugstināt par 20 eiro Ilūkstes 1.vidusskolas pedagogu darba algas 
likmi no MK noteikumos noteiktās zemākās algas likmes.

***
 Atbalstīja pašvaldības dalību darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot 
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma 

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un konstruk-
cija Natura 2000 teritorijās”, kuras mērķis ir mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņo-
juma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. 
Pasākuma ietvaros plānots veikt dabas lieguma “Pilskalnes Siguldi-
ņa”, Pilskalnes pagastā, taku maršrutu infrastruktūras atjaunošanu. 
Šajā sakarā nolēma apstiprināt 2014.-2020.gada plānošanas periodā 
šī projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu 152 934,87 
eiro apmērā , kur 129 994,64 eiro no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām sastāda Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 
projekta apstiprināšanas gadījumā nolēma nodrošināt pašvaldības lī-
dzfinansējumu 22 940,23 eiro apmērā (papildus būs iespējams saņemt 
valsts budžeta dotāciju) un priekšfinansējumu 64 997,32 eiro apmērā, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

***
Lai turpinātu Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšpro-
jektā izveidotā multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību 
, nolēma papildināt  inventāra iegādi  par 1421eiro, kur pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda  71 eiro.   Projekta ietvaros paredzēts iegā-
dāties krāsainās drukas printeri, fotoaparātu, interaktīvo deju spēli, 
galda spēles un telts nojumi  koncertu vajadzībām. 

***
Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu  Ilūkstē, 
Brīvības ielā 11B,  1961 kv.m. platībā no zemes vienības, kadastra ap-
zīmējums 4407 002 0097, kopā ar ēkām (bijusī katlu māja) , kadastra 
apzīmējumi 4407 002 0098 014 un 4407 002 0098 013. Pēc īpašuma 
ierakstīšanas zemesgrāmatā tiks rīkota izsole. 
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības 
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un 
audioieraksti.” 

Irēna Bogdanova,  Lietvedības nodaļas vadītāja 

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI

Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes 
kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par 
jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cil-
vēka iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir 
jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.
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JANVĀRĪ TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM SĀKS 
DALĪT PĀRTIKAS KOMPLEKTUS 
MAZIEM BĒRNIEM 

Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespē-
ja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonā-
kušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem. 

No 2017.gada janvāra tiks uzsākta papildus pārtikas preču kom-
plektu maziem bērniem vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem izdale. 
Komplektos trīs vecuma grupām iekļautas tādas pārtikas preces 
kā mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un maziem 
bērniem, biezputras maisījums, augļu un dārzeņu biezeņi, biezeņi 
ar gaļu un sausiņi. No komplektos esošām precēm piecas ir BIO 
preces, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu, ekoloģiski tīru, pilnvērtīgu 
pārtiku ar augstu uzturvērtību un bez mākslīgām piedevām. 

Pārtikas komplektus maziem bērniem piegādās iepirkuma rezul-
tātā uzvarējusī SIA “Lat Eko Food”.  Par komplektu izdali rūpēsies 
21 partnerorganizācija vairāk nekā 470 atbalsta sniegšanas vietās 
visā Latvijas teritorijā. Par komplektu pieteikšanas un saņemšanas 
iespējām aicinām interesēties dzīvesvietai tuvākajā atbalsta snieg-
šanas vietā. Informāciju par atbalsta sniegšanas vietām aicinām 
skatīt mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā Atbalsta vietas.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA – 
IESPĒJA IETAUPĪT

Jau ilgāk nekā gadu Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar at-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „EKO Latgale” nodro-
šina novada iedzīvotājiem iespēju būtiski (līdz pat 50%) samazināt 
atkritumu izvešanas izmaksas, aktīvi iesaistoties šķiroto atkritumu 
savākšanas sistēmā. Šī sistēma paredzēta, lai dalīti savāktu dažādu 
veidu atkritumus, samazinot cieto sadzīves atkritumu daudzumu 
kopējā atkritumu plūsmā un palielinātu pārstrādājamā iepakojuma 
daudzumu. Atkritumu pārstrāde ļauj samazināt kopējo apglabāja-
mo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu 
poligonā, un tādējādi padarīt tīrāku apkārtējo vidi. 

Ilūkstes novada teritorijā ir izveidotas 9 šķiroto atkritu-
mu nodošanas vietas: 

• Ilūkstē: Brīvības ielā 11B un Jēkabpils ielā 16 (pretī na-
mīpašumam Kastaņu ielā 32); 

• Subatē: Tirgus laukumā;
• Bebrenē: starp daudzdzīvokļu mājām „Gundegas” un 

„Zemdegas” (pie gāzes glabātuves); 
• Dvietē: pie pagasta pārvaldes ēkas;
• Eglainē: Gagarina ielā 6; 
• Pašulienē: starp daudzdzīvokļu mājām Nr. 1 un Nr. 2; 
• Pilskalnē: Parka ielā 3; 
• Šēderē: Skolas ielā 3.

Norādītajās vietās ir uzstādīti 2 veidu atkritumu konteineri: 2 
konteineri zilā krāsā, kas paredzēti iepakojuma materiāliem, un 
1 konteiners zaļā krāsā, kas paredzēts stikla izstrādājumiem. Uz 
konteineriem ir informatīvas uzlīmes, kurās norādīts, kādiem at-
kritumiem attiecīgais konteiners paredzēts.

Zilajā konteinerā ar uzrakstu „IEPAKOJUMS” jāizmet:
• tīras, sausas, saplacinātas dzērienu plastmasas pudeles, su-

las un piena pakas;
• dzērienu skārda bundžas un metāla konservu kārbas;
• papīrs, grāmatas, avīzes, žurnāli un bukleti; 
• kartona iepakojuma kastes;
• šampūnu un tamlīdzīgu mazgāšanas līdzekļu plastmasas pu-

deles.

Zaļajā konteinerā ar uzrakstu „STIKLS” jāizmet:
• dzērienu stikla pudeles un stikla burkas. Konteiners nav pa-

redzēts sistu stiklu (logu, spoguļstiklu u. c.) izmešanai!

 Šķiroto atkritumu konteineri ir brīvi pieejami ikvienam iedzīvo-
tājam, un atkritumu izmešana tajos ir BEZ MAKSAS!!! 

Aicinām arī lauku viensētu iedzīvotājus šķirot atkritu-
mus un izmest jeb nodot tos dalītai pārstrādei jebkurā no minēta-
jām konteineru atrašanās vietām. Atkritumu šķirošanai un uzgla-
bāšanai līdz to nodošanai iesakām sarūpēt vairākas mazas atkritu-
mu tvertnes vai maisus.

Lūdzam iedzīvotājus būt godprātīgiem un nemest šķiroto atkri-
tumu konteineros maisus ar nešķirotiem atkritumiem, tāpat arī 
neatstāt tos blakus konteineriem. Dažādu veidu atkritumiem ir 
paredzēti citi – kopējo atkritumu konteineri – vai speciāli marķē-
ti maisi (katrs individuālās mājas iedzīvotājs, slēdzot līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu, var izvēlēties atkritumu savākšanas 
veidu pēc savām vajadzībām un iespējām). 

Papildus vēlamies īpaši uzsvērt un atgādināt, ka daudzdzīvok-
ļu namu kopējo atkritumu konteinerus drīkst izmantot ti-
kai attiecīgās teritorijas namu iedzīvotāji, kuri par atkri-
tumu izvešanu regulāri norēķinās, t. i., maksā naudu. Arī 
pašvaldības Komunālās nodaļas vajadzībām uzstādītajos 
konteineros privātpersonu individuālo atkritumu izmeša-
na ir aizliegta!

Cenšoties ietaupīt, būsim godīgi pret sevi un citiem un saudzē-
sim apkārtējo vidi!

Cerot uz izpratni un veiksmīgu sadarbību,
Ilūkstes novada domes Vides un saimniecisko 

jautājumu komisija
Tālr. papildu informācijai: 65462500
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PASĀKUMĀ "LABĀ ZVAIGZNE" TIKA 
SUMINĀTI ARĪ ILŪKSTES NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI

Dzīve ir saukusi kāpt kalnā un nepalikt lejā, smaidīt saulei sejā 
un rakstīt mūsu dzīves grāmatu, tā skaista šodien, skaistāka būs rīt 
un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu dzīvi, kaut vienu labu rindu ierak-
stīt!

Pēc pāris gadu pauzes, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – 
Ilūkstes komiteja aizvadītā gada izskaņā atjaunoja labdarības akciju 
“Labā zvaigzne”, lai īsi pirms Ziemassvētkiem, godinātu tos cilvēkus, 
kuri ikdienā, ārpus saviem amata vai darba pienākumiem ir pavei-
kuši kādu labu darbu, snieguši līdzcilvēkiem palīdzīgu roku un pozi-
tīvas emocijas.

Pretendentus apbalvojumam “Labā zvaigzne” izvirzīja Daugav-
pils un Ilūkstes novadu iedzīvotāji. Svinīgajā pasākumā Daugavpilī 
klātesošos priecēja Kalupes pamatskolas bērni, Tihovsku dziedošā 
ģimene un Ilūkstes vokālais ansamblis „Piparmētra”. Labo zvaigžņu 
balvu ieguvējus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Ja-
nīna Jalinska, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 
un Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. “Labās 
zvaigznes” tika sveiktas deviņās dažādās nominācijās.

Nominācijā “Sirds cilvēks – cerības nesējs” tika sveikta Velta 
Drancāne no Eglaines. Eglainē Veltas kundzi pazīst visi, jo viņa 
savu dzīvi velta līdzcilvēkiem un savai baznīcai. Veltas kundze dodas 
pie pensionāriem, slimajiem cilvēkiem vai tiem, kuriem ir kustību 
traucējumi, un sniedz garīgo stiprinājumu caur lūgšanām, sarunām, 
kopā būšanu, palīdzīgu roku darbiņos. Viņa dalās ar to, kas viņai ir 
dots, bet pietrūkst citiem.Velta aktīvi darbojas Eglaines Romas kato-
ļu baznīcā, kapelas atjaunošanā un  dārzā zied puķes, kas rotā Eglai-
nes Romas katoļu baznīcas telpas. 

Jāmācās atrast, darīt, iet un nepagurt, sasildīt citus un sasilt pa-
šam, tā saka  Bebrenes seniori labus vārdus veltot Marijai Kurjaki-
nai. Marija tika sumināta nominācijā “Senioru labdaris”. Strādājot 
par medicīnas māsu Bebrenes feldšerpunktā jau vairākus desmitus 
gadu, ir piedzīvots daudz vairāk nekā prasa pienākums, uzmundri-
noši padomi, sirsnīgas sarunas, donoru kustības atbalstīšana.

Nominācija  “Mājas labais gariņš” – Veltai Bērziņai no Ilūkstes. 
Velta zina katru nācēju, katra vajadzības, kas atnāk uz Sarkanā 
Krusta telpām. Brīvprātīgo darbu veic dalot Eiropas pakas. Iepriek-
šējos gadus kopā ar Skaidrīti Davni gatavojusi dāvanas vientuļajiem 
ļaudīm, bērniem Ziemassvētkos, ar viņas palīdzību tiek rīkotas hu-
mānās palīdzības akcijas. Šo gadu laikā ir apciemoti cilvēki veco ļau-
žu namā, bērnu namos. Dažam ir vēlme atnākt un aprunāties, kad 
kļūst vientuļi, vai sirds smaga, vai ir kāda vajadzība… Pateicoties 
Veltai pie Sarkanā Krusta mītnes zied arī puķes.

Nominācija “Zelta mecenāts” tika piešķirta Zojai Pučkai no 
Pilskalnes. Pēc kolhozu izjukšanas Zoja Pučka, organizēja Kooperatī-
vo sabiedrību „Dubezers”, tika galā ar visām grūtībām un veiksmīgi 
vada kooperatīvu. Zoja vienmēr ir atsaucīga un uzmanīga pret cilvē-
kiem, kuri strādā kopā ar viņu. Pat tie, kuri jau ir pensijā un viņiem 
ir vajadzīga palīdzība, Zoja nekad nepaliek malā un atrod laiku, lai 
sniegtu palīdzību, pateikt labu vārdu un uzklausīt. Aktīvi piedalās 
pensionāru pēcpusdienas organizēšanā, atbalsta baznīcas aktivitā-
tes, kā arī palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tos atbalstot fi-
nansiāli. 

Nominācijā “Zelta mecenāts” tika sumināts arī eglainietis Vit-
lods Kveders. Katru rītu ceļoties pāri plecam paskatās zeltainā sau-
le, kas līdzīga zeltainai graudu skarai un smaržo pēc dzimtās zemes 
aruma, tā var justies Vitolds, kuram darba tikums ir ielikts šūpulī. 
Trīs bērnu tēvs un četru mazbērnu vectētiņš. Dzīves ratam ritot ir 
izveidojusies fantastiska pieredze just citu cilvēku būtību, vajadzī-
bas, problēmas, grūtības, kas licis iemantot prasmi – dalīties, dod, 
palīdzēt, atbalstīt ar vārdiem, finansiāli, ar padomu un vienkārši ar 
savu klātbūtni. Līdzcilvēki ir veltījuši interesantu terminu, rakstu-
rojot Vitoldu, cilvēks ar plašu sirdi un Dieva apveltītu dāsnumu.

Inta Vaitkuna no Dvietes tika sumināta nominācijā ”Labākais 
kaimiņš”. Rītiem labas domas, dienām darbu, kas piepilda sirdi, va-
kariem svētīgu nogurumu...tā varētu iesākt raksturot dvietieti Intu. 

Dvietes sabiedrība Intu pazīst, kā saprotošo, izpalīdzīgu, zinošu dar-
binieku. Viņa ir biedrības “Dvietes vīnogas” dalībniece. Daudz darīts 
dažādu objektu sakopšanas darbos. Viņas optimisms un pozitīvisms 
labvēlīgi noskaņo un iedvesmo citus. Biedrībai Inta ir kā sargeņģelis, 
kas vienmēr sniedz pretī palīdzīgu roku, radošu domu, kā padarīt 
vidi pievilcīgāku, skaistāku un veidot par Dvietes lepnumu.

Tituls ”Labākais kaimiņš” arī –  Pēterim Slavinskim no Šē-
deres. Priekšā labestības pārpilns smaids, liekas ka aizbēg viss grū-
tums, visas nedienas, kas ir bijušas. Pēteris Slavinskis ir z/s “Zaļu-
mi” īpašnieks. Nodarbe ar kokmateriāliem ir netipiska personībai ar 
īpašām vajadzībām, bet tas ir ģimenes ienākumu veids un sirds lieta. 
Šederes pagasts daudzu gadu garumā ar Pētera palīdzību veido bēr-
nu laukumu, atjauno koka konstrukcijas, veic remontdarbus, palīdz 
kapsētas remonta vajadzībām, bet par to neprasa atlīdzību. Netiek 
liegts arī saņemt kādu padomu, konsultāciju darbā ar kokmateriā-
liem.

Nominācijā “Cilvēks – atbalsts” tika sveikti četri mūsu novada 
ļaudis. Janīna Blūzmane no Ilūkstes ir cilvēks, kuram nekad nav 
miera, viņa vienmēr atradīs sev nodarbi, palīdzot donoru dienās, 
humānās palīdzības sadalē, pasākumu rīkošanā dažādām mērķa 
grupām. Ar smaidu sagaida garderobē invalīdu pasākumos vai citās 
norisēs, ko organizē  novada pašvaldība. Nebaidās arī no darba, kur 
jāstrādā fiziski. Dažreiz piestrādā kā glābējzvans. 

Tika sumināta subatiete Irēna Turka, veltot viņai vārdus - Daž-
reiz stāstos par dzīvi saucam to ielu, kuru pārejot jābūt stipram un 
lielam, jo ir tik līkumaina un sarežģīta, ka tiekot labu gabalu no ie-
las sākuma, pensijā būdama, Irēna atrod sev nodarbi, uzadot 20-30 
pārus zeķu, kuri tiek nodoti sociālajam darbiniekam, lai nodod tiem, 
kam salst. Irēna Subatē ir salīdzināta ar ātro palīdzību – ja kāds ir 
saslimis, vai palicis nespēcīgs vecuma vai slimības dēļ, viņu apciemo 
Irēna, iekurinot krāsni, sagatavojot ēdienu, apsēžoties blakus pārru-
nājot Subates jaunumus. 

Neviens nekad nesola pelēkas dienas, bet citreiz ir brīži, kad to 
sakrājas ļoti daudz un tad ir vajadzīgs kāds, kas ne no kurienes at-
rod zilās vizbulītes, brūnos čiekurus vai pasakainas kastaņas, tā ir 
noticis Edītes un Alda Čamānu ģimenē. Ģimenē ir septiņi bērni. 
Atbalstu, aprūpi un ģimenisku vidi Čamānu ģimenē ir atradusi arī 
jauniete, kurai nav radinieku, bez Edītes un Alda atbalsta jaunie-
tei būtu jāmitinās aprūpes centrā. Jau divus gadus Ilūkstes pilsētā 
ceturtdienās darbojas zupas virtuve, kuras idejas autori, un aktīvi 
darbības nodrošinātāji ir Čamānu ģimene. Cilvēkiem, kas veselības 
problēmu dēļ paši nevar atnākt uz zupas virtuvi, siltā zupa tiek no-
gādāta dzīvesvietās. “Cilvēks – atbalsts”  - ilūkstieši Edīte un Aldis 
Čamāni.

“Šiem cilvēkiem ir ļoti laba sirds, jo tie savas prasmes, zināšanas 
un iemaņas vēlas ieguldīt pēc iespējas vairāk un palīdzēt tiem, kam ir 
dažādas grūtības, piemēram, invaliditāte, vecums un citi apgrūtinā-
jumi. “Labajām zvaigznēm” rūp šādi cilvēki, viņi palīdz bez maksas 
un bez atlīdzības, ar siltu un skaidru sirdi,” rezumēja Daugavpils no-
vada Sociālā dienesta vadītāja, LSK Daugavpils – Ilūkstes komitejas 
priekšsēdētāja Anna Jegorova.

Madara Pavlovska, redaktore
Foto, papildus informācija:  www.daugavpilsnovads.lv

N O T I K U M I

“Cilvēks – atbalsts”  - ilūkstieši Edīte un Aldis Čamāni
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„DZĪVE PRASA KUSTĪBAS”
 „Dzīve prasa kustības” – ar šādu moto 6.janvārī Ilūkstē notika 

Sēlijas sporta skolotāju praktiskais seminārs. Sēlijas sporta skolotāju 
seminārs notiek vienreiz gadā. Tikšanās vieta katrreiz tiek mainīta. 
Pirmais seminārs tika rīkots Jaunjelgavā, šogad – Ilūkstē, kopskaitā 
pulcējot  40 Sēlijas novadu sporta skolotājus. Šāda veida semināri 
notiek tradicionāli, jo tā ir reize, kad dalīties pieredzē, pilnveidot zi-
nāšanas un runātu par svarīgāko jomā. 

Sveicot sporta skolotājus, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna aicināja uz Sēliju lūkoties tālākā perspektīvā un ne-
vairīties lielus projektus realizēt arī mazpilsētās un laukos, “Priecā-
jos redzēt Sēlijas novada ļaudis un sporta veidotājus. Prieks, jo jūs 
visi esat procesā, kad notiek Sēlijas atdzimšana. Jūsu spēks palīdzēs 
mums augt vēl dižākiem. Ir izveidota Sēlijas novada apvienība, šiem 
procesiem ir piedots tāds politisks  saturs un protams arī šī attīstība 
un  identitātes meklējumi notiek caur kultūru, caur izglītību un ļoti 
jauki, ka ir piepulcējušies arī sporta dzīves veidotāji. Mēs, Ilūkstes 
novads, ļoti lepojamies, ka mēs dzīvojam Sēlijā, ka kādreiz Ilūkste 
nesa Ilūkstes apriņķa nosaukumu un mēs ļoti priecājamies, ka šī ide-
ja iet plašumā un varbūt, ka mēs nākotnē pieredzēsim Sēliju kā atse-
višķu plānošanas reģionu vai kā atsevišķu teritoriju, pie tā noteikti 
jāpiestrādā un jābūt stipriem visās lietās. Mēs arī lepojamies ar šo 
jaunbūvi – Sporta centru. Uzskatu, ka tādām būvēm ir jābūt katrā 
optimāli lielā ciemā. Tas ir skaisti, kā caur šo būvi ir mainījušies sko-
lēnu ieradumi un sabiedrība kopumā.” 

Sporta skolotājam jāpārzina viss – sākot no dažādu sporta veidu 
pamatiem līdz pat psiholoģijai un drošības jautājumiem. Liela no-
zīme ir praktiskajai pieredzei, taču papildu mācību kursi mēdz būt 
tikai teorētiski. Lai to mainītu, Sēlijas sporta skolotāji tikās seminā-
rā, kur jaunākās mācību metodes izmēģina praktiski. Ilūkstē sporta 
skolotājus sagaidīja gana plašā norišu programma, šoreiz lielāku vē-
rību pievēršot volejbola un handbola spēļu, kā arī peldēšanas nodar-
bību norisei. Sporta skolotājiem bija iespēja iepazīties  ar Ilūkstes no-
vada Sporta skolas Sporta centru, piedalīties praktiskajā nodarbībā 
– „Volejbola elementu apmācība un pilnveide pamatskolas vecuma 
bērniem”, nodarbību vadīja Ivars Māliņš Kokneses vidusskola sporta 
skolotājs,treneris. Savā pieredzē dalījās arī Jēkabpils sporta skolotā-
ji. Peldēšanas trenere Sņežana Bondare vadīja praktisko nodarbību 
peldēšanā „Peldētapmācība bērniem, peldēšanas prasmju attīstīšana 
vidējā skolas vecuma bērniem.” Praktikuma laikā skolotāji izzinā-
ja dažādus ūdens blīvuma pretestības vingrinājumus, to, kā pareizi 
veikt izelpu ūdenī un cik liela nozīme ir peldēšanai skolēnu ikdienā. 
Ilūkstes novada sporta trenere peldēšanā Snežana Bondare uzsvēra: 
“Ir visādas bīstamas situācijas uz ūdens. Protams, jebkuram bērnam 
ir jāiemācās tās bīstamās situācijas pazīt, “iziet no tām”. Ja mēs 
sākam kaut kādus uzdevumus mācīties ūdenī, tad mums ir vieglāk 
brīvā dabā.” Lielāka daļa skolotāju izmantoja iespēju pilnveidot arī 
savas  peldēšanas prasmes. 

Iedvesmojoša un atziņām bagāta bija Haralda Burkovska vadītā 
lekcija „Paaudžu atšķirības”. Lektors izdalīja vairākas paaudžu gru-

pas, sākot no sirmgalvjiem (90 gadi un vairāk), līdz pat šī laika bēr-
niem, stāstot par to paradumiem ikdienā, vērtību maiņu, attieksmi 
pret ģimeni un darbu, lielu uzmanību veltot arī tam kā mainījušies 
cilvēku paradumi strauji attīstoties tehnoloģijām. Burkovskis uzsvē-
ra, mēs nevaram gaidīt, ka jaunākā paaudze būs tāda pati, kā esam 
mēs, nevaram prasīt no jaunākās paaudzes tādu pašu attieksmi, vai 
tas būtu pret darbu, attiecībās ar vadību, kolēģiem un arī ģimeni, 
kāda tā ir mums un mūsu vecākiem. 

Semināra noslēgumā tika organizēta diskusija, kuras laikā sko-
lotāji pārrunāja problēmas ikdienas darbā uzsverot, ka  šobrīd lielā-
kās grūtības sportā sagādā skolēnu veselības stāvoklis. Daļa skolēnu 
no sporta nodarbībām ir atbrīvoti vispār. Tikmēr tie, kas ar sportu 
nenodarbojas profesionāli, ir maz ieinteresēti piedalīties fiziskās ak-
tivitātēs. Ja lauku reģionos bērni sporta stundas vēl apmeklē regu-
lāri, lielāko pilsētu skolu audzēkņi ir jāmudina kustēties un rūpēties 
par fizisko sagatavotību. “Ir ļoti daudz jāpiedomā, lai viņus motivētu 
stundā izkopt savas kustības, savu veselību. Bet ļoti daudz arī trene-
rim jādomā, kā motivēt audzēkni uz augstiem sasniegumiem,” sacīja 
sporta skolotāja no Jaunjelgavas vidusskolas Anita Jegorova.

Sporta skolotāji atzina, Ilūkstes novada pieredze pierāda, ka sko-
lēnus vairāk pievērsties sportam motivē ne tikai inovatīvas mācību 
metodes, bet arī sakārtota sporta infrastruktūra. Lai gan Ilūkste ir 
maza pilsēta, tomēr mazliet vairāk nekā pirms gada uzbūvētais peld-

baseins šeit ir attaisnojis savu vērtību. 
Arī turpmāk Sēlijas sporta skolotāji iecerējuši organizēt seminā-

rus ar praktiskiem piemēriem un cer, ka gadu no gada pieredzes ap-
maiņa notiks arvien plašākā mērogā.

Madara Pavlovska, redaktore

Daļa skolotāju izmantoja iespēju pilnveidot arī savas  
peldēšanas prasmes

Sēlijas sporta skolotāji tikās seminārā, kur jaunākās mācību 
metodes izmēģina praktiski

Iedvesmojoša un atziņām bagāta bija Haralda Burkovska vadītā 
lekcija „Paaudžu atšķirības
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PAGASTOS...

PILSKALNE:
•	 Aizvadītaja mēnesī pagasts veidoja Ziemassvētku noformē-

jumu pie pagasta pārvaldes ēkas, atpūtas mājas "Dubez-
ers" un Doļnajas ciematā. Norisinājās Ziemassvētku 
noformējuma konkurss, tika apzinātas vairāk kā 
20 privātmājas un daudzzdīvokļu mājas, kas bija rotā-
jušās svētku rotā. Konkursa noslēguma pasākums notika 
30. decembrī atpūtas mājā" Dubezers". Pagasta pārvaldes 
Pateicības rakstus un Ilūkstes novada kultūras centra un 
pagasta bibliotēkas sarūpētās dāvanas saņēma tie konkur-
sa dalībnieki, kas bija pieteikuši savus objektus apskatei. 
Paldies par Ziemassvētku noskaņas radīšanu 2016. gada 
noformējumu konkursā un piedalīšanos jaunas svētku 
tradīcijas veidošanā Pilskalnes pagastā Elertu, Fjodorovu, 
Bjalkovsku, Permanicku, Pokšānu, Salceviču un Stalidzā-
nu ģimenēm.

Skaidrīte Azarstarpe, 
Ilūkstes novada kultūras centra, Pilskalnes pagasta kultūras 

pasākumu organizatore

 

SUBATE: 

•	 Biedrība "Subatieši-sanākam, domājam, darām" kopš 2006.
gada organizē sporta inventāra nomu. Ziemā ir iespēja 
slidot un slēpot. Slidošanai līdz šim tika piedāvātas slidas 
tikai pieaugušajiem. Ar Sarkanā Krusta atbalstu biedrība 
nomas inventārā ir saņēmusi arī bērnu slidas. Mazie varēs 
izmēģināt soli slidošanā, gan tikai kopā ar pieaugušajiem. 
Cerēsim, ka ziemas sals pieturēsies un dos iespēju uzspēlēt 
hokeju uz Subates ezera. Subates hokejisti jau kādu lai-
ku auklē ideju par slidotavas izveidošanu ne uz ezera. Tas 
būtu drošāk un slidot varētu ilgāku laika posmu. Cerēsim, 
ka šāds sapnis arī kādreiz kļūs par īstenību.

Gunta Okmane,
Biedrības "Subatieši-sanākam, domājam, darām" vadītāja, 

Subates kultūras nama vadītāja

DVIETE:
•	 Dvietes kultūras namā 6.janvārī tika ieviesta tradīcija atzī-

mēt Zvaigzes dienu, kuras laikā tika sapulcināti Dvietes 
radošie un nesavtīgie aktīvisti vienkopus, lai viņiem 

pateiktu paldies, par visu ko Dvietes labā katrs personīgi ir 
izdarījis no brīvas gribas, nevis amata pienākumu dēļ.

Kopumā tika apzināts uzaicināts 81 aktīvists, kas Dvietes labā 
gatavs ziedot gan laiku, gan spēku, gan arī materiālās vērtības. 
Un tie ir pašdarbības kolektīvu: Dvietes vidējās paaudzes tau-
tu deju kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis "Rasa", līnijdeju 
grupa "Atkal", amatierteātris "Nebēdnieki", senioru deju kopa 
"Saulespuķes" dalībnieki. Divu Dvietes biedrību "Dvietiņa" un 
"Dvietes vīnogas" biedri. Kā arī Senioru kopas "Saulriets" da-
lībnieki, kā arī vienkārši pagasta aktīvisti.

Pasākuma laikā ar savām ugunīgajām dejām Dvietes ļaudis 
priecēja Daugavpils deju grupa "Sapnis". Saviesīgās daļas gai-
tā, Rita Stapkeviča un Iveta Kriškijāne vadīja aktivitātes, kas 
iekustināja un uzjautrināja viesus. Vakara gaitā bija gan dejas, 
gan dziesmas, gan rotaļas. Ziedus un cienastu viesiem sponso-
rēja biedrība "Dvietes vīnogas".

Vakara gaitā valdīja pozitīva un gaiša atmosfēra. Pasākuma 
organizatori novēlēja visiem aktīvistiem - nekad neapstāties, 
tiekties uz saviem mērķiem izvēloties pareizos ceļus pa ku-
riem iet, nestāvēt uz vietas, attīstīties. Tikai kopīgiem spēkiem 
Dviete kļūst skaistāka, labāka, radošāka un draudzīgāka.

Marija Setkovska,
Dvietes kultūras nama vadītāja

EGLAINE:
•	 Šī gada pirmajā janvāra sestdienā (07.01.2017.), spītējot lie-

lajam salam, pasākumā "Stāstu vakars" piedalījās bied-
rību - "Solis dabā" un "Stendera novadnieki" pārstāvji. 
Pasākuma laikā mēs varējām atskatīties notikumos, kuros 
biedrības sniedza savu ieguldījumu, savu laiku un enerģiju. 
''Solis dabā" aktīvisti trīs gadu laikā ir gan veidojuši pasāku-
mus Daugavpilī, gan piedalījušies citu organizāciju rīkotajos 
pasākumos, gan arī veiksmīgi aizvadījuši konkursus un pro-
jektus. Biedrības nosaukums pats par sevi aicina doties dabā, 
tāpēc pēdējā gada laikā rīkoti vairāki pārgājieni Kurzemē un 
Vidzemē, iepazīstot Latvijas dabu. 

Savukārt "Stendera noadnieki" atskatījās padarītajā un aktī-
vi aizvadītajā 2016.gadā. Arī Stendera muzejā īstenoti vairā-
ki notikumi - Pēterdiena, Stendera diena, konkursi, uzņemti 
ciemiņi.

Pasākuma noslēgumā tika ģenerētas jaunas idejas jauniem 
projektiem. Ņemot vērā to, ka biedrība "Solis dabā" ir gan īs-
tenojusi Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu te, Ilūkstes 
novadā, gan pārstāvji ir piedalījušies apmaiņas projektos ār-
valstīs (Spānija, Melnkalne), un arī tagad tiek strādāts pie 
jauniešu apmaiņas projektiem, tad meitenes varēja pastāstīt 

Atzīmējot Zvaigznes dienu, Dvietē iedibina 
jaunu tradīciju

Biedrība "Subatieši-sanākam, domājam, darām" kopš 
2006.gada organizē sporta inventāra nomu
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par projektu rakstīšanas iespējām arī citām biedrībām. 

Paldies par dalību, par dalīšanos pieredzē un sanākšanu 
kopā! Un redz, mēs tomēr esam aktīvi un pietiekami piere-
dzējuši, lai kopā varētu darīt lielas un skaistas lietas. Turpi-
nām?!

•	 Jauns gads simboliski iesācies ar baltām domām, baltu snie-
gu, baltu liesmiņu līdzpaņemtu no Ziemassvētku eglītes, bal-
tiem soļiem šajā gaišajā pasaulē! Lai tāds tas paliek mūsu 
sirdīs katru dien'!

Aizvadītā gada nogale Eglaines kultūras dzīvē tika 
pavadīta daudzveidīgi. Novembris pavadīts valsts svēt-
ku noskaņās, decembris - Ziemassvētku jūsmās. Ar īpašu un 
neparastu koncertu, ko sniedza Daugavpils akordeonistu or-
ķestris (T.Saratova, atbalstīja Daugavpils latviešu kultūras 
centrs), 5.novembrī tika ieskandināts valsts svētku mēnesis 
, kam sekoja arī svētku koncerts 18.novembra priekšvakarā. 
Savukārt 28.novembrī Eglaines pagasta kultūras namā vie-
sojās cirks ar "Klaunu šova" programmu, iepriecinot jaunā-
kos pasākuma apmeklētājus.

Decembrī Adventes laikā katru svētdienu pēcpusdienā bija 
iespēja satikties uz vakarēšanu. Iededzot pa vienai Adventes 
svecītei, šīs pēcpusdienas tika pavadītas radošā garā ar rado-
šiem un darbīgiem cilvēkiem. Rokdarbu laikā tapa eņģelīši, 
tapoti dekori, ziepes, dekori no diegiem, gaismiņas lukturi.. 
Arvien biežāk notika teātra mēģinājumi, gatavojoties "Bērnu 
karnevālam". Skolas gaitas noslēdzās, Pirmie Ziemassvēt-
ki pavadīti, bet jau nākamajā dienā (26.decembrī) Eglaines 
pagasta Kultūras namā ikviens tika gaidīts uz pasākumu 
"Bērnu Ziemassvētku karnevāls Eglainē". To apmeklēja paši 
jaunākie un aktīvākie pagasta iedzīvotāji kopā ar savām ģi-
menēm, jo karnevālam neviens vien bija sagatavojuši jaukas 
maskas un tērpus, ko parādīt arī citiem. 29.decembrī notika 
"Vecgada diskoballe kopā ar Inteligent". Visi pasākumi tika 
apmeklēti kuplā skaitā. 

Savukārt 2017.gads tika atklāts ar ziemas spelgonī noturē-
tu "Stāstu vakaru" 7.janvārī, kurā piedalījās biedrību "Solis 
dabā" un "Stendera novadnieki" pārstāvji, apspriežot aizva-
dītos notikumus biedrību dzīvē, plānus un pieredzi projektu 
vadībā.

Paldies par aktivitāti un atbalstu ikvienam interesentam un 
apmeklētājam! Priecāsimies jūs satikt tuvākajos pasākumos 
Eglaines pagasta KN!

Zanda Lisovska, 
Eglaines kultūras nama vadītāja

Pasākumā "Stāstu vakars" Egalinē piedalījās biedrība- 
"Solis dabā" un "Stendera novadnieki" pārstāvji

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES:
•   No 9. līdz 13. janvārim Ilūkstes 1. vidusskolas 1.-4. klasēs notika 
Latviešu valodas nedēļa. Skolēni sacentās glītrakstīšanā, mīklu minē-
šanā, latviešu tautasdziesmu skandēšanā, prasmē zināt latviešu tau-
tas sakāmvārdus, parunas un gāja rotaļās. Nedēļas noslēgumā skolēni 
saņēma diplomus par piedalīšanos Latviešu valodas nedēļā un tika 
aicināti mīlēt un cienīt savu valodu.

Ilūkstes 1. vidusskola

•   Šogad ziema Latvijas plašos laukus un gleznainos mežus ir pārklā-
jusi ar baltu segu. Sniegs zaigo visapkārt, un zemi ir pārņēmis miers. 
Bērniem tiek dāvāts laiks, lai izbaudītu ziemas priekus. 13. janvārī 
Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā tika orga-
nizēta Sniega diena. 
Sākumā mazie sākumskolas ķipari izmēģināja veiksmi dažādās sta-
fetēs, bet vislielāko sajūsmu izraisīja sniegavīru celšana un draisko-
šanās sniegā. Prieks par pirmās klases vecākiem, kas bija ieradušies 
atbalstīt un iedrošināt savus bērnus. 
Vispārizglītojošās un profesionālās nodaļas audzēkņi sacentās slēpo-
šana „biatlonā”. Sākumā katrs komandas dalībnieks noslēpoja apli ap 
veco Bebrenes parku, bet tad pārbaudīja savu precizitāti, metot bum-
biņas mērķī. Visātrākie un precīzākie bija 11. klases skolēni, atstājot 
aiz sevis 12., 10. un Profesionālās nodaļas komandas.
5.-8. klašu skolēni atraktīvi iesaistījās dažādās stafetēs – vizināja 
viens otru ar ragavām, vadīja hokeja ripu, netradicionālā veidā pina 
bizi, kā arī pārbaudīja savu veiklību, pārvietojoties ar lielām slēpēm 
un pleznām.
Sniega dienas aktivitātēs ieguvēji bija visi. Skolēni bija sasārtuši un 
noguruši, bet vienlaikus arī smaidīgi. Pozitīvo emociju lādiņš noteikti 
palīdzēs uzveikt ziemas nogurumu.
Paldies skolotājai Diānai Caunei-Ostrovskai un skolēnu līdzpārvaldei 
par noorganizēto pasākumu!

Aija Valpētere, direktora vietnieks audzināšanas darbā

•   Šajā mācību gadā pirmo reizi Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas so-
ciālo zinību skolotāja Veslava Linčika un vizuālās mākslas skolotājas 
Vita Ķiploka un Ilze Baleiša aicināja 5.-9. klašu skolēnus piedalīties 
konkursā „Ilūkstes novada lepnums”. Konkursa mērķis – rosināt sko-
lēnos lepnumu par savu pilsētu, novadu, radīt skolēnos interesi par 
dzimtenes vēsturi.
Piedalīšanās konkursā bija brīvprātīga, tas pulcēja 12 skolēnus. Ar 
ko tad lepojas mūsu skolēni?  – Ar bērnudārzu, kurā bērnībā pavadī-
ja vairākus gadus, ar atjaunoto strūklaku Vienības laukumā, ar savu 
mīļo skolu, ar jaunuzcelto peldbaseinu, Sporta centru, ar Dvietes pa-
lienes dabas parku, ar estrādi, bērnu laukumu, stadionu, ar savu pil-
sētu kopumā un, protams, ar mūsu novada sportistiem.
Žūrija atzīmēja 4 labākos darbus: Lindas Juško (9. kl.), Evelīnas Ru-
seckas (6. kl.), Mikus Gustava Kūliņa (5. kl.) un Ņikitas Vasiļjeva (9. 
kl.).  Visi konkursa dalībnieki saņēma Pateicības par piedalīšanos.

Veslava Linčika, sociālo zinību skolotāja 

•   12. janvārī, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” ar 
devīzi „Vediet bērnus sniegā!” tika svinēta Sniega diena. Sporta skolo-
tāja Lolita Millere kopā ar grupas „Ežuks” bērniem savēla Sniegavīru 
(skolotāja Inta Gaudzeja). Sniegavīrs un skolotāja pārbaudīja, vai visi 
klātesošie ir pietiekoši veikli, ātri un kustīgi, lai piedalītos piedāvāta-
jās aktivitātēs:
„Pikošanās”, „Veļam sniega bumbas”, „Nesam sniegu”, „Ceļam cie-
toksni”, „Sniega celtnes”, „Zīmējumi sniegā”, „Daiļslidošana”, „Vir-
ves vilkšana”, „Izvizini draugu”, „No kalniņa lejiņā”, „Metieni tālu-
mā”. Par muzikālo noformējumu parūpējās skolotāja Ona Lapa.
Bērni aktīvi un ar prieku piedalījās piedāvātajās aktivitātēs. Īpaši vi-
ņus sajūsmināja zīmēšana uz sniega celtnēm.

Inta Gaudzeja, skolotāja 
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I N T E R V I J A

BEZ STĀVBREMZES
______________________________________________

Tās apmācības, tā kopā būšana rosina arī uz vietas domāt – ko es 
varu darīt šeit un tagad no tā, kas man ir. Vai man ir zeme, vai man 
ir tikai māja, vai man nav nekā, un apmācību laikā tu domā līdzi 
- uz ko tev jāiet, kas tev pietrūkst, kā to dabūt. Nu labi, varbūt es 
to ideju šogad neīstenošu, bet, ja man viņa būs uz papīra pēc kāda 
gada, kad tie apstākļi būs labvēlīgāki, es viņu varēšu pacelt augšā 
un īstenot. Nu lūk, tādas iespējas, it kā neredzamās, tajā pašā laikā 
pieejamās ir jāizmanto un tad tie lauki dzīvos.

______________________________________________

Neļauties grūtsirdībai, nedomāt un neteikt, ka “te nekas 
nenotiek, ka “mums jau nekā te nav”, ka “zāle ir zaļāka” 
kaut kur tur... bet aktīvi izmantot visas iespējas, lai strādā-
tu un darbotos tieši tajā laikā, tajā vietā, kurā nu katrs no 
mums atrodas. Ir tik daudz iespēju! Un tik daudz iespaidu, 
kurus pārvērst iespējās!

Gada pirmajā darba dienā tiekamies ar jaunieti, kura aizvadītā 
gada izskaņā sāka strādāt kā Eglaines kultūras nama vadītāja, 
pirms tam aktīvi darbojās Vecā Stendera muzejā, kopā ar domubie-
driem iesaistās un organizē pasākumus un aizvadītā gada novem-
brī tika sveikta ar novada apbalvojumu - “Atzinības raksts”. Sum-
inot savu novadnieci, eglainieši uzsvēra – valsts, novada, pagasta 
lepnums ir katrs cilvēks, kas šeit dzīvo, bet īpaši tie ir jaunieši, kas 
šeit ir dzimuši, kas paliek, strādā mūsu pagastā, novadā, valstī, un 
tāds piemērs ir Zanda Lisovska. Jauniete, kura savu daudzpusīgo 
pieredzi un radošumu ieliek jebkurā darbā.

Būt mājās.

Pēc studijām  vietējā darba tirgū Eglainē patstāvīgas darba vietas 
nebija, bet Stendera muzejā sanāca iekļauties viena projekta iet-
varos, kur Nodarbinātības Valsts Aģentūras projekts bija paredzēts 
biedrībām, kas savā paspārnē varēja ņemt jaunieti, kuram būtu 
iespēja  iegūt darba pieredzi nevalstiskajā sektorā. Un tā arī sanāca 
ar to sākt. Samērā interesants šis gads, jo faktiski tādu sabiedrisko 
aktivitāti sāku marta vidū, kad man piedāvāja Sarkanajā krustā 
padarboties kā brīvprātīgajam, tad arī projekts „Stendera novad-
nieki” un tā tas ceļš aizgāja. Varēju jau pēc mēneša pateikt nē, bet 
tas tomēr bija mans. Negribēju bēgt uz pilsētu. Man pilsēta vairāk 
biedēja, nekā lauki. Varbūt tāpēc, ka pierasts visu laiku laukos. Tev 
ir tā izvēles brīvība. 

Vecākiem ir saimniecība un tad vairāk pa mājām, cik varēju, 

palīdzēju pa brīvdienām, skolas gados un studējot. Kad bija brīvs, 
brauc uz laukiem un tā tas vairāk saistīja, nekā pilsēta, un tā arī 
paliku, un tā izvēle par kultūras namu krita ļoti brīvi. Bija man 
pieredze neliela strādājot lauku skolā, kad strādāju par bioloģijas 
skolotāju kādu laiciņu. Bija arī doma doties uz pilsētu, bet septem-
bra beigās skolotāja Ligita [Ligita Petuhova] ieminējās, ka varētu 
nākt viņas vietā. Pēc apgūtās profesijas esmu Dabas aizsardzības 
speciālists, tā it kā pavisam nesaistīti, bet kaut kā tā viss iegrozījās.

Izpausties.

Tagad  varbūt jūtu, ka pietrūkst tās izraušanās, vai uz Jaungadu, 
vai uz kādiem lielākiem svētkiem, jo tos svētkus vajadzēs radīt 
pašam uz vietas. No vienas puses labi – tu pats radi svētkus, pats 
esi atbildīgs. Galvenais, ja tu radi svētkus, tad tev pirmais pamat-
likums – dari tā, lai tev pašam patiktu līdz maksimumam, ja tev 
pašam patiks, tad varbūt arī cilvēki uz to vairāk „parausies”. 

Pagaidām ir tas pirmais starts, kad kaut kas ir iekšā. Vienkārši 
pa šiem pieciem studiju gadiem, kad radošais gars bija kaut kā 
jāapslēpj, tā teikt bija uzlikts uz stāvbremzes, tagad iet vaļā. Lai-
kam pēc būtības esmu samērā radošs cilvēks, gan skolas laikā 
izpaudos radoši - kaut vai telpas noformējot, tā pat studiju laikā, ja 
nevarēja nekādi citādi  radoši izpausties, tad kaut vai ar dāvanām 
draugiem, ģimenei. Man ļoti patīk iepakot, iesaiņot skaisti. Man 
jau smējās, tev varētu uzdāvināt tukšu kastīti, galvenais iepako-
jums. Man patīk radoši izpausties. Cik ilgi tas turēsies, nezinu. 
Protams, katram ir sava izdegšanas robeža. Tagad kamēr ir iekšā, 
tikmēr iet arī ārā. 

Motivācija. 

Nu cilvēki ir iesūnojuši, es pati jutu, ka biju iesūnojusi. Bija skaid-
ri jāmotivē. Bet man patīk, ja jebkurš lēmums, jebkurš izteikums ir 
argumentēts un es cilvēkus cenšos arī iesaistīt ar tādiem spēcīgiem 
argumentiem, lai viņi atnāktu. Tos, kas ir laukos arī viegli saprast, 
cilvēki pēc fiziska darba, protams, ir noguruši un viņus motivēt 
ir ļoti grūti, ziemā mazliet vieglāk, vasarā jau mazliet grūtāk. Ar 
afišām nepietiek, ar zvaniem arī ne vienmēr pietiek, lai visus 100 
% saaicinātu, bet prieks, ka, piemēram, šajā bērnu Eglītē ielūgu-
mi nostrādāja, un ar maskām visi atnāca, kā ielūgumā bija teikts, 
gluži kā manā bērnībā. 

Ir sākums un mani kā tikko sākušu darboties cilvēku arī ne visi 
atbalsta, bet tajā pašā laikā, ir Stendera mantinieku komanda, tā 
nosacīti sakot. Helēna Plone - viņai ir vairāki kontakti pa pagas-
tu, tad viņa, ik pa laikam piezvana, paaicina, ja kāds pasākums 
notiek, ja man nav laika. Tā patīkami, ja palīdz.  Vajag sadarboties, 
lai cilvēkus iesaistītu, vajag sadarboties ar citām institūcijām, sko-
lu, pagasta pārvaldi, pašvaldību, ar uzņēmējiem, lai arī sabiedrība 
redz, ka kultūra tomēr nav pati par sevi viena atsevišķi. Ja veido-
jam to pasākumu kopīgi, jūtam atbildību no citiem, no citiem ir 
atdeve. Lai neesi viens pats, tad arī tā iesaiste ir savādāka. 

Ja tu dzīvo ar tiem cilvēkiem ikdienā, man tomēr ir svarīgi, ko cil-
vēki domā, ko zina, kā uztver to, ko es daru. Varbūt tas ir slikti, 
varbūt labi, bet man tas ir svarīgi, tāpēc, ka tad ir tā atgriezeniskā 
saite, ja cilvēks pasaka, ka viņam patīk vai nepatīk, tad es tālāk 
atkal varu domāt, analizēt - vai man jādara tā pat,vai es varu kaut 
ko mainīt tā, lai cilvēkiem pasākums patiktu daudz vairāk, nekā 
iepriekš. Protams, visiem izdabāt nevar, tajā pašā laikā var jau just 
iekšējā vidē to auru, vai es eju pareizajā virzienā, vai nē. Varbūt tā 
egoistiski skan, bet tajā pašā laikā, ja tu to nedarīsi kā kultūras 
nama vadītājs, tad nevarēsi pilnvērtīgi veikt kultūras darbinieka 
darbu. Ne vienmēr viegli ietrāpīt, mūsu pagastā ir diezgan kriev-
iska vide, krievu kultūru es tā mazāk pārzinu, varbūt tad vajadzē-
tu arī krievvalodīgajiem piedāvāt pasākumus no viņu kultūras. 
Nu tur tā jāpadomā, bišķi vairāk jāiestrādājas. Protams, idejas ir 
daudz un dažādas, bet ir jāiestrādājas, lai saprastu, vai pareizi eju 
un tad domāt tālāk, vai ir kaut kas jāmaina, vai nav. 

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
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Ar skatu uz ārpasauli. 

Domājot par kultūras jomu novadā, pirmais, kāds mans secinā-
jums, ka varbūt novadā vajadzētu radīt tādus kultūras pasākumus, 
kas ir vērsti arī uz tādu kā ārpasauli. Piemēram - ja tas ir kā tem-
atiskais pasākums - aicina Latgales reģiona keramiķus, piemēram, 
uz keramiķu dienām, vai aicina Latvijas vai reģionu amatniekus, 
māksliniekus, fotomāksliniekus. Lai tas būtu tāds Vislatvijas vai 
lielāka reģiona pasākums, lai varētu iesaistīt ne tikai savējos, bet 
arī ievilkt cilvēkus no ārpasaules, lai viņus ieinteresētu. Un tas 
būtu labi pašam novadam, jo popularizētu, gan arī cilvēku masas 
būtu vairāk un tad tas būtu arī daudz vērtīgāk, tas būtu pasākums 
nevis tikai tiem 30 cilvēkiem, bet varbūt 300. Es nesaku, ka tradīci-
jas ir jāaizmirst, bet ir jāpadomā vairāk par tādiem vispasaulīgiem 
pasākumiem, piemēram, par akcijām  - “Muzeju naktis”, “Baznīcu 
naktis”, kur piedalās baznīcas, muzeji no visas Latvijas. Ir arī 
“Leģendu naktis”, kur muižas piedalās, mums ir skaista Bebrenē 
muiža. Varbūt tā ir jāpadomā. Mēs neesam Salacgrīva, kur taisīsim 
festivālu „Positivus”, bet tieši tādus nedaudz piezemētākus, sākt ar 
to, kur vairāk kultūras joma būtu atklāta un tāds pasākums arī 
vairāk cilvēkus iesaistītu. 

Forša un atbalstāma ideja, ka novads ir iesaistījies Sēlijas novadu 
apvienībā, ka varam veidot, izkopt savādāka veida identitāti un 
draudzēties ne tikai ar Latgales novadiem, bet arī raudzīties uz 
Zemgales pusi. Šī iespēja atkal dod motivāciju, iedvesmu kaut ko 
citu darīt, iespēja, ka tev priekšā ir lielais, nezināmais lauks - tev 
vajag mēģināt tajā virzienā iet. Piemēram, iet Rīgas virzienā un 
piedāvāt sevi nedaudz savādāk, atkal oriģinālāk, nekā  Latgalei to 
esi darījis. Tajā pašā laikā sadarbību veidot. Tās ir milzīgas iespē-
jas. 

Bet ierastie, tradicionālie pasākumi - noteikti jā - te ir ko darīt, 
cilvēki darbojas, ir no kā iedvesmoties - Subate, Bebrene, Dviete! 
Ir daļa, kas redz lielākoties tos lielapjoma pasākumus, piemēram, 
Daugavpilī “Artišoks”, kurā arī ar biedrību “Solis dabā” piedalī-
jāmies, “Holi krāsu festivāls”, vai kāds cits. Tas ir tāds izklaides 
pasākums, kur iesaista lielas masas, kā jau pilsētā, bet tad, kad 
cilvēciņi atbrauc šeit, piemēram daugavpilieši, atbraucot šeit uz 
Stendera dienām saka – jums te tik mājīgi, tāds miers, tāds ģimen-
iskums. Atkal paskatās uz šo vidi no savādāka skatu punkta. 

Šeit un tagad.

Es domāju, ka jā, lauki dzīvos, galvenais ir dot jauniešiem iespēju. 
Bet tie ir tikai 50% no pozitīva rezultāta, jauniešiem šī iespēja ir arī 
jāizmanto. Es kā cilvēks varbūt vairāk esmu tāda vispusīga un sevi 
esmu izpaudusi dažādās jomās un tā kā vecāki man saimniecībā 
strādā, un ļoti ar Lauku konsultāciju centru [Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs] ir uz tu, tad izmantoju jauniešiem 
sniegto iespēju piedalīties apmācībās uzņēmējdarbības pamatu ap-
gūšanā, biznesa plāna veidošanā un tūlīt, tūlīt man jānodod bizne-
sa plāns, lai varētu konkursā piedalīties un tā arī ir iespēja jau-
nietim sākt darbību laukos. Tās apmācības, tā kopā būšana rosina 
arī uz vietas domāt – ko es varu darīt šeit un tagad no tā, kas man 
ir. Vai man ir zeme, vai man ir tikai māja, vai man nav nekā, un 
apmācību laikā tu domā līdzi, uz ko tev jāiet, kas tev pietrūkst, kā 
to dabūt. Nu labi, varbūt es to ideju šogad neīstenošu, bet, ja man 
viņa būs uz papīra pēc kāda gada, kad tie apstākļi būs labvēlīgāki, 
es viņu varēšu pacelt augšā un īstenot. Nu lūk, tādas iespējas, it 
kā neredzamās, tajā pašā laikā pieejamās ir jāizmanto un tad tie 
lauki dzīvos, protams, nodokļu slogs - tas viss ir ļoti smagi un, ja 
tev nav kaut kādu iekrājumu, vai kaut kāda pamata, tas ir gandrīz 
nereāli, bet tajā pašā laikā mēs internetā redzam, kādi uzņēmumi 
ir izveidojušies ar to pašu, ka “nav nekā”, bet ir foršas idejas, kas 
realizējas.Un tad ir jādomā, vai zvaigznes tā stāvēja... Bet tiešām, 
ja ideja ir ļoti laba un ja sabiedrība to uzreiz akceptē, tad tas varbūt 
ir noķerts īstais moments, kad tu vari savu biznesu sākt un turpināt 
un attīstīt.

Domubiedri.

Pēc studijām, kad bija brīvāks laiks, kad es nestrādāju, nemācī-
jos, mēģināju brīvprātīgi dažādos pasākumos iesaistīties. Kaut 
vai „Positivus”, tajā trakajā, ar stereotipiem bagātajā pasākumā, 
Brīvdabas muzejā, [Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs] bie-
drībā Homo ekos [Homo Ecos]. Tādos brīvprātīgos pasākumos, ap-
mācībās, nometnēs, arī biju “Latvijas kultūras vēstnieku nometnē”, 
kaut gan tajā laikā es nebiju kultūras darbinieks, kaut kā domāju 
- vis jau nepazaudēts laiks, kontaktus iegūsti, jaunas idejas... Lai-
kam tomēr tie kultūras vēstnieki turpinājās ar tādu realizāciju.

Apmācības, jauniešu apmācības, jauniešu līderim apmācības, 
arī biedrībā „Stendera novadnieki”, „Solis dabā” biedrībā esmu. 
Runājot par „Solis dabā”, biedrība izveidojās studiju laikā, kad 
mūs iedvesmoja pasniedzēja, stāstot par dažādiem uzņēmumu 
veidiem, aicināja  veidot biedrības. Mēs tā iedvesmoti nolēmām 
pamēģināt, kā tas vispār ies, vai mums sanāks.  Pirmkārt, tā visa 
likumiskā puse, tā organizatoriskā dibināšanas puse, varbūt kaut 
ko nepareizi izdarīsim un tad tā biedrība neizveidosies, bet viss 
izgāja tā normāli, skaisti un tad mēs sākām darboties. Faktiski 
biedrība ir vides zinātnes studiju programmas sava veida aktīvistu, 
domubiedru grupa un tiem, kam patīk tās vides zaļās lietas, ne-
vajag obligāti būt galīgi “zaļajam cilvēciņam”, lai vienkārši in-
teresētu tās lietas. Tad mēs kopā veidojam pasākumus, piedalāmies 
pasākumos, īstenojam Erasmus projektus, viens projekts bija 2015.
gadā,  kad mēs tepat, Ilūkstes novadā, veidojām Erasmus projektu, 
sanāca viss kārtībā, skaisti, līdz ar to mums būs nākamais pro-
jekts, to gan īstenojam citur, tas, lai gūtu arī tādu kā sava veida 
citu pieredzi, pamainot vidi, kurā mēs to projektu īstenojam, arī 
lai salīdzinātu. Ir jāiegūst pieredze! Projekti ir viens, bet otrs - ka 
mēs cenšamies piedalīties dažādos pasākumos gan te novadā, gan 
Daugavpilī. Tajās pašās Stendera dienās „Solis dabā” piedalījās, 
braucām uz Daugavpils dzīvnieku patversmi - tur  dienu pavadī-
jām palīdzot. Biedrība jau ir balstīta uz brīvprātības principa. Cik 
var, tik jādara, īpaši, ja tev ir domubiedru grupa, kas tevi pavelk, 
tevi iedvesmo, vai arī tu kādreiz citus vari pavilkt, iedvesmot un 
iesaistīt.  

Ar Zandu Lisovsku tikās 
Madara Pavlovska

redaktore

I N T E R V I J A

Kopā ar biedrību "Solis dabā"pārgājienā Kurzemē Kan-
dava-Sabile, Abavas senlejā
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A T S K A T S

DIVI TŪKSTOŠI SEŠPADSMITAIS

Un ar ko tu lepojies savā pagastā, pilsētā? Kas zīmīgs paveikt novadā 
aizvadītajā gadā?
Iveta Plone, Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja:
Manuprāt, 2016.gads mūsu novadā bija ļoti darbīgs un nozīmīgiem 
pasākumiem un aktivitātēm bagāts. Gan pašvaldībā, gan katrā pa-
gastā un katrā pašvaldības iestādē valdīja zināma rosība, katrs centās 
veikt ko nozīmīgu un paliekošu. Runājot par Dvieti, jāteic, ka viens 
no nozīmīgākajiem veikumiem bija ielu apgaismojuma atjaunošana 
ciemata ceļa rajonā, par ko pagasta iedzīvotāji jūtas gandarīti un ap-
mierināti. Tāpat atzinību ir guvuši Paula Sukatnieka Dārza svētki „ 
Apsītēs ” – „ Kartupelis, tomāts – baro, dziedē, pārsteidz ! ”, kuros 
piedalījās Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta pārstāvji, 
dārzniecības „ Neslinko ” vadītāja Elga Bražūne un Vīnkopju – vīnda-
ru biedrības valdes locekle Marta Igaune. Ilūkstes novada svētku iet-
varos tika veikta pagasta teritorijas labiekārtošana un noformēšana 
atbilstoši svētkiem. 
Biedrība „ Dvietes vīnogas ” uzsāka projekta „ Dvietes muižas ēkas 
atjaunošana ” realizēšanu, kas veicinās vietējās nozīmes kultūrvēs-
turiskā pieminekļa saglabāšanu un aktīvu izmantošanu mūsdienās, 
tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm; būs jauns Ilūkstes novada tū-
risma objekts.

Lielu ieguldījumu novada attīstībā un teritoriju labiekārtošanā sniedz 
daudzie pašvaldības realizētie projekti. Jāteic paldies visiem profe-
sionālajiem pašvaldības darbiniekiem, kuri raksta un realizē šos pro-
jektus. Ievērības cienīgs ir Subates pilsētas centrā rekonstruētais Tir-
gus laukums un tajā uzstādītais saules pulkstenis. Nevar neatzīmēt 
Ilūkstes novada svētku ietvaros rīkotos pasākumus Ilūkstē un katrā 
pagastā, kas radīja kopības sajūtu un parādīja, cik daudz radošu, 
gudru un jauku cilvēku dzīvo mūsu novadā; cik izjustus un sirsnīgus 
koncertus var sniegt pašu novada daudzveidīgie pašdarbības kolek-
tīvi. Nenoliedzami, veselības un sportiska dzīvesveida veicināšanu ir 
sekmējušas nodarbības Sporta skolas Sporta centrā un rekonstruēta-
jā stadionā. Ir piepildījies daudzu Bebrenes un apkārtējo pagastu 
iedzīvotāju sapnis par autoceļa „ Bebrene – Ilūkste ” rekonstrukcijas 
darbu veikšanu un autoceļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu. 
Atliek vien novēlēt, lai 2017.gadā turpinās iesāktie labie darbi, lai re-
alizējas jauni projekti, kas veicinās novada turpmāko attīstību! Pro-
tams, dvietiešiem, vislielākais prieks  noteikti būs Dvietes pamatsko-
las pārbūve par sociālo pakalpojumu centru, kas likvidēs pamestības 
sajūtu, dos cerību, ka dzīvība Dvietē saglabāsies, tiks radītas jaunas 
darba vietas. 
Sofija Glūmāne, Subates un Prodes pagasta pārvaldes 
vadītāja:

No tā, kas pagājušo gad padarīts, vis vairāk atmiņā palicis, par ko es 
visvairāk arī priecājos un domāju arī visu mūsu iedzīvotāji priecā-
jas, tas ir laukuma rekonstrukcija. Šie darbi gandrīz trīs mēneši 
notika, un arī prieks par cilvēkiem, kuri pieņēma un nenoprotestēja 
par tām īslaicīgajām neērtībām, kas bija, un to arī uzteica celtnieki. 
Man ļoti patika arī novada svētku koncerti. Man ir prieks, ka no-
vada himnas autores ir saistītas ar Subati, gan Inga šeit dzīvo, gan 
arī Janīna turpat aiz Subates dzīvo, Subates skolās mācījusies. No 
svētkiem arī “Sēlija Rotā” palika atmiņā. Arī katru dienu var atrast 
par ko būt priekā. Prot mūsu cilvēki gan strādāt, gan atpūsties, 
kaut ko labu uzdarīt.  Prieks par tiem bērniņiem, kas pie mums 
piedzimuši. Cilvēki kaut ko sakopj, kāds darbu atrod, tad zini, ka te 
paliks dzīvot. Piemēram, pagājušajā gadā viens  zemnieks  33000 bi-
oloģisko upeņu stādu  iestādīja. Viņš gan te pats nedzīvo, bet vectē-
va zemē. Uzreiz kaut kas savādāks. Tādi tie prieki! Ieceres ir arī šim 
gadam. Ceru, ka tādu ļoti lielu satricinājumu nebūs.
Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja:
Unikāls notikums, ka mūsu bibliotekāre Emma saņēma “Gaismas 
nesēja” titulu Zemgalē, ne jau Latgalē, bet Zemgalē. Un viņa to ir 
pelnījusi, kaut arī pati neatdzīst. Es tā domāju par tiem aktīvajiem 
cilvēkiem, kas ir ar dzirkstelīti, kas kaut ko gatavi darīt tāpat “par 
neko”, par paldies, viņi izmirst, viņu vairs nav un es ar šausmām 
domāju, paskaitu, tā pati Emmiņa, aizies pensijā un būs čušs. Un 
es nezinu, kāpēc tam cilvēkam nav degsmes. Nu labi, neiet tur ik-
dienā, ir savas problēmas vis visādas pāri ausīm, bet nu var solīti 
paspert un padarīt arī kaut ko tādu, kur tev naudu nemaksā par 
to. Piemēram mūsu seniori ir aktīvi.  Mums ir Bebrenes senioru 
padome un padomes vadītājas pašas ir aktīvas - Lorija Kaminska un 
Rita Žagata, vienmēr izdomā kaut ko jaunu, piemēram “Gulbjos” 
bija saaicinājušas visas senioru kopas, kas darbojās. Un tagad pat 
viņas ir noorganizējušas stikla apgleznošanas nodarbības seniori-
em. Viņi dejo, viņi dzied, viņiem vis kaut kas notiek, viņi ir malači. 
Tepat  skatos uz atnestajiem rakstainajiem cimdiem, jaunā paaudze 
jau vairs neprot adīt tos rakstu rakstus un tas aiziet ar tām tan-
tiņām. 
Priecājos, ka Bebrenē ir podnieks Mareks pārvācies, tāpēc, ka mēs 
viņam saulīti pasolījām. Viņš ir tāds ieguvums, tāds, kas pēc tam 
arī reklamē Bebreni, jo pie viņa tomēr brauc tādi cilvēki, kas šeit 
varbūt nekad neatbrauktu, ja viņa te nebūtu. 
Grandiozs notikums, ka Agris Ruļuks pie mums savu pirmo misi 
vadīja un ka Bebrenei ir savs priesteris izaudzināts. Protams, priecē 
baznīcas košums, muižas košums, vārtu košums un vispār kolosālas 
bija tās meitenes divas, kas atjaunoja sienu gleznojumus baznīcai. 
Un es arī ļoti ceru, ka viņas atbraucot nākošvasar un noslēdzot 
pēdējos darbus, varēsim sarunāt, ka viņas te kādu plenēru uztaisa, 
jo viņas jau šādu vēlmi izteica. 
Ja tā pa mēnešiem skatās, piemēram, pagājušā gada janvārī man 
ļoti patika, aizkustināja Barikāžu notikumu atceres pasākums Be-
brenē. Maijā visgrandiozākais pasākums ir “Bebrenes Meža takas” 
– velo brauciens, kurā bija šie te 131 dalībnieks, kuri finišēja un 
cik vēl pa riņķi grozījās. Tas ir gaidīts pasākums, notiek jau otro 
gadu, protams, mums pašiem ir grūti, lai to visu izdarītu, pietiek 
darbu un pietiek problēmu, bet gandarījums ar par to rodas, ka ir 
un ka cilvēkiem arī gribās to veselīgo dzīvesveidu un te piedalās ne 
vien citi, bet arī savējie. Jūlijā pie mums viesojās mūziķu apvienība 
“Lux sonus”, koncertēja pie dzirnavām. Viņiem te ļoti patika un 
viņi piedāvājās atkal atbraukt,protams, uzņemsim, izguldināsim, 
paēdināsim. Tas jau neprasa lielus materiālus ieguldījums, bišķi lai-
ku, nervus, bet to jau var atļauties, jo mākslinieki no Rīgas atbrauc, 
kopskaitā 35. Koncerts notiks 28.janvārī.Vēl gribu atzīmēt, ļoti pa-
tika un šo tradīciju vajadzētu turpināt – folkloras kopas “Ritam” 
tematiskais pasākums  - “Māsai gāju panākstos”. Protams, skolā 
nepatraukti visu vasaru notika nometnes un arī tās divas kristīgās 
nometnes, kur baznīca organizēja, gan  bērniem gan jauniešiem, 
tā ka vasarā dzīvība te kūsāja nepārtraukti. Vasarā svinējām Ilzes 
ciema skolas 150.jubileju. Tur ilziešiem cepuri nost, ka viņi tos sa-
vus salidojums jau kuro gadu pēc kārtas saviem spēkiem organizē.  
Un pēdējais, kas tiešām atmiņā palika ir Latvijas dzimšanas dienas 

Grandiozs notikums, ka Agris Ruļuks pie mums savu 
pirmo misi vadīja un ka Bebrenei ir savs priesteris izaudz-

ināts, stāsta Benita Štrausa (foto: manabebrene.lv)
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koncerts kur varēja sēdēt un raudāt un tā dzeja bija tāda nedzirdē-
ta, uzstājās aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna un komponists 
Atvars Sirmais. 
Prieks, ka dzirnavās notiek pasākumi, ka viņas nav par velti izre-
montētas,  ka vismaz vasarā tur var daudz darīt, ir gan tās izstādes, 
gan koncerti, prieks, ka ir iespēja iedarbināt, dzirdēt, redzēt, kā 
darbojas dzirnavas. Protams, arī visi pasākumi dabas parkā - šīs 
vides klases, putnu dienas, gan semināri, arī semināri ministri-
ju līmenī, kad mēs aicinājām gan LAD Rīgas kungus, gan Dabas 
aizsardzības pārvaldes un viņiem mēģinājām mācīt un rādīt, ka reg-
ulās uz papīra ir viens, bet dabā, kad tu izej ir pavisam savādāk, kad 
tur vajadzēt būt tai cilvēcīgākajai pieejai , tur vajadzētu pēc situāci-
jas skatīties. Šogad  Dvietes palienē notiks pasākums “Dabas kon-
certzāle”, šis grandiozais pasākums, kurš notiek tikai divās vietās 
Latvijā, šovasar pie mums! Šie jau visi pasākumi mums plānojas 
ārpus kultūras, šie pasākumi nav nekādā gada plānā, top uz sitien, 
ja kādu interesantu cilvēku noķeram vai ideju, tad arī realizējam.
Zanda Lisovska, Eglaines Kultūras nama vadītāja: Gan pasā-
kumi, gan aktivitātes ir bijušas, gan jauni plāni rosinās. Prieks, 
ka izdevies sadarboties ar dažādām institūcijām, lai īstenotu pir-
mos pasākumu aizmetņus, lai būtu tas starta kapitāls, tas tā īsi, 
ja skatās uz kultūras jomu. Ja kā jaunietim, mazliet to pesimismu 
rada, kad redzi to iesīkstēšanu, ka ir jāvelk, jāmotivē kāpēc tas ir 
vajadzīgs, kas ieplānots, jo tā vilkšana līdzi arī paņem savu enerģiju 
un domā, ka to enerģiju varētu izmantot daudz lietderīgāk. Jābūt 
vairāk kopā ar tādiem cilvēkiem, kas ir tik pat enerģiski un kopā 
jāiet uz priekšu. Jākoncentrējas un ģimenes vērtībām, uz ģimeni-
skumu.
Sandra Osīte, subatiete,  grāmatvede: Skola tepat uz vietas, 
skolotāji uz vietas, jauns skolotājs mums ir – sportā, pulciņi ir, Spor-
ta skolas fakultatīvs ir, tas ļoti daudz ko nozīmē. Protams, Subates 
centrs restaurēts, tagad ļoti skaisti, tālāk Guntas projekts atkal 
viens ir izgājis un šogad būs mums bērnu laukums. Pasākumi no-
vadā notiek, ir koncerti, galvenais - gribēt apmeklēt.  Subatē trīs 
baznīcas, arī visas novads atbalsta, tas daudz nozīmē, draudzes ma-
zas, bez pašvaldības atbalsta būtu ļoti grūti. Nevaru teikt, ka mēs 
slikti dzīvojam novadā un Subatē. Varbūt darba vietu mazāk, bet 
viss atkarīgs kā cilvēks sevi noskaņo, es jau visu laiku cenšos sevi 
noskaņot uz to labo. Ja sāksi kašķi meklēt, tad tās negācijas valdīs 
apkārt. Man četri bērni, skumt nedrīkst! Galvenais, lai visi veseli. 

Kur mūsu bagātība? – tajā , ka vecāki ir veseli, ka mēs paši, bērni, 
tas ir  galvenais.
Jeļena Krjaukle, Sociālā darbiniece Šēderes pagastā: Mums 
pagājušais gads nebija tik patīkams, kad vajadzēja pārvietot cilvēk-
us, atbrīvot divas mājas, tas bija Pašulienē un Šēderē. Protams, gāja 
raibi, ļoti neapmierināti sākuma bija cilvēki, bet tagad sūdzības 
nedzirdam. Otra lieta – apgaismojums. Ir nomainītas lampas un tā 
efektivitāte ir, rēķini arī mazāki. Tas mums pluss, par ko esam ļoti 
apmierināti. Ko mēs vēl Šēderē esam darījuši?  Atjaunojām sabojā-
tos soliņus Pašulienē, Šēderē, krāsojām pagalmos bērnu konstruk-
cijas, sakārtojām teritoriju pie vecās katlu mājas.  Raudas ciemā 
daudz aiz dzīvojamas mājas izzāģējam kokus. Paldies „simtlatnieki-
em”, arī iedzīvotājiem, kuri iesaistās sakopšanas talkās. Tīrījām arī 
upmalas. Atradām arī vienus vācu kapus, kurus nezinājām, tur arī 
lielu darbu ieguldījām. Šēderē aizvien darbojas arī sociālais centrs. 
Šogad gribētos to sporta laukumu pagastā sakārtot, lai arī elektrība 
būtu sakārtota Pašulienē, bet tur tā problēma, ka īpašnieka zeme.
Par katru padarīto darbu ir gandarījums. Kā strādājām pagājušo 
gadu, tā strādāsim šogad.

Marta Petrova, Eglaines un Šēderes pagastu pārvaldes 
vadītāja: Runājot par pārvākšanos Pašulienē un Šēderē, nebija 
tā, ka iedzīvotājiem jāpārvācas uz nesakoptiem dzīvokļiem,  bet 
viņi varēja izvēlēties uz kurieni iet – kuru māju, kuru dzīvokli un 
tad, protams, pašvaldība par saviem līdzekļiem, izvēlēto dzīvok-
li atjaunoja tādā pašā stāvoklī kādā viņiem bija un kvalitātē kādā 
bija iepriekšējais dzīvoklis. Tādā ziņā viss bija nokārtots, paldies 
pašvaldības vadībai, ka to visu sakārtoja. Paldies arī iedzīvotajiem 
par to pacietību un izturību, īpaši pensionāriem, kuriem tas tiešām, 
kad sākumā par to  uzsākām sarunas, bija liels morāls trieciens.  Arī 
ar pārvākšanos tika sniegta palīdzība, paldies „Ornamentam”. Un 
cilvēki tiešām tagad ir apmierināti, pieraduši pie dzīvokļiem.
Liels darbs, kas tiek veikts pagastos ir bīstamo koku izciršana. Liels 
paldies pašvaldībai, ka bija iepirkums par bīstamo koku izciršanu. 
It sevišķi tā ir aktuāla problēma kapos, kur mēs ar saviem spēkiem 
netiktu galā. Kopumā Šēderē ir ļoti daudz kapu, tāpat kā Eglainē – 
gan luterāņu, katoļu, gan vecticībnieku. Īpaši grūta koku savākšana 
ir Sārtenes kapos, kur ir lietuviešu vēsturiskais arhitektūras piem-
ineklis.  Un teritorijas ziņā kapi  ir “izmētāti” līdz ar to tā tikšana, 
sakopšana ir apgrūtināta, bet tie darbi notiek, protams, pateicoties 
„simtlatniekiem”, pateicoties NVA darbiniekiem, ir arī labi sezonas 

„Lauku skolas noteikti ir īpašas. Man klasē ir pieci 
mazi ķipariņi, mums jau kā tradīcija ir 1.klases ģimenes 

apskāviens. Vajag visiem kopā samīļoties,” saka Evita 
Skrimble

Enerģiskā eglainiete Vanda Geidāne lepojas ar aktīv-
ajiem novadniekiem un ar pārliecību saka – „Pie mums 

Eglainē viss notiek!”
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darbinieki. 
Eglainē daudzus gadus bija divas mājas gandrīz sabrukušas, ar sav-
iem spēkiem šīs teritorijas sakārtojām, vairs nekādu gružu nav un 
uz tās galvenās Liepu ielas ir ierīkota puķu dobe un aka savesta 
kārtība, jumtiņš jauns uzlikts, vecās mājas vieta palikusi un sakār-
tota tā vide. Daudz esam sakārtojuši Eglaines ciemā vidi, gan ierīko-
juši skvēru kādreizējās pļavas vietā pie ūdenstorņa, tad esam sakār-
tojuši komunālās saimniecības ēkas apkārtni, ar saviem spēkiem 
tiek remontēta pārvaldes ēka, primārais bija jumts, ko nofinansēja 
pašvaldība, liels paldies par to.
Rudens pusē pateicoties sponsoriem tika restaurēta jumta daļa 
vēsturiskai celtnei – Lašu pils sarga mājiņai. Jumta restaurācija 
tika veikta pietuvināti autentiskajam izskatam, ar visām tām si-
jām, kas bija sabrukušas un jumtu atjaunojām no dakstiņiem kā 
tas bija vēsturiski. Tiešām jāsaka liels paldies sponsoriem Vitoldam 
Kvederam, Stefanam Rāznam, Vitim Bacānam, Aivaram Ancānam, 
Sandim Sutiņam - Zudiņam  Tas ir iedzīvotāju kopējais ieguvums. 
Mums arī skolas sporta zālē  daļa grīdas bija nolietojusies, izpu-
vusi un mēs pašu spēkiem, iepērkot kokmateriālus, dēļus, veicām 
atjaunošanu. Ja būtu finanses atļāvušas, protams, būtu atjauno-
juši visu grīdu, ir doma nomainīt arī logus, arī ģērbtuves sakārtot. 
Jāpaciešas, diemžēl uzreiz visu nevar. Esmu saņēmusi lūgumu arī 
no mūsu pensionāriem par apgaismojumu. Eglaines daļa, kā mēs 
sakām vecā Eglaine, kur ir vairākas privātās mājas, kas ir aiz dz-
elzceļa, tur nav elektrības, nav apgaismojuma vispār, tādēļ daudzi 
pensionāri ir lūguši atrisināt šo problēmu. Izrunājot jautājumu ar 
novada enerģētiķi, secināts, ka var ierīkot, jo ir palikuši vēl no ie-
priekšējā apgaismojuma kabeļi, ir sastādīta tāme, idejiski šo ieceri 
turam, kā virzāmu darbu.
Daudzi ceļi, it sevišķi tur, kur palikušas viensētas bija nolietojušies, 
krūmiem aizauguši, to mēs arī ar vietējiem mūsu darbiniekiem 
esam izcirtuši, uzlabojuši un tādu ceļu, kā Plūmes- Vāverāni kopī-
gi ar „Valsts mežiem” esam atremontējuši tādā stāvoklī, ka var iz-
braukt. Ļoti liels paldies arī tiem iedzīvotājiem pagastā, kas saviem 
spēkiem atjauno pašvaldības ceļus, kur jātiek līdz īpašumiem, it kā 
neviens iedzīvotājs tur nedzīvo, bet īpašumi ir. Piemēram , Aivars 
Osītis ir atremontējis ceļu līdz vecāku mājām, arī Sergejs Šedrovs 
ir daudz ielicis, arī Sandis Sutiņš –Zudiņš paremontējis ceļus, lai 
tiktu līdz īpašumiem, arī Vladimirs Petrovs. Liels paldies viņiem. 
Galvenais ir infrastruktūra. Priekš zemniekiem, priekš darbības, 
saimnieciskās darbības uzņēmējiem, priekš skolēniem. Infrastruk-
tūra, respektīvi ceļu stāvoklis, tas ir pirmais, kad kaut kas laukos 
notiek, ja nebūs ceļa, tad nebūs arī pārējās darbības. Daudz esam 
izremontējuši. Ceļš tas ir numur viens. Pārsvarā, tad kad naudiņas 
ir iedotas, visi darbi ir paveikti. Daudz varam ikdienā paši uzlabot 
savu vidi, piemēram, pļauj savu pagalmu un tikai to, vai paej tos 
dažus metrus vēl un nopļauj gabaliņu līdz ceļam.
Paldies arī  skolas kolektīvam, kas  iesaistās talkās, sakopj Lašu 
pilskalnu, strādā pie Stendera muzeja, bērni piedalās pasākumos 
pagastā, paldies viņiem! Kad ir skola tad ir priekš, bērnu čalas, 
smiekli, tad notiek jautri pasākumi.  No pasākumiem atmiņā palicis 
Ilūkstes novada svētku programmas laikā organizētais senioru sai-
ets Eglainē, notika „Saliņās”, paldies uzņēmējam Kvederam, kurš 
bez atlīdzības ļāva šajā skaistajā vietā sarīkot šo pasākumu. Šēderē 
par kultūras jomu atbild Silvijai Spaļvai, kurā tā enerģija staro pār 
pārēm un viņa ļoti labu kontaktu atrod ar iedzīvotājiem. Priecē, ka 
atdzimst Stendera muzejs, Stendera dienas, priecē, ka šajos pasā-
kumos var redzēt to cilvēku tendenci un vēlmi piedalīties, tikties. 
Mums Eglaine ir pazīstama ar Stenderu un tā arī būtu jābūt, ka 
katrā pagastā ir kaut kas tāds unikāls un paliekošs.
Ir tāds pārdomu laiks, top tāds kā projektiņš visam gadam, ilgla-
icīgam redzējuma ir jābūt, varbūt kāda iecere neīstenos šogad, var-
būt pēc diviem, pieciem gadiem. Kamēr domājam, tikmēr dzīvojam. 
Ja neko nedomā ir stagnācija, tu apstājies. Lai iedzīvotājus paturētu 
kaut kas ir jādara, kaut kas skaists, atraktīvs, tā pat infrastruktūra 
jāsakārto. Jauniešus noturēt, tas ir izaicinājums visur. Jauniešiem 
dzīvojot gan ārzemēs, gan citur, gan redzot vis kaut ko televīzijā viņi 
grib to pašu arī šeit. Ir jāsniedz kaut daļa no tā, citādi mēs viņus 

šeit nepaturēsim. Attieksme, infrastruktūra un tādas rozīnītes ir 
nepieciešams,  lai šeit piesaistītu. Jaunieši ir ar ambīcijām, dažreiz 
tās ir pamatotas, dažreiz tas ir tāds uzpūsts redzējums un tāda pat 
bravūrība. Arī jauniešiem jānāk ar saviem ieteikumiem. 
Vanda Geidāne, eglainiete:  Tagad ar jaunu pagasta vadību 
tiešām jūtam, ka mums ir labāk. Enerģiska vadītāja ir mūsu Mar-
ta, sadarbojas ar pašvaldību, risina problēmas.  Otrs, atnāca jau-
na darbiniece kultūras jomā – Zanda. Mēs viņu pamanījām Sten-
dera muzejā, kad viņa organizēja pirmo pasākumu Pētera diena. 
Visi pamanīja, ka tas ir cilvēks, kurš ir spējīgs vadīt visu kultūras 
jomu un pateicoties viņai tika organizētas Stendera dienas, šajā 
pasākumā visi bija apmierināti, neviens negribēja steigties prom. 
Vēl bija skaists pasākums pirms Valts svētkiem pie mums koncertē-
ja akordeonistu grupa. Tas notika pateicoties arī Martas iesaistei. 
Kultūras namā 18.novembrī bijis pasākums "Latvijai 98." piedalījās 
Eglaines skola ar plašu programmu un mums vēl kultūras namā 
darbojas Eiropas senioru deju kolektīvs „Eglītes”, kuras aktīvi 
uzstājas arī citviet. Pie mums Ziemassvētkos bija bērniem “Eglīte”, 
tik skaists pasākums, dzirdēju, ka viena kundze saka  - priecē, ka 
pagasta pārvaldniece un kultūras nama vadītāja strādā ciešā sadar-
bībā. Tā teikt, darbs vienā komandā, tāpēc arī darbs ir ar pozitīviem 
panākumiem un arī vasarā senioru saietā Marta ļoti palīdzēja. Pie 
mums Eglainē viss notiek!  
Evita Skrimble, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskolas sākumskolas skolotāja: 
Šis aizvadītais gads vispār bija ļoti košš un dažādiem pasākumi-
em bagāts. Es pati labprāt apmeklēju Latvijas dzimšanas  dienas 
pasākumus  gan Bebrenē, Dvietē un Ilūkstē. Ļāvos izbaudīt šos 
kultūras pasākumus un tad tie svētki pašam par sevi paliek lat-
viskāki, izjūti to svētku atmosfēru. Arī novada svētki bija ļoti skai-
sti, forši izdomāts, ka riteņi ir simbols, viss noformējums,  mēs 
arī paši centāmies noformēt savas lauku sētas. Bebrenē šogad vēl 
patika “Eglītes iedegšana”, bijām ar bērniem aizgājuši. Skolā arī 
cenšamies rīkot dažādus pasākumus gan bērniem, gan kopā ar 
vecākiem. Spilgts pasākums, jau kā tradīcija, kur katra klase veido 
savu priekšnesumu un tās emocijas, kad mazie uzstājas ir vienkārši 
neaprakstāmas!  
Es uzskatu tā, ja tu pats dodies uz pasākumiem un baudi visu ko 
piedāvā novads, tad arī tā svētku sajūta ir un būs. Un pašam arī ir 
jāmaina reizēm tā attieksme pret visu, mēs bieži vien, manuprāt, 
esam ar tādu attieksmi – ai tur kaut ko rīko, vai man jāiet… Main-
am attieksmi un viss būs kārtībā! Un es pēdējo laiku ar šādu domu 
arī dzīvoju  - gribu uz to pasākumu un arī aiziešu. Reizēm varbūt 
problēma ir transports, tiem, kas te vairāk no laukiem grūtāk tikt, 
tad tas arī tāds mīnusiņš, bet principā, ja mašīna ir, sabiedriskais 
transports, tad par visu var parūpēties un visu var saplānot tā, ka 
viss sanāk, kā gribās. 
Man prieku rada arī pretī nākošie smaidošie cilvēki, un ja pats nāc 
ar smaidu sejā, arī citu gribās iepriecināt. Man jau patīk, kaut vai 
izkāpjot no autobusa, ka visi celiņi līdz skolai ir notīrīti, nokaisīti. 
Cilvēki te Bebrenē ir atsaucīgi, mēs ar bērniem ejam gan uz pagasta 
bibliotēku, ciemos pie Emmas, Benitu satiekam, ar visiem kontaktu 
uzturam un bērni jau arī labprāt iet uz bibliotēku un piedalās tajos 
pasākumos. 
Lauku skolām viennozīmīgi ir grūtāk, bērnu skaits nav liels, bet ar 
katru var pastrādāt individuāli. Šīs manas klases ģimenes no kurām 
nāk bērni ir ļoti sabiedriskas, viņi labprāt dodas uz pasākumiem 
gan novadā, gan citviet,  dalās ar piedzīvoto. Lauku skolas noteikti 
ir īpašas. Man klasē ir pieci mazi ķipariņi, mums jau kā tradīcija ir 
1.klases ģimenes apskāviens. Vajag visiem kopā samīļoties. 
Ja es pati gribu, lai man ir viss labi, tad jāpalīdz arī citiem, reti 
atsaku, ja esi atvērts, citi to redz un tad arī tas skats uz dzīvi ir 
savādāks. Kaut vai no rīta ceļoties, sevi noskaņo uz pozitīvo. 

Pagastos viesojās un informāciju apkopoja
Madara Pavlovska, redaktore

A T S K A T S
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TURPINĀS JAUNIEŠU GARANTIJAS 
ZIEMAS UZŅEMŠANA VIENGADĪGA-
JĀS PROGRAMMĀS

Turpinās dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas 
izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba 
tirgū pieprasītu profesiju tikai viena gada laikā. Jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 17. februārim 
pieteikties mācībām, izvēloties kādu no 21 profesijas. 

“Janvāra sākumā noslēdzās uzņemšana Jauniešu garantijas pusotra 
gada ilgajās izglītības programmās, kurās pieteikušies jau vairāk nekā 
300 jaunieši. Jauniešu garantijas projekts turpinās līdz 2018. gadam, 
tāpēc ziemas uzņemšana notiek pēdējo reizi. Ieguvums, ko programma 
sniedz mūsu sabiedrībai kopumā, ir “amats rokā”, īpaši tiem, kas pēc 
vidusskolas savu patstāvīgo ceļu ne augstskolā, ne darba dzīvē tā arī 
nav atraduši. Jauniešu garantijā diplomus ir ieguvuši gandrīz 4000 
jauniešu, turklāt absolventu aptaujas dati rāda, ka gandrīz 70% no 
viņiem mēnesi pēc mācībām ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū un 
uzsākuši darba gaitas,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) direktore Dita Traidās.

Līdz 17. februārim ir iespēja pieteikties un apgūt šādas 
profesijas: pavārs, konditors, frizieris, vizāžists, drēbnieks, šuvējs, 
lietvedis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, atslēdznieks, 
virpotājs, lokmetinātājs, frēzētājs, autoatslēdznieks, ķīmiskās 
produkcijas ražošanas operators, motorzāģa operators, dārzkopis, 
kokvedēja automobiļa vadītājs, mūrnieks, apdares darbu strādnieks, 
inženierkomunikāciju montētājs un galdnieks. 

Galdnieka kvalifikāciju ieguvusī Inese Meldere atzīst, ka pēc 
vidusskolas beigšanas bez reālām, darbā pielietojamām prasmēm 
darba tirgū iekļauties ir grūti. “Jauniešu garantija ir ideāls variants 
jauniešiem, kuri ir sapratuši, kādu arodu vēlas apgūt, jo bez mācībām 
skolas solā ir prakse, kuras laikā profesiju iepazīst darot. Turklāt par 
profesionālo izglītību nav jāmaksā, var saņemt stipendiju, mācību 
laikā tiek nodrošināta dienesta viesnīca un vēl virkne citu labumu. 

Mācoties Jauniešu garantijā, ieguvu ne tikai profesiju, bet guvu 
pārliecību uzsākt uzņēmējdarbību. Saldus tehnikumā ieguvu spēcīgus 
galdniecības pamatus, mācoties pie moderni aprīkotiem darba galdiem 
un iepazinu lieliskus pasniedzējus – meistarus, ar kuriem vajadzības 
gadījumā droši varu konsultēties arī šobrīd.”

 “Tuvojoties bērna kopšanas atvaļinājuma beigām, izlasīju par 
Jauniešu garantiju. Sapratu, ka tā ir lieliska iespēja apgūt padziļināti 
manu sirds lietu – apģērbu izgatavošanu no skices līdz gatavam 
izstrādājumam. Gandrīz neticami likās tas, ka programma ir tik īsa, 
bez maksas un vēl ar iespēju saņemt stipendiju. Tādu iespēju nevarēju 
laist garām! Tagad esmu ļoti priecīga par lielisko pieredzi, kontaktu 
loku un zināšanām, ko ieguvu mācību laikā. Pašlaik pelnu sev algu 
kā pašnodarbināta persona un būvēju lielus plānus par savu zīmolu. 
Noteikti ieteiktu izmantot šo programmu arī citiem!” savā pieredzē 
dalās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Apģērbu 
konstruēšanas un modelēšanas speciālista programmas absolvente 
Baiba Vilnīte. 

Par programmu Jauniešu garantija
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības 

programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar 
pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Jaunietis 
var strādāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. Pieteikties mācībām 
var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību 
tālmācībā, studē nepilna laika studiju programmās augstskolās vai 
atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 
eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību 
līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta 
pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras 
laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams. 

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt 
līdz 17. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties 
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 
finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta. 

Papildu informācija:
Liene Jurkāne
Hauska & Partner
Kampaņas “Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju” 
komunikācijas konsultante 
Tālr. 26453661, e-pasts: liene.jurkane@hauska.com

Kristīne Keiča 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

KĻŪDU LABOJUMS
Atsaucoties laikraksta “Latgales laiks” publicēto informāciju šī gada 
3.janvāra izdevumā, vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz precizējošu in-
formāciju saistībā ar trīs rakstiem. 

•	 Raksts - “Pieteiksies projektu konkursiem”

2011.gadā Ilūkstes novada pašvaldība īstenoja projektu “Multifunk-
cionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Ilūkstē”, kura ietvaros, 
balstoties uz jauniešu vajadzībām, Ilūkstes Bērnu un jauniešu cen-
trā tika iekārtotas telpas un iegādāts inventārs. Šobrīd pašvaldībām, 
kas piedalījās iepriekš minētajā projektā, tiek sniegta iespēja šī paša 
projekta ietvaros iesniegt vēl vienu projekta pieteikumu, lai iegādātos 
papildus nepieciešamo inventāru, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu 
iniciatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.  Kopējās projekta izmak-
sas sastāda EUR 1421,05. Līdz ar to augstāk minētajā rakstā norādītā 
informācija par “jauna multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra iz-
veidi, kas pārtaps par Ilūkstes bērnu un jauniešu centru”, ir nepatiesa.

Ieva Rimeicāne, Attīstības plānošanas nodaļas vad.vietniece

•	 Raksts - “Samazināja jaundzimušo pabalstu”. 

Minētais raksts tika publicēts vēl neesot spēkā attiecīgajiem saistoša-
jiem noteikumiem, par vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu, kuri 
šobrīd ir izstrādes procesā.

Ingūna Svarāne, Sociālā dienesta vadītāja

•	 Raksts - “Īstenosies ilūkstieša ideja par grāmatu”
Pavisam par skaļi tā teikts, ka īstenosies ideja. Ieceres iniciators tiek 
aicināts veidot darba grupu, kura strādātu pie grāmatas izveidošanas 
projekta, tikai tad pašvaldība iespēju robežās var sniegt atbalstu. Par 
piemēru var minēt  grāmatu „Tava un mana Sēlija”.Grāmatas tapšanas 
laikā idejas iniciatori veidoja savu darba grupu, kura realizēja projektu, 
uzrunāja pašvaldības un šajā gadījumā no pašvaldības saņēma finan-
siālo atbalstu un tas ir modelis, kā reāli redzam šāda projekta real-
izēšanas ceļu un esam priecīgi par šādu skaistu iedzīvotāja ideju -  izdot 
Ilūkstes novadam veltītu grāmatu.

Madara Pavlovska, redaktore
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BIEDRĪBA „DVIETES VĪNOGAS” 
ĪSTENO PROJEKTU „DVIETES 
MUIŽAS ĒKAS ATJAUNOŠANA”

Biedrība „Dvietes vīnogas” īsteno ES Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” (pro-
jekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000033).

Projekta mērķis – saglabāt, atjaunot Dvietes muižas kultūrvēstu-
risko ēku, lai nodrošinātu ēkā kultūras un vietējās sabiedriskās dzī-
ves aktivitāšu norisi ar potenciālu sekmēt arī Dvietes iedzīvotāju 
nodarbinātību nākotnē un ilgtspējīgu ēkas izmantošanu, palielināt 
tūrisma piedāvājumu Ilūkstes novadā.

Atjaunojot Dvietes muižas ēku, tiks radīta sabiedriski nozīmīga 
vietējās kopienas aktivitāšu vieta Dvietē ar neatkārtojamu identi-
tāti, ar potenciālu palielināt nodarbinātību, ar spēju aktivizēt vietē-
jo sabiedrību un dažādot kultūras pasākumus Dvietē. Muižas ēkas 
saglabāšanas darbi nodrošinās vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā 
pieminekļa saglabāšanu un aktīvu izmantošanu mūsdienās, tā sa-
glabāšanu nākamajām paaudzēm. Dvietes muižas ēka būs jauns 
tūrisma objekts, kas tiks iekļauts Ilūkstes novada tūrisma piedā-
vājumos. Projekta īstenošanas rezultātā Dvietē būs atjaunots dau-
dzpusīgi izmantojams objekts, kas kalpos sabiedriskiem mērķiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 47 876,49 (četrdesmit septiņi 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 49 centi), no kuriem 
10% apmērā līdzfinansējumu piešķir Ilūkstes novada pašvaldība. 
Projektu paredzēts īstenot 2017. gada vasarā. 

  Biedrība „Dvietes vīnogas”

NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBA 
ĪSTENO PROJEKTU TAUTASTĒRPU 
IEGĀDEI

Ilūkstes novada pensionāru biedrība īsteno projektu „Sēlijas tau-
tastērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles”” (projekta 
Nr.: 16-03-AL28-A019.2201-000028). Projekta īstenošanas laiks: 
2016. gada oktobris – 2017. gada jūnijs.

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, 
kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada ve-

cākās paaudzes iedzīvotāju vidū un iegādāties vecākās paaudzes 
deju kopai „Ozolzīles” Sēlijas novadam raksturīgos tautas tērpu 
komplektus, lai nākotnē varētu demonstrēt deju kustību un dzī-
votprieka nozīmīgumu vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kā arī lai 
iesaistītu sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus sabiedriskajās aktivi-
tātēs.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES lī-
dzekļi, 10% – pašvaldības līdzfinansējums). 

 
 Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

BIEDRĪBA „SUBATIEŠI – SANĀKAM, 
DOMĀJAM, DARĀM” ĪSTENO 
PROJEKTU  „ĀRA ATPŪTAS UN 
SPORTA IESPĒJU PIEDĀVĀJUMA 
UZLABOŠANA SUBATĒ”

Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” īsteno ES Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā at-
klātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Āra atpūtas 
un sporta iespēju piedāvājuma uzlabošana Subatē” (projekta Nr. 
16-03-AL28-A019.2201-000006).

Projekta mērķis – izveidot divas atraktīvas, drošas, veselību uz-
labojošas, sportiskas atpūtas vietas ģimenēm, bērniem, jauniešiem 
un senioriem  viņu dzīvesvietā, veicinot pozitīvu dzīves uztveri, 
kopā būšanas prieku un iespēju gūt jaunas iemaņas  sportojot.

Projekta ietvaros tiks labiekārtots Subates Ezermalas parka lau-
kums, kurā izvietosies jaunas, interesantas bērnu rotaļu laukuma 
konstrukcijas un āra trenažieri. Tiks uzlabota pludmales volejbola 
spēļu un turnīru infrastruktūra: jauni pludmales volejbola tīkli un 
bumbas, šūpuļtīkli skatītājiem un līdzjutējiem. Atpūtas un piknika 
vietā pie laivu nomas punkta tiks izvietota bērnu rotaļu laukuma 
konstrukcija, kas dos iespēju te omulīgāk baudīt vasaru ģimenēm 
ar bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23872,37, no kuriem 10% ap-
mērā līdzfinansējumu piešķir Ilūkstes novada pašvaldība. Projektu 
paredzēts īstenot 2017. gada pavasarī. 

 Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām”

ĪSTENO SAVAS IDEJAS!

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” no  
2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apsti-
prinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
2. kārtā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 244 482,83.
Projekta mērķis ir vietas potenciāla attīstība, kvalitatīvas dzīves vides 
nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un ilgtspējīga 
izmantošana. Pieejams atbalsts iniciatīvām, kas vērstas uz efektīvu un 
ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības 
dzīves standartu paaugstināšanai.

      Projektu iesniegumus var iesniegt:
• klātienē – Daugavpilī, Sēlijas ielā 25 (305. kab.), tālr. uzziņām: 

29184640;
• elektroniskā dokumenta formā – Lauku atbalsta dienesta Elek-

troniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), vai, nosūtot Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā noformētu pieteikumu ar 
drošu elektronisko parakstu un laika zīmoga apliecinājumu uz 
Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv. 

Projekta īstenošanas termiņš – viens gads no Lauku atbalsta dienes-
ta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi.
Vairāk informācijas – Biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu part-
nerība „Kaimiņi”” mājaslapā un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.
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PALDIES PAR NESAVTĪGO RĪCĪBU!
“Ar to vien, ka tu vispār man biji, mūžs ir attaisnots, pil-
nīgs un piesauļots, un tā priekšā es noliecos bijīgi. ” 

    /O. Vācietis/ 

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) izsaka sirsnīgu pateicī-
bu visiem Ilūkstes donoriem par viņu pašaizliedzīgumu un 

ieguldījumu asins donoru kustībā. 

2016. gadā VADC četros izbraukumos Ilūkstē kopumā do-
nori asinis ziedojuši 188 reizes. Īpašs prieks par 13 jauni-
em donoru kustības biedriem! 

Aicinām būt tikpat labestīgiem un aktīviem arī 2017. gadā! 

Paldies par jūsu nesavtīgo rīcību! 

Zane Mousavi,
Valsts asinsdonoru centra  preses sekretāre 

VĒSTULES...

Ja ir kādi jautājumi, pārdomas, viedoklis par norisēm 
novadā, aicinam rakstīt „Ilūkstes Novada Vēstīm”, sūtot uz 
e-pastu mpavlovska@inbox.lv vai drukātā veidā iesniedzot 
Ilūkstes novada pašvaldības informācijas un pakalpojumu 
centrā.

Biedrības „Dvietes vīnogas” Labā Zvaigzne.

Dvietieši par savējo Intu Vaitkunu uzskata jau vairāk kā 30 
gadus. Darba vieta arī jau gandrīz 30 gadus ir viena un  tā pati, 
tikai ar gadiem ir mainījušies tās nosaukumi – Dvietes ciema TD 
padome, Dvietes pagasta padome, Dvietes pagasta pārvalde. Ir 
mainījušies pārvalžu vadītāji, bet Inta palikusi savā vietā. Dzīve ir 
taisnīga. Tu iegūsti tieši tik – cik ieguldi.

Pirms diviem gadiem Dvietes aktīvākās sievietes nodibināja 
biedrību „Dvietes vīnogas”. Parka malā savas dienas vientulīgi 
vadīja vecā skola – „Muižas ēka”. Biedrība šo ēku iznomāja uz 10 
gadiem, ar domu neļaut aiziet bojā senču mantojumam. Sakopta 
un saglabāta no bojāejas, tā varētu būt laba dāvana Latvijai 100. 
dzimšanas dienā.  Intas māja atrodas „Muižas ēkai” kaimiņos, 
un kad sākās uzkopšanas darbi – viņa nepalika vienaldzīga un 
piebiedrojās mūsu pulkam. Arī vīrs Jāzeps un dēls Jānis palīdz, kad 
nepieciešams stipro vīriešu roku spēks un zemnieku saimniecības 
tehnika.

Vaitkunu ģimenes mājas apkārtne vienmēr ir glīti sakopta 
un parka apmeklētājus priecē košās puķes un interesantie dārza 
rotājumi, kā arī laukums nu jau 4 mazbērnu rotaļām. Viņa 

iedvesmo citus ar savu piemēru, labu vārdu īstajā brīdī. Intas 
darbs nes labumu citiem ne tikai sev, viņa prot saliedēt kolektīvu, 
viņas teiktajā ieklausās daudzi. Kopīgs darbs cilvēkiem liek justies 
vajadzīgiem un dāvā pozitīvas emocijas.

Biedrība divu gadu laikā ir rīkojusi vairākus pasākumus, 
rakstījusi vairākus pieteikumus projektu konkursiem. Inta biedrībā 
veic grāmatvedes pienākumus, tas arī ir darbietilpīgs un atbildīgs 
sabiedriskais darbs. Pašlaik tiek īstenots LAD projekts „Dvietes 
muižas ēkas atjaunošana”, kura ietvaros tiks atjaunota vecās ēkas 
fasāde. Arī pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstīja šo projektu, par 
ko gribam izteikt lielu pateicību.

Latviešu paruna vēsta , ka labs kaimiņš dzīvē svarīgāks par 
radinieku. Tā arī mums sanāk, ja Muižā tiek rīkoti pasākumi, Inta 
ar savu ģimeni vienmēr izpalīdz: gan elektrības kabeli pievieno, 
gan siltu ūdeni atnes telpu mazgāšanai, gan karstu ūdeni kafijas 
pagatavošanai, gan palīdz grīdas izmazgāt, gan aizkarus un 
galdautus izgludināt, kā arī noziedo vajadzīgās lietas, kas pašiem 
vairs neliekas tik vajadzīgas, bet  biedrībai noder. Viņas dzīves moto: 
„Dod Dieviņi otram dot, ne no otra mīļi lūgt”. Paldies viņai par to.

Mūsu steidzīgajā laikmetā viena no cilvēces lielākajām 
vajadzībām ir vajadzība pēc izpratnes. Mums visiem iekšienē ir 
balss, kuru mēs gribam, lai citi sadzirdētu un kad mēs jūtam to, 
ka kāds ir gatavs šo balsi sadzirdēt un uzklausīt, mēs atveramies 
šī cilvēka priekšā. Pret tādu cilvēku mēs izjūtam uzticību, cieņu 
un pateicību. Paldies, Inta, ka Tu esi mūsu kolektīvā. Tu esi mūsu  
Labā Zvaigzne.

-Biedrības  „Dvietes vīnogas” priekšsēdētāja  Vanda Gronska-
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I E S P Ē J A  A P M E K L Ē T

SUMINĀSIM NOVADA SPORTISTUS!
Saskaņā ar pašvaldības izsludināto iespēju ierosināt 
novada iedzīvotājus Sporta laureāta balvas saņemšanai 
par ieguldījumu novada un valsts sporta attīstībā atbilstoši 
Ilūkstes novada „Sporta laureāts 2015/2016” nolikumam, tika 
iesniegti 31 ierosinājumi.

Izvērtējot nominācijām izvirzīto pretendentu sasniegumus, komisijas 
locekļi, atbilstoši nolikuma vērtēšanas kritērijiem  apbalvojumam 
apstiprināja:
• Nominācijā „Labākais  sportists 2015/2016” – Sonora Skudra
• Nominācijā „Labākais sporta veterāns” – Sergejs Špakovs
• Nominācijā „Labākā  sporta veterāne” – Anita Purvinska
• Nominācijā „Jaunā cerība sportā” – Santis Setkovskis, Sanita 

Vitkovska
• Nominācijā „Labākais treneris” – Aleksandrs Vorotinskis
• Nominācijā „Labākais skolotājs” – Elita Rutkupa
• Nominācijā  „Labāka Jauniešu sporta komanda” - Ilūkstes 

novada sporta komanda Latvijas Ģenerāļu ceļojošā kausa izcīņas 
sacensībās Sēlijā

• Nominācijā „Labākā Sporta komanda”- Ilūkstes NSS futbola 
komanda

• Nominācijā „Par mūža ieguldījumu Ilūkstes novada sporta 
attīstībā” – Juris Korsaks

Ilūkstes novada labākos sportistus, cilvēkus, kuri cieši saistīti 
ar sportu Ilūkstes novadā sumināsim svinīgajā pasākumā 
„Gada sporta laureāts 2015/2016” 27. janvārī 18.00  Ilūkstes 
novada kultūras centrā. 

Visi laipni aicināti!
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Ilūkstes novada pašvaldība sveic
apaļajās jubilejās janvārī dzimušos
novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Jāni Linartu, Akvelīnu Strodu,
Jāni Ivanovu
Dvietes pagastā: Regīnu Malaševsku, Aivaru Tamani, 
Annu Daģi, Guntu Gaudzeju, Arvīdu Ruļuku  
Eglaines pagastā: Jevgeniju Okuņu, Ausmu Liepiņu, 
Visvaldi Pormali, Olgu Bedrovu 
Pilskalnes pagastā: Valentīnu Bambāni, Jāni Arabelu, 
Valentīnu Lizunovu, Lūciju Purvinsku, Jolantu Tenisu,
Juri Tenisu, Oļegu Korčemniju
Šēderes pagastā: Emīliju Kraukli, Ņinu Baltmani, Janīnu 
Bikuļču, Kseniju Grigorjevu, Helēnu Kaladinskieni, Mariju 
Hāni, Lūciju Šaraņinu
Subatē: Viktoriju Erbreideri
Ilūkstē: Tamaru Jakovecku, Feliciju Kokaini, Viktoru 
Tulubejevu, Jāni Valpēteri, Tamāru Ļevašovu, Innu 
Gavrilovu, Āri Ružu, Inesi Bigati, Ingu Ezeriņu, Vandu 
Ivanovu, Dmitriju Maksimovu 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā decembrī 
reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Bebrenests pagasts: Jānis Strupulis
Eglaines pagasts: Ņikifors Polgins
Pilskalnes pagasts: Pēteris Čamans 
Prodes pagasts: Visvalds Miķelāns
Šēderes pagasts: Jānis Mikulis, Lūcija Pfeife, 
Valentīna Zvirbule, Ēvalds Kokainis, Marija Jeberza 
Ilūkste: Longina Bogdanoviča, Bernadita Mālniece, 
Broņislavs Kozinda
Subate: Staņislava Kuņeja, Jefrosinija Cvetkova

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

GRIPAS SLIMNIEKIEM APMAKSĀ 
ĢIMENES ĀRSTA MĀJAS VIZĪTES 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka gripas epidē-
mijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes 
ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes 
ārsta prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par 
vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā. 

Šāds maksājuma nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem 
un dežūrārstiem, kuriem ir noslēgts līgums ar NVD par valsts ap-
maksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Ņemot vērā, ka gripas un citu augšējo elpošanas ceļu infekciju 
simptomi ir līdzīgi, saņemot pieteikumu mājas vizītei, ģimenes ārs-
tam ir iespējami detalizēti jānoskaidro pacienta sūdzības un slimī-
bas simptomi, kā arī par citiem neseniem un līdzīgiem saslimšanas 
gadījumiem ģimenē. Ja ģimenes ārsts, ierodoties pie pacienta kā 
pie gripas slimnieka, tomēr konstatēs, ka pacientam ir kāda cita 
augšējo elpceļu infekcija, arī šajā gadījumā par ģimenes ārsta mājas 
vizīti būs jāmaksā tikai pacienta iemaksa.

Par veikto pacienta iemaksu 2,85 eiro apmērā pacientam ir jāsa-
ņem maksājumu apliecinošs dokuments – stingrās uzskaites kvīts. 
Ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksu veikšanas, šis maksā-
jums nav jāveic. No pacienta iemaksām ir atbrīvoti 1. grupas inva-
līdi, trūcīgās personas (kurām izsniegta atbilstoša izziņa), politiski 
represētas personas u.c. iedzīvotāju grupas.

Ģimenes ārsta mājas vizīti ir jāpiesaka līdz plkst. 15.00. Vienlai-
kus NVD atgādina, ka ikvienā ģimenes ārsta praksē vismaz vienu 
stundu dienā ir pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pie-
raksta, ja pacientam ir akūta saslimšana un ārsta konsultācija ir 
nepieciešama nekavējoties.

NVD atgādina, ka ārpus ģimenes ārsta darba laika medicīniskus 
padomus var saņemt, arī zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ār-
stu konsultatīvo tālruni 66016001. Darbdienās medicīniskus pado-
mus sniedz no plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt brīvdienās un svētku 
dienās visu diennakti.

Pamatojoties uz gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju mon-
itoringa datiem, šī gada 17. janvārī Slimību profilakses un kon-
troles centrs izziņoja gripas epidēmijas sākumu. Valsts apmaksātu 
ģimenes ārstu mājas vizīšu nodrošināšana gripas slimniekiem būs 
spēkā, līdz tiks izplatīts paziņojums par gripas epidēmijas beigām.

Vairāk informācijas par gripas epidēmiju un gripas simptomi-
em, kā arī noderīga informācija iedzīvotājiem par profilakses pasā-
kumiem, lai izvairītos no gripas saslimšanas, ir pieejama Slimību 
profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv. 

Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā decembrī 
reģistrēti jaundzimušie:

Prodes pagasts: Jēkabs Bogušs

PAZIŅOJUMS!
Informējam, ka sakarā ar ziemas un vēsāku laika apstākļu 
iestāšanos, jau par tradīciju kļuvušā Ilūkstes ikmēneša svētdienas 
tirgus organizētāji nolēmuši doties nelielā atpūtā, tāpēc janvārī un 
februārī tirgus nenotiks! Lielā tirgošanās atsāksies jau martā, tāpēc 
aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus aktīvi iesaistīties tirgus 
norisēs!
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tirāža - 610 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis


