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PAR DOMES SĒDI APRĪLĪ
27. aprīlī kārtējā domes sēdē izskatīja 32 jautājumus :
1. Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināja SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2016.gada finanšu pārskatu, kur
bilances aktīvi sastāda 235 317 eiro un finanšu rezultāti – zaudējumi 37 288
eiro.
2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt pašvaldības 2016 gada finanšu pārskatu: kur
- bilances aktīvi sastāda EUR 25 783 979 ;
- pamatbudžeta ieņēmumi EUR 8 384 905 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums
gada sākumā EUR 974 430, ieņēmumi EUR 7 198 838, aizņēmums EUR 211
637);
- pamatbudžeta izdevumi EUR 8 383 329 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR1 068 320, izdevumi EUR 6 892 091; aizņēmumu atmaksa
EUR 422 918);
- speciālā budžeta ieņēmumi EUR 675 887 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums
gada sākumā EUR 318 743, ieņēmumi EUR 357 144);
- speciālā budžeta izdevumi EUR 675 887 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums
perioda beigās EUR 241 672, izdevumi EUR 434 215);
- ziedojumu ieņēmumi EUR 20 782 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 15 882 ieņēmumi EUR 4 900);
- ziedojumu izdevumi EUR 20 782 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās EUR 63; izdevumi EUR 20 719).
3. Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas valdījumā esošā nekustamā
īpašuma izslēgšanu no bilances.
Nolēma izslēgt no bilances Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas valdījumā
esošo šķūni, Ilūkstē, Jēkabpils ielā 5A, ( platība 46,5 kv.m., kadastra apzīmējums Nr. 44070010012004, inventāra kartīte Nr 2054, uzcelšanas laiks 1995.
gads) ar sākotnējo bilances vērtību 261,58 eiro, nolietojumu 261,58 eiro un
atlikusī vērtība 0 eiro.
4. Par Ilūkstes 1.vidusskolas tālākizglītības, atpūtas, sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanas maksas noteikšanu.
Ilūkstes 1. vidusskolas direktorei uzdeva nodrošināt tālākizglītības, atpūtas,
sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanu Ilūkstes 1. vidusskolā un noteica ēdināšanas maksu vienam dalībniekam par vienu dienu no 4,55 eiro līdz 7,55
eiro, saskaņā ar produktu izmaksu aprēķinu.
5. Par reliģijai paredzēto 2017.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
Apstiprināja reliģijai paredzēto budžeta līdzekļu 25 000 eiro apmērā sadalījumu starp trīspadsmit Ilūkstes novada pašvaldības Reliģiskajām organizācijām.
6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošās
un profesionālās vidusskolas valdījumā esošai automašīnai Volkswagen Sharan.
Noteica Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas valdījumā
esošai automašīnai “VOLKSWAGEN SHARAN”, reģistrācijas Nr. KP3263,
degvielas patēriņa normu 7 litri uz 100 km noskrējiena un ziemas mēnešos
(no 1.oktobra līdz 31.martam) piemērot koeficientu 1.1.
7. Par apgaismojuma ierīkošanu Liepu ielā, Eglaines pagastā.
Nolēma ierīkot apgaismojumu Eglaines ciema Liepu ielā, valsts autoceļa Nr.
V699 “Bebrene-Šēdere-Gorbunovka” nodalījuma joslā, ceļa posmā no 14,20
km līdz 14,97 km, finansējumu nodrošinot no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) un šajā sakarā noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts akciju
sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” .
8. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
No pašvaldības budžeta nolēma novirzīt :
- 8145 eiro Pilskalnes pagasta pārvaldei pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņai, Parka ielā 3, Pilskalnē;
- 1500 eiro Šēderes pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai lapenes izgatavošanai un uzstādīšanai Pašulienes ciemā un 5518 eiro nakts apgaismojuma uzlabošanai Pašulienes ciemā ;
- 17924 eiro Ilūkstes novada represēto piemiņas akmens plāksnes (pieminekļa) izbūves darbiem Raiņa ielā 35, Ilūkstē ;
- 900 eiro Ilūkstes novada kultūras centram dalībai Latgales mākslas svētkos
“Krāsas karogā”, kas notiks maijā Višķu estrādē.
9. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
Sakarā ar pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu un novirzīšanu,
izdarīja atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā. Izdarīja nepieciešamos
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grozījumus pašvaldības budžetā
10. Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā.
Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci iecēlu Sanitu Ploni.
11. Par amatu savienošanas atļauju Sanitai Plonei.
Atļāva Sanitai Plonei savienot Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietnieces amatu ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītājas pienākumu izpildītājas amatu jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
12. Par bērnu nometņu organizēšanas atbalstīšanu Ilūkstes novadā.
Atļāva Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvestam Arnim Maziļevskim organizēt bērniem no 7 līdz 14 gadu vecumam nometni „Dievs ir ļoti, ļoti labs”
Bebrenē un bērniem ar īpašām vajadzībām nometni „Labais gans” Raudā,
kā arī atļāva izmantot minēto izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumus,
nosakot, ka izdevumus par dalībnieku ēdināšanu iemaksā pašvaldības kasē.
13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
Atļāva Ilūkstes iedzīvotājiem iznomāt zemi mazdārziņu ierīkošanai.
14. Par pašvaldībai un valstij piekrītošu zemes vienību robežu un platību
grozīšanu Brīvības ielā 56, Ilūkstes pilsētā.
Atļāva grozīt valstij piekritīgo zemes vienību Brīvības ielā 56, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4456 005 0160, robežas un samazināt platību no 1535
m2 līdz 1000 m2 un zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 005 0186,
robežas un palielināt platību no 25 070 m2 līdz 25 605 m2.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazkangari”, Eglaines pagastā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu (starpgabalu) 0.7452 ha
platībā „Mazkangari“, Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 005 0140, nosakot atsavināšanas veidu-mutiska izsole ar augšupejošu soli un apstiprināja
nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 1980 eiro. Šajā sakarā privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijai uzdeva publicēt sludinājumu
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada pašvaldības mājas
lapā, laikrakstā „Latgales laiks”, kā arī organizēt izsoli un apstiprināt izsoles
rezultātus
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 15A, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu (starpgabalu) 381 m2 platībā Jēkabpils ielā 15A, Ilūkste, kadastra Nr.4407 001 0201, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli un apstiprināja nosacīto
cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 1010 eiro.Šajā sakarā privatizācijas un
īpašumu atsavināšanas komisijai uzdeva publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Latgales laiks”, kā arī organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus
17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Grāvju ielā 8, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu zemes vienību kopplatībā
2025 kv.m. Grāvju ielā 8, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 001 0062. Uz
zemes gabala atrodasnekustamais īpašums , kas pieder fiziskai personai.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Brīvības ielā 11B, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Brīvības iela 11B, Ilūkstē, kadastra
Nr.4407 002 0097, zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0097 un noteikt projektētajai zemes vienībai 1997 kv.m.
platībā, kadastra apzīmējums 4407 002 0208, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, piešķirt īpašumam nosaukumu Brīvības iela 11C.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Raiņa ielā 35, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.
Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 35, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0184, zemes ierīcības projektu, sakarā ar plānoto teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu.
20. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajiem īpašumiem
„Tālrīti” un „Tālrīti 1” Šēderes pagastā.
Sakarā ar to, ka līdz nekustamajam īpašumam “Tālrīti” Šēderes pag., zemes
vienības kadastra apzīmējums 4490 001 0035 un blakus esošam nekustamajam īpašumam “Tālrīti 1” Šēderes pag., zemes vienības kadastra apzīmējums
4490 001 0342, var nokļūt tikai caur pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4490 001 0045 , nolēma nodibināt ceļa reālservitūtu
uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 001
0045, nosakot ceļa platumu 4,5 m un ceļa garumu 266 m, par labu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Šēderes pagasts, kadastra apzīmējums 4490
001 0035 un nekustamajam īpašumam „Tālrīti 1”, Šēderes pagasts, kadastra
apzīmējums 4490 001 0342.
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21. Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam
„Slavieši 1” Pilskalnes pagastā.
Sakarā ar to, ka līdz nekustamajam īpašumam “Slavieši 1” Pilskalnes pagastā var nokļūt tikai caur pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 002 0097, nolēma nodibināt ceļa reālservitūtu uz pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 002 0097, nosakot
ceļa platumu 4,5 m un ceļa garumu 225 m, par labu nekustamajam īpašumam „Slavieši 1”.
22. Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam „Subates Silva”
Eglaines pagastā un Prodes pagastā.
Nolēma nodot mednieku kolektīvam „Subates Silva” medību tiesības Eglaines pagastā un Prodes pagastā pašvaldībai piekritīgajās un pašvaldības rīcībā
esošajās 45 zemes vienībās (kopplatībā 265,12 ha) un noteica medību kolektīvam šādus pienākumus:
- Medību tiesības izmantojamas saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā;
- Medību tiesības izmantojamas savā darbībā ievērojot zemju (iznomājamā
platībā) pasargāšanu no medījamo dzīvnieku postījumiem un ievērojot Iznomātāja norādījumus zemju (iznomājamā platībā) pasargāšanā no bebru un
pārnadžu postījumiem.
- Mednieku kolektīvs apņemas savā darbībā veikt visus pasākumus, lai pasargātu iznomājamos zemesgabalus no bebru postījumiem un bebru veidojumiem, un lai mazinātu bebru izraisītus applūdinājumus zemesgabalos.
23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Galāni” Pils-

kalnes pagastā un nosaukuma „Lielozoli” piešķiršanu.
Nolēma atdalīt no nekustamā īpašuma „Galāni”, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 009 0070, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 009
0070, 3,2 ha platībā un izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Lielozoli.
24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu D.B. Šēderes pagastā.
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.K. Šēderes pagastā.
26. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Šēderes pagastā.
27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.B. Šēderes pagastā.
28. Par zemes iznomāšanu J.P. Šēderes pagastā.
29. Par zemes iznomāšanu A.V. Bebrenes pagastā.
30. Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā.
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.S. Bebrenes pagastā.
32. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Piešķīra atvaļinājumu no 8. līdz 18. maijam.

CEĻĀ UZ KOPĪGU, GAIŠU
IZAUGSMES STĀSTU

iestāžu izvērtēšana un
tiek veidota karte, kas
var būt arī neiepriecinoša, bet tie ir sausi
statistikas dati un nav
pamata
satraukuma,
jo
jebkuri jautājumi
izglītības jomā tiks risināti kopīgās sarunās
ar pašvaldībām, meklējot kopsaucēju.
Pašvaldības
vadība
Mārim
Kučinskim uzsvēra, esam
satraukušies arī par
iespējamajām
izmaiņām
teritoriālajā ziņā. Daugavpils
aizēno Ilūkstes lomu.
Mums ir sapnis,ka Ilūkstei pienāktos status- reģionālas nozīmes
centrs. Un tas nav tikai nosaukums, tās ir
plašākas iespējas attīstībai, izaugsmei. Mēs
lepojamies ar savu novadu, kas ar grūtībām
tapa, esam atjaunojoši
Ilūkstes apriņķa ģerboni,jo Ilūkste savulaik bija Ilūkstes apriņķa galvaspilsēta. Šis status dod milzīgu spēku un
mēs šo spēku stiprinām, esam pašpietiekami, mums ir visas iestādes,
kas vien ir vajadzīgs cilvēkam. Mēs esam savas identitātes meklējumos,
mums pamatā sirds ir Sēļu zemē, tādēļ sadarbojamies ar Sēlijas novadu
pašvaldībām, esam izveidojuši savu apvienību, kuras spēks pieņemās.
Ministru prezidenta prāt, šī nostāja ir augstu vērtējama, pašvaldības argumenti gan tagad, gan iepriekš ir pārliecinoši.
Tikšanās reizē Premjers skaidroja arī citus jautājumus, kas skar minimālās algas celšanu, drošības jautājumus, apstiprināja to, ka, arī turpmāk
tiks apgūtas Eiropas fondu naudas.
Ministru prezidenta viesošanās, tā bija vēl viena reize, kad mums par
sevi atgādināt, kad mums pierādīt - vārdi un darbi pie mums iet roku rokā,
Ilūkstes novadam ir skaidra nostāja nākotnei, un lai arī valstī gaidāmas
pārmaiņas un dažādi ”pārsteigumi”, kā uzsvēra Ministru prezidents,
mums par to nav jābaidās, ir jāturpina doties pa iesākto ceļu.

6.maijā Ilūkstes novada pašvaldībā viesojās Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis, kura vizīte iekrīt
zīmīga laikā, kad mēs šīs dienas izdzīvojam svētku noskaņā, lielu
notikumu bagātībā, ar simtgades ozolu stādīšanu un citiem pasākumiem.
4.maija svinības sākot Rīgā, akcijas “Apskausim Latviju” iedvesmots
Ministru prezidents ar kundzi šīs dienas izvēlējās pavadīt arī citviet Latvijā. Divas dienas viesojoties Latgalē, atceļā uz Rīgu, Ministru prezidents
iegriezās arī Sēlijā, pie mums Ilūkstes novadā. Šāda gaiša iniciatīva no
Ministru prezidenta kļuva par spēcinošu notikumu novadā, jo deva iespēju paust novada nostāju dažādos jautājumos, kliedējot bažas un saņemot
stiprinošus vārdus no Ministru prezidenta. Lai arī vizītes laiks bija ierobežots, Ministru prezidentam tika nodota svarīga vēsts, neslēpjot ne bažas
un rūpes, kas rada nemieru novadā, ne ieceres un sapņus, vēl jo vairāk,
Ministru prezidents klātienē varēja redzēt paveiktos darbus, redzēt novada ļaužu entuziasmu. Kā uzsvēra Māris Kučinskis, “ir patīkami viesoties
kādā no novadiem, daudzās vietās, īpaši tālāk no Rīgas, kur tāpat ir sava
dzīve, savi labo darbu darītāji, savi cilvēki, ja reiz ir akcija “Apskauj Latviju”, tad arī mums cilvēku starpā tādiem būtu jābūt, jo mēs tik maz sakām
viens otram tos labos vārdus”.
Šajā reizē tika teikti labie vārdi un godā celti mūsu novada labo darbu
darītāji. Māris Kučinskis ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem sumināja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktori
Ēriku Šaršuni par patriotismu un inovatīvu pieeju dažādu risinājumu
meklējumos profesionālās un vispārējās izglītības attīstībā, pildot Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktores pienākumus un veicinot skolas un novada atpazīstamību. Atzinības raksts, par
atbildības sajūtu un profesionalitāti skolēniem augsta izglītības līmeņa
nodrošināšanā, dzīvesgudru vērtību un stipru darba tikumu nodošanā,
pašaizliedzīgi pildot Ilūkstes 1.vidusskolas direktores pienākumus, tika
pasniegts arī Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei Veltai Šternai.
Zīmīgi, ka šo augsto apbalvojumu saņēma tieši skolu direktores, jo mūsu
novadā izglītība ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem. Tieši tādēļ šajā
īsajā vizītes laikā uz tikšanos ar Ministru prezidentu bija aicināti izglītības
iestāžu un pagastu pārvalžu vadītāji. Mums ir sazarojis bagāts izglītības
tīkls – tiekoties ar Ministru prezidentu uzsvēra pašvaldības vadība - trīs
vidusskolas, divas pamatskolas, Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola,
viss, kas ar izglītību saistās. Faktiski bijām valstī pirmie, kas pārņēma
profesionālo skolu. Esam vēsturiski pateicīgi par pirmās brīvvalsts laikā uzceltajām skolām – Ilūkstē ģimnāzija, Eglainē skola, Bebrenē Lauksaimniecības skola. Mēs vēsturiski atceramies šos dižos darbus un ceram,
ka visu spēsim saglabāt. Patreiz skolu slēgšana novadā nedraud, bet satraukumu rada tās direktīvas, kas nāk no augšas. Skaidra ir pašvaldības nostāja – noteikumus izglītības jomā nevar pielīdzināt kā pilsētām tā laukiem,
kam piekrita arī Ministru prezidents, informējot, ka, lai arī notiek izglītības

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas lapā
sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.”
Irēna Bogdanova,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Madara Pavlovska, redaktore
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2017. GADA 3. JŪNIJA
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
KANDIDĀTU SARAKSTI ILŪKSTES NOVADĀ
2017. gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu
kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās,
90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi
viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā,
kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz
22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot
iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no
29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
         Sīkāka informācija: www.cvk.lv
KANDIDĀTU SARAKSTI
Partija “Vienoti Latvijai”
1
Andis Ķīsis
2
Ilvars Ķīsis
3
Normunds Dilāns
4
Genādijs Grigorjevs
5
Jolanta Ščerbakova
6
Edgars Vadzišs
7
Valentīna Potašenko
8
Imants Žilvinskis
9
Jānis Čičinskis
10
Jeļena Caņko
11
Viktors Kaķeševs
12
Pēteris Strods
13
Ivans Caņko
14
Andris Kārkliņš
15
Toms Jarinovskis
Priekšvēlēšanu programma
Mūsu mērķis:
Sekmēt sabiedrības konsolidēšanu, lai panāktu labvēlīgas mikrovides,
cieņpilnas attieksmes veidošanos pret katru Ilūkstes novada iedzīvotāju,
neatkarīgi no kultūras, dzīves vietas, valodas vai politiskajiem uzskatiem.
Sekmēt visu novada pagastu un pilsētu vienmērīgu attīstību.
Saimnieciskā darbība:
• Pastiprināsim darbu pie ES struktūrfondu līdzekļu piesaistes.
• Izstrādājot jaunus projektus, uzsvaru megaprojektu vietā liksim uz
vairākiem finansiāli mazākietilpīgiem projektiem un tiem projektiem, kur
ir piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi.
• Atbalstīsim sociāli svarīgās u.c. uzņēmēju aktivitātes.
• Turpināsim darbu pie infrastruktūras objektu sakārtošanas (siltumapgāde, ūdensapgāde, apgaismojums, energoefektivitātes paaugstināšana).
• Nodrošināsim pagastu centrālo katlu māju siltumapgādes efektivitāti
visā novadā, lai samazinātu siltumenerģijas izmaksas. Saglabāsim autonomās apkures katlu mājas Ilūkstes 1.vsk., veselības centrā, bērnu un
jauniešu centrā.
• Uzsāksim daudzdzīvokļu māju pagalmu un tajos esošo autostāvvietu
sakārtošanu.
• Noteiksim prioritāros saimnieciski veicamos uzdevumus katrā pagastā
un pilsētā pēc publisku apspriežu veikšanas ar iedzīvotājiem.
Budžets un finanses:
• Nodrošināsim tādu pašvaldības iepirkumu izstrādāšanu, kas dos iespēju
tajos piedalīties pēc iespējas lielākam pretendentu skaitam un samazinās
pašvaldības kopējās izmaksas.
• Ieguldīsim naudu pašvaldības kapitālsabiedrībā Ornaments , lai uzsāktu
saimniecisko darbību jaunās sfērās un radītu jaunas darba vietas. Nauda
paliek novadā!

4

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 4 2 0 1 7 . g a d a 1 2 . m a i j ā

• Atbalstīsim novada biedrības, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu
projektos un nodokļu atlaides.
Pārvalde:
• Sniegsim atbalstu iedzīvotājiem dažādu projektu izstrādes dokumentu
kārtošanā.
• Rīkosim konkursus uz vakantajām darbinieku un vadītāju štata vietām.
Izglītība:
• Nodrošināsim visu novada izglītības iestāžu pastāvēšanu.
• Nodrošināsim bezmaksas brīvpusdienas visiem pirmsskolas izglītības
iestādes “Zvaniņš” audzēkņiem.
• Uzlabosim mācību aprīkojumu, veiksim ēku un telpu remontu novada
izglītības iestādēs.
• Turpināsim atbalstīt Ilūkstes mūzikas un mākslas skolu, Sporta skolu
un Bērnu un jauniešu centru.
• Attīstīsim skolēnu vasaras nometņu, t.sk. sporta nometņu organizēšanu
novadā.
Kultūra, sports, reliģija:
• Nodalīsim kultūru no politikas.
• Veiksim kvalitatīvu tehniskā aprīkojuma iegādi visos novada kultūras
namos.
• Atbalstīsim novada iedzīvotāju piedalīšanos pašdarbībā un kultūras aktivitātēs novadā, Sēlijā, Latgalē un Latvijā.
• Turpināsim atbalstīt pašdarbības kolektīvus tērpu atjaunošanā un
iegādē.
• Saglabāsim un savedīsim kārtībā Stendera muzeju Eglainē.
• Atradīsim risinājumu pagastu bērnu nokļūšanai uz nodarbībām Ilūkstes
sporta skolā, mūzikas un mākslas skolā.
• Sniegsim atbalstu pieaugušo sportiskajām aktivitātēm novadā un ārpus tā.
• Pilnveidosim sporta skolas materiāli tehnisko bāzi.
• Sniegsim atbalstu reliģiskajām organizācijām sakrālo ēku saglabāšanā.
Sociālā aizsardzība un veselība:
• Nodrošināsim regulārus transporta pakalpojumus novada pagastu pensionāriem “Veselības centrs Ilūkste” apmeklējumiem.
• Izveidosim labi pieejamu informatīvo materiālu par valsts un novada
sociālajām garantijām un pakalpojumiem.
• Sniegsim atbalstu grūtībās nonākušajiem novada iedzīvotājiem, maznodrošinātajiem, invalīdiem un vecajiem ļaudīm, kuriem nepieciešama
palīdzība.
• Atbalstīsim ģimenes, saglabājot pabalstus un nodokļu atvieglojumus.
• Strādāsim pie esošo sociālo pakalpojumu pilnveidošanas.
Vide, tūrisms:
• Veicināsim novada daudzveidīgās dabas saglabāšanu.
• Sadarbosimies ar Sēlijas novadiem kopīgu tūrisma maršrutu attīstīšanā,
kā arī ar Daugavpils novadu, lai Ilūkstes novads kļūtu par saikni starp
Sēliju un Latgali.
• Izstrādāsim vienotu novada tūrisma koncepciju, iekļaujot visus novada
tūrisma objektus, kā arī veicināsim pārrobežu sadarbību.
• Veicināsim mārketinga aktivitātes Ilūkstes novada pievilcīga tēla veidošanai Latvijas un ārvalstu tūristiem.
Ilūkstes novada iedzīvotāj!
Vienoti un kopā mēs turpināsim sava novada tālāku attīstību un izaugsmi !
Partija “VIENOTĪBA”
1
Kristaps Averjanovs
2
Gunita Surgovte
3
Raitis Romanovskis
4
Ivars Paulovskis
5
Katrīna Užule-Stūre
6
Tomass Ruža
7
Anita Vaļuka
8
Aleksandrs Maļutins
9
Elīna Palkeviča
10
Jānis Briedis
11
Silvija Sukāne
12
Inga Djologa
13
Andris Sarbajs
14
Ingrīda Bobrova
15
Vladimirs Barišņikovs
Priekšvēlēšanu programma
Partijas “Vienotība” 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu
programma Ilūkstes novadā
DROŠĪBA. LABKLĀJĪBA. IZGLĪTĪBA
Mēs gribam redzēt Latviju un Ilūkstes novadu - plaukstošu, drošu un labklājīgu.
Pašvaldības budžets un finanses

PA Š VA L D Ī B U
Budžeta prioritāte - iedzīvotāju labklājības vairošana, akcentējot ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, cilvēkresursu un demogrāfijas jautājumus.
Tuvākie darbi:
1.Racionāli,saimnieciski,caurskatāmi izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus.
2.Esošo un jauno uzņēmēju atbalsts,sadarbība,izstrādājot atbalsta veicinošus pasākumus(telpu īres atvieglojumi,motivējot radīt jaunas darbavietas).
3.Uzlabot novadu sadarbību,kopā realizējot ES projektus.
Teritoriju attīstība
Tuvākie darbi:
1. Izveidot profesionālu pašvaldībā attīstības nodaļu,kas koordinēs novada
pārvalžu darbu attīstības jomā, realizējot projektus.
2. Veidot vienlīdzīgi visa novada lauku teritorijas-attīstību,ievērojot
iedzīvotāju vajadzības.
3. Apzināt novada nevalstiskās organizācijas,sadarbojoties un atbalstot(līdzfinansējumu piešķiršana), realizēt jaunus projektus,kas uzlabos novada infrastruktūru,veicina novada attīstību dažādās jomāssportā,kultūrā,mūzikā un mākslā.
Tautsaimniecība (uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, investīciju vide)
Tuvākie darbi:
1. Cienīt novada iedzīvotājus un vairojot novada iedzīvotāju labklājību,atbalstīt vietējos uzņēmējus sniedzot iespēju ņemt dalību infrastruktūras
uzlabošanā,realizējot projektus, priekšroku dod vietējiem uzņēmējiem,vietējām firmām un organizācijām.
2. Izveidot uzņēmējdarbības attīstības centru,kur pašvaldības attiecīgie
speciālisti sniegs teorētiskās un praktiskās zināšanas,realizējot projektu.
3. Izveidot sadarbību ar LIAA,jaunu uzņēmēju un investīciju ieplūšanu
novadā,veicinot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.
Transports, infrastruktūra un komunālā saimniecība
Tuvākie darbi:
1.Veikt infrastruktūras un komunālās saimniecības darba rezultātu esošās
situācijas izpēti.
2.Uzklausot novada iedzīvotājus uzlabot komunālā darba kvalitāti,piesaistot kvalificētus speciālistus.
3.Veicināt lauku teritorijas infrastruktūras attīstību(ielu,trotuāru, apgaismes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu,piesaistot ES projektus).
Veselības aprūpe, sociāla palīdzība un nodarbinātība
Tuvākie darbi:
1. Atbalstot novada ģimenes ,ieviest bezmaksas pusdienas bērnudārzos un
skolās.
2. Izstrādāt sociālo atbalsta sistēmu sabiedrībai,vientuļajiem pensionāriem(finansiālo,dzīvokļu,malkas u.c. atvieglojumus)novadā,veicinot
iedzīvotāju labklājību.
3. Atbalstīt jaunās un daudzbērnu ģimenes(atvieglojumi-īpašuma,dzīvokļu,motivēts atbalsts daudzbērnu ģimenēm).
4. Pilnveidot un veicināt kvalitatīvu veselības aprūpi novadā(jaunu
speciālistu piesaiste,mājas medmāsas pieejamība,sniedzot medicīnas pakalpojumus sabiedrībai mājās).
Izglītība, kultūra un sports
Tuvākie darbi:
1. Atbalstot sporta aktivitātes ziemas periodā,izveidot hokeja laukumu.
2. Izveidot sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām,komunikācija un
finansiāls nodrošinājums realizējot projektus.
3. Kultūras centru materiāltehniskās bāzes nodrošinājums,projektu līdzdalība,kultūras centru telpu pieejamība sabiedrībai,telpu nomas maksas pamatots un pieejams samaksas cenrādis,dažādu mērķu
realizēšanai(pasākumi,deju vakari utt.)
4. Izglītības iestāžu vides uzlabošana,materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums,savstarpēja izglītības iestāžu sadarbība.Motivēts un novērtēts pedagogs-labs pamats novada nākotnē.
5. Kultūras un izglītības iestāžu atvērts,demokrātisks darbs,kas balstīts
uz sabiedrības labklājības veicināšanu ,kur centrā ir cilvēks -kā lielākā
vērtība novadā.
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
1
Stefans Rāzna
2
Artūrs Bogdanovičs
3
Guntars Cepurītis
4
Vilnis Jaunušāns
5
Vladislavs Korotkovs
6
Jānis Krievāns
7
Maigurs Krievāns
8
Vitolds Kveders
9
Jāzeps Mačuks
10
Pēteris Makaveckis
11
Dainis Millers
12
Lāsma Pokšāne

13
14
15
16
17
18
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Ieva Rimeicāne
Artis Simanovičs
Dace Stalidzāne
Nansija Tamane
Inese Vuškāne
Maija Žigajeva

Priekšvēlēšanu programma
Mēs, centriskās partijas „Latvijas Zemnieku savienība” saraksta
deputātu kandidāti, piesakot sevi kārtējām pašvaldību vēlēšanām Ilūkstes
novadā, pateicamies Jums, cienījamie novadnieki, par nodotajām balsīm
iepriekšējā sasaukuma vēlēšanās, jau ilgstoši mums uzticot vadīt novada
pašvaldības darbu. Atskatoties uz paveikto, secinām, ka novadā realizētie
projekti un paveiktie pasākumi tika īstenoti, balstoties uz iedzīvotāju
interesēm un vajadzībām, lēmumi tika pieņemti mērķtiecīgi un saskaņā
ar Ilūkstes novada plānošanas dokumentos noteikto. Esam gandarīti, ka
ir izdevies panākt novada attīstību, sekmējot infrastruktūras sakārtošanu,
izglītības iestāžu darbības pilnveidošanu, kultūras un sporta dzīves
dažādošanu, veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu.
Arī nākamajos gados turpināsim īstenot gan lielos attīstības projektus,
gan pilnveidot citas pašvaldības kompetencē esošas, iedzīvotājiem nozīmīgas jomas, turpinot aizsākto attīstības virzienu un konsekventi īstenojot
novada attīstības programmā noteiktos plānus.
Ekonomiskās aktivitātes sekmēšana ir viens no novada attīstības stūrakmeņiem. Neskatoties uz to, ka pašvaldības funkcijās neietilpst darbavietu
radīšana, pašvaldība šobrīd nodarbina 681 iedzīvotājus (vislielākais skaits
– 382 – izglītībā). Izmantojot ES fondu finansējuma iespējas, šobrīd norit
darbs pie uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras attīstības – ielu un
ceļu sakārtošanas, telpu pielāgošanas uzņēmēju vajadzībām, pie kā noteikti tiks intensīvi strādāts arī turpmāk. Izmantojot pašvaldībai pieejamos
instrumentus, atbalstīsim vietējos uzņēmējus un iespēju robežās īstenosim tirgus aizsardzības principus, priekšroku dodot vietējiem ražotājiem,
tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālajā jomā attīstīsim sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar invaliditāti uzlabosim veselības aprūpes atbalstu.
Lai stiprinātu kultūras un tūrisma attīstību novadā, veiksim strukturālas izmaiņas kultūras jomā, vairojot novada iedzīvotāju un viesu iespējas apmeklēt daudzveidīgus un kvalitatīvus pasākumus.
Esam gandarīti par novada sportistiem, kuri ar entuziasmu nes mūsu
novada vārdu Latvijā un aiz tās robežām. Ir izveidota spēcīga sporta platforma, kas iedzīvotājiem ļauj pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Turpinot vienmērīgu novada attīstību, jāizmanto novada otras pilsētas
– Subates potenciāls, attīstot to kā kūrortpilsētu.
Ikkatram novada iedzīvotājam ir jāapzinās draudi, ko var radīt šobrīd
īstenotā valdības politika, atstājot negatīvu ietekmi uz vairākām iedzīvotājiem svarīgām dzīves jomām.
Valstī tiek virzīta jauna Administratīvi teritoriālā reforma, kas nozīmē
ne tikai Latvijas kartes „pārzīmēšanu”, bet arī citu finanšu līdzekļu pārdales sistēmu. Pēc pašreizējām prognozēm Ilūkstes novadam reformas
rezultātā būs jāveido kopīga sadarbības teritorija ar Daugavpils novadu.
Esam pārliecināti, ka esam pietiekami spēcīgi un pašpietiekami, lai saglabātu līdzšinējo novada teritorijas modeli. Turpināsim uzsāktos darbus,
lai Ilūkstes novadam tiktu piešķirts reģionālas nozīmes attīstības centra
statuss, tādējādi radot vairāk iespēju finanšu līdzekļu piesaistei. Šī mērķa
sasniegšanai spēcīgs atbalsta instruments ir izveidotā Sēlijas novadu
apvienība.
Skolu reforma, kas daudzviet spēcīgi ietekmējusi ne tikai lauku reģionu,
bet arī pilsētu skolas, apdraud arī Ilūkstes novada izglītības iestāžu turpmāko pastāvēšanu. Līdz šim pašvaldība novada skolas ir nosargājusi,
saglabājot pedagogu un skolas darbinieku darbavietas. Šī cīņa noteikti tiks
turpināta – apstrīdēsim MK noteikumus, kas nosaka minimālo skolēnu
skaitu klasē, iesniedzot valdībai atbilstošus likuma grozījumus – izglītības
kvalitāte nedrīkst tikt „mērīta”, balstoties tikai uz ekonomiskajiem
aprēķiniem.
Dzīvojam laikā, kad apkārt valda daudz negācijas. Esam norūpējušies,
ka tas vājina mūsu savstarpējās attiecības, mūsu ģimenes un padara mūs
vēsus citam pret citu, mēs zaudējam prieku radīt, vairot. Tas rada nemieru...
Sadzirdēt vienam otru, kopā meklēt risinājumus, strādāt un skatīties
uz priekšu. Mēs visi kopā veidojam šo laikmetu - steidzīgo un neatgriezenisko. Ja mēs neskatāmies plašāk, tad nespējam izmantot savas iespējas - to,
ko mēs varam darīt, lai visas lietas notiktu labāk. Mēs visu varam sasniegt
tepat! Ir jābūt savas dzimtās puses patriotam, tur rodas tas pamatīgums
cilvēkā. Vispirms jau cilvēks ceļ vietu, tikai tad vieta - cilvēku.
“SASKAŅA” SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA
1
Viktors Jasiņavičs
2
Irēna Kūliņa
3
Janušs Levickis
4
Andžela Kokaine
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Armands Antoņevičs
Anželika Turķeviča
Vitālijs Vaņins
Dace Permanicka
Konstantīns Liepa
Ineta Sidorova
Edgars Petrovskis
Vasilina Petrova
Viktors Hlomovs
Jevgeņijs Petrovskis
Česlavs Bonders
Elmārs Kukjāns
Vasīlijs Orlovs
Andris Bambāns

Priekšvēlēšanu programma
Sociāldemokrātiskās partijas ”Saskaņa” Ilūkstes nodaļas
pirmsvēlēšanu programma
Sociāldemokrātija - tas ir tiesības brīvi paust savu viedokli, aizstāvēt cilvēkus, darot to bez bailēm par savu, radinieku un draugu rītdienu.
Mēs esam apņēmības pilni strādāt sava novada un iedzīvotāju labā!
Mūsu uzdevumi novada pārvaldē:
*Strādāt tā, lai novads attīstītos vienmērīgi visā teritorijā.
*Atbalstīt esošās novada pašvaldības iestādes to darbībā un pilnveidošanā.
*Darīt novada domes darbību caurskatāmu bez noslēpumiem no tautas.
*Lietderīgi un godīgi veidot novada pašvaldības budžetu, nepieļaujot
izšķērdīgu finanšu tērēšanu.
*Svarīgu lēmumu pieņemšanā iesaistīt novada iedzīvotājus, rīkojot
aptaujas, diskusijas.
*Katram deputātam veikt iedzīvotāju pieņemšanu, publiski atskaitīties
par paveikto darbu.
Sociāla joma:
*Par katru paveikto darbu jābūt pienācīgam atalgojumam un novērtējumam.
*Saglabāt brīvpusdienas bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un nodrošināt brīvpusdienas bērniem ar augstiem sasniegumiem mācībās.
*Atbalstīt bērnus ar īpašām vajadzībām.
*Nodrošināt dzīvošanai nepieciešamo palīdzību sociāli neizsargātiem novada ļaudīm. *Uzlabot pašvaldības autobusu parku piesaistot ES struktūrfondus un paredzot līdzekļus būdžetā.
*Sniegt atbalstu pensionāru, politiski represēto, Afganistāna kara veterānu un citu sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un pasākumu rīkošanai.
*Atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu gan ar
līdzfinansējumu, gan ar ESstruktūr fondus piesaistīšanu.
*Nodrošināt individuālo pieeju pabalstu piešķiršanā, kurus nodrošina
pašvaldība.
*Ar reklāmas palīdzību sekmēt brīvo dzīvokļu piepildīšanu novada
ciematos un ar transporta pakalpojuma palīdzību atbalstīt citu Latvijas
teritoriju iedzīvotājus, kas vēlēsies pārcelties uz dzīvi mūsu novadā.
Izglītība:
*Katram bērnam, maksimāli tuvu dzīves vietai, nodrošināt iespēju
izglītības iegūšanai, saglabājot esošās izglītības iestādes novadā.
*Organizēt autobusu satiksmi tā, lai bērns mazāk laika pavadītu ceļā uz
skolu un atpakaļ.
*Uzlabot vai modernizēt visu novada skolu materiāli-tehnisko bāzi.
*Pie mācību iestādēm- Ilūkstes 1.vds., Bebrenes VPVS, Subates ps. atjaunot vai renovēt sporta laukumus.
Kultūra un sports:
*Saglabāt kultūras, vēstures un vides pieminekļus, paredzot finansējumu to uzturēšanai.
*Palīdzēt izveidot pie Paula Sukatnieka muzeja skata koka laukumu.
*Nodrošināt iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, pilnveidot Ilūkstes sporta skolas inventāra bāzi un darīt visu, lai izveidot fitnesa zāli.
*Atbalstīt izcilus sportistus, pašdarbības kolektīvus, jauniešu grupas.
*Integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajā dzīvē un atbalstīt
Sarkana krusta organizētos pasākumus.
Veselība:
*Saglabāt un atbalstīt “Ilūkstes veselības centru” sekmējot tā pakalpojumu paplašināšanu.
*Veicināt medicīnisku pakalpojumu sniegšanu tuvāk iedzīvotāju dzīves
vietai atbalstot FAP ciematos.
Uzņēmējdarbība:
*Veidot labvēlīgu vidi uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām un ar to
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radīt apstākļus iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.
*Sekmēt atbalstu bezdarbniekiem, iesaistot viņus novada teritorijā veicamajos darbos.
*Organizēt būvdarbu projektu konkursus tā, lai viens no pamatnosacījumiem būtu vismaz 25% novada nenodarbināta darba spēka iesaistīšana
būvdarbos.
*Veicināt tūrisma attīstīšanu novadā, popularizējot to caur reklāmu un
atbalstot finansiāli.
*Atbalstīt tirdziņu darbību Ilūkstē un pagastos, piesaistot vietējās produkcijas ražotājus.
*Meklēt iespējas, lai novada zemnieki, tiktu pie zemes laukumiem ar
mazākiem izdevumiem.
* Pašvaldības SIA “Ornaments” atbalstīšanai un zaudējumu samazināšanai nodot uzņēmumam ceļu un ietvju uzturēšanas darbus.
Galvenā vērtība ir cilvēks, tāpēc mēs strādāsim tā, lai novada iedzīvotāju
labklājība uzlabotos!
NO SIRDS LATVIJAI
1
Leonora Maku
2
Sbigņevs Morkāns
3
Andžejs Misevičs
4
Pēteris Subatovičs
5
Eleonora Kursiša
6
Jānis Cīrulis
7
Ilze Dinaburgska
8
Roberts Upenieks
Priekšvēlēšanu programma

IR JĀNOTIEK SABIEDRĪBAS UN VARAS IZLĪGUMAM

Izmainīsim pašvaldības attieksmi pret novada iedzīvotājiem, veidosim
tādu komunikācijas vidi, kurā nodrošināsim, ka katrs Ilūkstes novada
iedzīvotājs tiek uzklausīts!
- Reformēsim komunālo maksājumu sistēmu;
- Atjaunosim komunikācijas kultūru valsts un pašvaldības iestādēs. Nav
pieņemams, ka šajās iestādēs iedzīvotāji tiek uzrunāti par klientiem!
Šāda uzruna rada vēl lielāku plaisu starp tautu un tautas kalpiem;
- Ar visiem spēkiem veicināsim pašvaldības atbalstu Latvijas (novada)
uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, piemēram-„Pērc vietējos
ražojumus!”, „Apceļo dzimto zemi!”, u.c.;
- Ierīkosim kārtīgu tirgus laukumu Ilūkstes pilsētas centrā, uzlabosim
seguma kvalitāti (lai pirkt un pārdot gribētāji nestāv ūdens peļķēs),
ierīkosim galdus, apgaismojumu, noteiksim adekvātu nomas maksu;
Stiprināsim veselību! Sabiedrības veselības uzlabošanu balstīsim uz
profilaktisko pasākumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī
popularizēsim veselīgu uzturu. Stiprināsim primāro veselības aprūpi
kā visaptverošāko un izmaksu ziņā efektīvāko veselības aprūpes veidu.
Ģimenes ārstiem un citiem ārstiem - speciālistiem rosināsim izbeigt
izrakstīt receptes zālēm, kuras tiek lobētas un ir dārgas! Lielāku uzmanību aicināsim pievērst homeopātijai, jo, kā norāda paši ārsti, tām ir
labāks rezultāts un neiestājas atkarība (izņemot psihotropos līdzekļus).
Ir jāizstrādā projekts un jāatrod līdzekļi rehabilitācijas centra būvēšanai
Ilūkstes novadā.
Veicināsim dzīvi laukos! Veicināsim gan bioloģisko lauksaimniecību, gan
lauksaimniecības nozaru ar iespējami mazāku resursu patēriņu, attīstību. Palīdzēsim mazajām saimniecībām iegādāties zemi un atrast savu vietu tirgū, kā arī nodrošināsim jaunajām ģimenēm iespēju iegādāties mājokli un zemi, izmantojot valsts zemes fondu, tā sekmējot jauno ģimeņu
atgriešanos laukos. Ilūkstē un novadā ir tik daudz brīvu viensētu un
dzīvokļu, mēs palīdzēsim saprast un iesākt dzīvi laukos, nevis kosmiskā
ātrumā piedāvāt maznodrošinātā statusu!
Mazināsim nevienlīdzību! Novada Dome iesaistīsies nodokļu sistēmas
veidošanas procesos, attālākās lauku teritorijās dzīvojošiem samazinot
NIN nodokli. Izveidosim lietotu apģērbu aprites sistēmu novadā, lai
apģērbs būtu pieejams ikvienam novada iedzīvotājam.
Attīstīsim sociālo aprūpi! Aktīvi darbosimies pie bērnu - bāreņu ievietošanas audžuģimenēs! Sekosim līdzi tam, kāda ir dzīves kvalitāte senioru un bāreņu namos, palīginternātskolās novadā. Ilūkstes dome veicinās
senioru iesaisti sabiedriskos procesos, īpaši atbalstīsim vientuļos pensionārus.
Radīsim labvēlīgu vidi kultūrai! Attīstīsim mākslas jaunrades izaugsmi
un ilgtspēju, nodrošinot mūsu novada kultūras mantojuma nodošanu
nākamajām paaudzēm. Mūsu novadā izsenis ir bijusi multikulturāla
vide, ar daudznacionālu iedzīvotāju sastāvu, tāpēc atbalstīsim visas nacionālās biedrības, kas piekopj savu senču kultūru un tradīcijas.
* Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā. Vairāk informācijas: www.cvk.lv
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GARĪGUMA SARDZE
Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.
Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas.
Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup.
Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks.
- Māra Zālīte –

4.maijā visi kopā Subatē iestādījām Latvijas simtgades ozolu
(Foto: www.manabebrene.lv )

Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību – izveidot garīguma
sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās, kopskaitā 45 Latvijas pierobežas pašvaldībās. Akciju rīko Iekšlietu
ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades
biroju sadarbībā ar Latvijas mazpulkiem, Jaunsargiem, Skautiem un
gaidām, Latvijas pašvaldībām
Latvijas valsts simtgades atklāšana notika 4. maijā akcijā „Apskauj Latviju!” Latvijas valsts simtgades atklāšanā satikās cilvēku
rokas un gara spēks, apskaujot Latviju, klājot baltus galdautus un
godinot drosmīgos valstsvīrus, kas pirms simts gadiem apvienoja
Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu valsti.
4. maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādījām
ozolus, kam pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas
simtgades ozols. Stādīšanas darbi tika vienlaicīgi uzsākti no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai (1998. gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu „Latvija
saules zīmē”. Meikšānu ciemā Zilupes - Šķaunes ceļa malā atrodas viena no
četrām zīmēm „Austras koks”, jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem,

“APSKRIEN LATVIJU”
Arhitekts un garo distanču skrējējs Dins Vecāns, lai lauztu stereotipus
par neiespējamām lietām, kā arī pievērstu uzmanību un iedvesmotu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18. maijā uzsāk 18 dienu izturības skrējienu
apkārt Latvijai un aicina tajā iesaistīties arī citus!
Ceļš kopumā caurvīs 43 Latvijas novadus. Katrā novadā tiks izveidoti
kontrolpunkti, kā arī iepriekš izziņoti konkrēti laiki un vieta, cikos un kur
iedzīvotāji ir aicināti pievienoties skrējienam. Skrējiena posmu veidošanā
īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai dalībniekiem ceļš būtu interesants.
Latvijas tālākie punkti un augstākā bāka, zvejnieku ciemati, dažādi neparasti objekti, kā piemēram, Sapņu trepes vai Velna ala, kā arī daudzi citi
objekti un vietas ļaus katram pašam pārliecināties un novērtēt to, cik skaista un daudzveidīga ir Latvijas daba.
Kā norāda pats projekta ‘’Apskrien Latviju’’ idejas autors un realizētājs
Dins Vecāns: ‘’Latvieši ir sportiska tauta un to pierāda dažādie skriešanas
pasākumi, kas norisinās visos Latvijas novados. Šis skrējiens nav tikai par
to, cik fiziski daudz vari noskriet, bet arī par to, ka tieši ar ticību sev, motivāciju, apkārtējiem cilvēkiem, lietām un vietām, kas ikdienā mūs iedvesmo, mēs varam sasniegt šķietami neiespējamo. Aicinu visus, neskatoties
uz vecumu, pievienoties izaicinājumam, izvēlēties savu mērķi un kopā ar
mani pierādīt pašiem sev, ka mēs varam. Mēs varam daudz un vēl vairāk!’’

pirmais „sveic” sauli. „Saules puķe” – Latvijas tālākais dienvidu punkts
– atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā. „Zaļais stars” – Latvijas
galējais rietumu punkts – atrodas Bernātos, Nīcas novadā. „Baltās naktis” – Latvijas tālākais ziemeļu punkts – atrodas Ipiķu pagastā, Rūjienas
novadā.
Ilūkstes novada pašvaldība atrodas galējā dienvidu maršrutā, un Latvijas simtgades ozola stādīšanai tika izvēlēta mūsu novada pierobežas
pilsēta – Subate. Pasākumā, ar spēcinošiem vārdiem un domām, piedalījās pašvaldības, Iekšlietu ministrijas pārstāvji, VUGD vienības, jaunsargi,
viesi no pierobežas Lietuvas Ābeļu pilsētas. Kopā radījām svētku sajūtu
gan dodoties svētku gājienā pa Subates ielām, gan Baltā galdauta svētku koncertā, gan akcijas “Apskauj Latviju”ozola stādīšanas laikā Subates
tirgus laukumā. Spēcīgas saknes Subates ozolam aizdziedāja Ilūkstes novada ļaudis, ciemiņi, kā arī Latvijā pazīstami cilvēki – Renārs Kaupers, Ilze
Jurkāne, Goran Gora, Žanete Jaunzeme – Grende, Ivars Ījabs, Vjačeslavs
Kaščejevs un citi.
4.maija vēsturiskie notikumi kalpo kā liecība un atgādinājums - dzīve
var būt sarežģīta, bet valstiskuma un brīvības vērtības nekad nedrīkst aizmirst, savstarpējā pleca un atbalsta sajūta tautā ir ceļš, kas padara tuvāku kopēja mērķa sasniegšanu. Cilvēki neizvēlas laiku, kurā dzīvo, jo dzīve
tā iekārtota, ka viens otru nomainām paaudzēs, pirms mums bija mūsu
vecāki, tagad esam mēs, mūsu bērni, mazbērni un dažiem jau mazmazbērni. Visi kopā mēs veidojam šo laikmetu- steidzīgo un neatgriezenisko.
Ir jādara ko spējam, lai pacilātu garu, jādara ko spējam savā personīgajā
līmenī. Ne velti Kārlis Ulmanis reiz teicis- Ziedot savai dzimtai un savai
tautai kaut jel desmit minūtes laika dienā - un tevi un mūs visus sāks apspīdēt gaišāka, spožāka un siltāka saule. Lai Latvijas valsts atdzimšanas
diena mūs pilda ar gaismu, spēku un lepnumu.
Madara Pavlovska, redaktore
Projekts “ieskries” arī mūsu novadā, 27.maijā – Eglainē. Būsim
aktīvi - pavadīsim, uzmundrināsim un piebiedrosimies šim iedvesmojošajam mērķim ceļā uz Latvijas simtgadi.

Uzziņai: Projekts ‘’Apskrien Latviju’’ tiek realizēts kopā
ar ‘’Ghetto Games’’ un fondu ‘’1836’’, kurš 2015. gadā uzsāka īstenot projektu ‘’Aplido, apceļo, apmīļo Latviju’’, ar mērķi
izveidot vienojošu 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt
Latvijai. Šis ceļš, kas mijas starp upju ielejām, gliemežvāku
pludmalēm, priežu mežiem un zelta vārpu laukiem, ne tikai
aicina un iedvesmo, bet tagad arī izaicina.
Dins Vecāns – skriešanas entuziasts, kurš 2016. gadā 28
valstīs, 28 dienās, noskrēja 28 maratonus (42,2 km katru dienu), par savu izaicinājumu ir izvēlējies 18 dienās apskriet
apkārt Latvijai, aicinot Latvijas iedzīvotājus pieņemt pašiem
savu izaicinājumu un pievienoties skrējienā uz 500 metriem, 5 kilometriem, 50 kilometriem vai jebkuru citu distances
garumu.
Informācijai var sekot: www.1836.lv
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MĒS BŪSIM ZAĻĀKĀ VALSTS PASAULĒ, JA MĒS PAŠI TO PIEŅEMSIM UN
TAM NOTICĒSIM!
Jau tradicionāli, akcija Lielā Talka aicina domāt zaļi un, rūpējoties par
vidi, iesaistīties sakopšanas talkās. 22. aprīlī talkās pilsētās un pagastos pulcējās arī mūsu novada ļaudis.
PILSKALNE: Gatavojoties aktīvā tūrisma sezonai Lielā Talka Pilskalnes
pagastā notika 8. aprīlī. Talkas dalībnieki uzkopa un labiekārtoja teritoriju dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” pie atpūtas mājas “Dubezers”
talcinieki pārkrāsoja šūpoles, atjaunoja galdu. Talcinieki varēja arī radoši
izpausties, izvietojot teritorijā sagatavotas Lieldienu dekorācijas. Uzstādot
laika apstākļu barometru tika atrasta 1766. gada 2 kapeiku monēta. Talkā
dalību ņēma 22 talkotāji. Pēc paveiktā darba visi baudīja pagasta pārvaldes
sarūpētu zupu. Savukārt 7. aprīlī talkas darbos iesaistījās arī Ilūkstes dienas
aprūpes centrs “Fēnikss”.
Skaidrīte Azarstarpe, Ilūkstes novada kultūras centra,
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore.
BEBRENĒ: Arī Bebrenē un Ilzē pagasta aktīvākie cilvēki darbojās pie
sabiedrisko teritoriju uzpošanas un labiekārtošanas. Pirms talkas nedēļā
muižas parkā un pie sporta stadiona čakli strādāja 95 Bebrenes VP vidusskolas skolēni ar skolotājiem un skolas tehniskie darbinieki. Savā teritorijā ļoti
čakli darbojās arī 22 Bebrenes bērnu dārza bērniņi ar savām audzinātājām
un tehniskajiem darbiniekiem. Mūsu senioru kluba ‘’Sidrabrasa’’ 11 darbīgākie pārstāvji grāba lapas parka teritorijā topošajā senioru atpūtas vietā.
Sestdien 22. aprīlī, neskatoties uz lietus gāzieniem, krusas mākoņiem
un slapjām sniega pārslām, talkas darbi noritēja gan Bebrenē, gan Ilzē! Bebrenes katoļu un luterāņu kapu apkārtnē 26 talkotāji zāģēja nokaltušos kokus un krūmus, savāca neskaitāmus maisus ar stikla un plastmasas svecīšu
trauciņiem, mākslīgajiem ziediem. Kā katru gadu, arī šajā talkā ciemata centru ļoti saliedēti un darbīgi uzkopa 19 Ilzes ciemata ļaudis.
Liels paldies visiem 173 čaklajiem Bebrenes pagasta ļaudīm, kuri
nepažēloja ne savu laiku, ne spēkus un pielika savu roku pie mūsu pagasta
sabiedrisko teritoriju sakārtošanas. Mēs visi dzīvojam skaistā un sakoptā Bebrenes pagastā, bet tik un tā tika savākti 145 maisi ar atkritumiem! Un cik
vēl palika pa mežmalām, ceļmalām! Ar šausmām jādomā kā viss izskatītos, ja
nebūtu šādu talkas dienu un dažu algoto labiekārtošanas darbu strādnieku,
kuri nepārtraukti savāc cilvēku izmestos atkritumus! Pagasta ļaudis, lūdzu cieniet citu cilvēku darbu, lūdzu sakārtojiet ne tikai savus īpašumus, bet
pielieciet arī savu roku, lai mēs visi dzīvotu sakoptā un tīrā vidē!
Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja

DVIETĒ ATJAUNOTA BIJUŠĀS
PAMATSKOLAS ĒKA,
KAS KĻŪS PAR DAUDZFUNKCIONĀLU
SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRU.
Lai attīstītu iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus
tuvāk dzīvesvietai, kā arī, lai nodrošinātu racionālu bijušās Dvietes
pamatskola ēkas izmantošanu, tādējādi pasargājot ēku no bojājumu
draudiem, pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzekļiem izbūvēt daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.
Telpu atjaunošanas darbi tika uzsākti šī gada janvārī, to ietvaros ir
pilnībā atjaunotas un labiekārtotas, atbilstoši prasībām, dzīvojamās telpas. Centrā iekārtoti 24 numuriņi, nodrošinot ap 50 vietām. Katrā numuriņā ir viss nepieciešamais (tai skaitā – sanitārais mezgls, pieejams
internets, televīzija utt). Ir ārsta un fizioterapeita kabineti, atsevišķa
mazgāšanās telpa, ēdamzāle, virtuve. Ēkas iekšpagalmā izveidota terase un labiekārtojuma elementi (soliņi, šūpoles, puķu dobes). Iekārtota
centra apkārtne –dārzā – košumkrūmi, krūmāji, augļkoki.
Dvietes sociālo pakalpojumu centrs ne vien nodrošinās ar augsta
līmeņa pakalpojumiem, bet arī radīs novadā vairākas darba vietas, un
nav mazsvarīgi atzīmēt, ka jau tagad ir liela interese par iespējam izmantot centra pakalpojumus.
Mūsu novads bija viens no pirmajiem, kas teritoriālās reformas laikā Latvijā izveidojās kā novads. Pašpietiekams un dzīvotspējīgs visās
izpausmēs. Un tas, ka savulaik slēgtā Dvietes pamatskola iegūs jaunu
elpu ir likumsakarīgi –vieta ir radusi jaunu pielietojumu!
Dvietes sociālo pakalpojumu centra iesvētīšana notiks 27.maijā,
plkst.11.00. Paredzēts, ka centrs darbu uzsāks vasaras otrajā pusē.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p.i.
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EGLAINE: 22.aprīlī akcijas “Lielā Talka” aktivitātes notika Lašu pilskalnā un arī Vecā Stendera muzejā. Šīs dienas galvenais uzdevums bija
sakopt abu vietu apkārtni, kas laikapstākļu dēļ nedevās viegli, bet tas netraucēja gūt gandarījumu un prieku par labi paveikto darbiņu! Dienas
garumā 7 cilvēku sastāvā talcinieku grupa Stendera muzejā un 7 cilvēki pie
Lašu kalna no plkst.9.00. tika savākuši 16 atkritumu maisus. Muzeja teritorijā labiekārtoja pagalmu, ķērās pie zaļās zonas iekopšanas. Atkritumu
ziņā, Stendera muzeja teritorija ir tīra, vairāk atkritumu parādās, protams,
ceļmalu zonā, un pamestās, neuzturētās teritorijās. Noslēgumā Lielās talkas
idejas uzturēšanai, talcinieki Eglaines pagasta pārvaldes vad.Martas Petrovas vadībā iestādīja draudzīgu eglīšu un bērzu pulciņu, noslēdzot Eglaines
ciemu. Savukārt muzejā no vēja brāzmām slēpās un ar zupu mielojās ne tikai
talcinieki, bet arī iebrukušie viesi.
Zanda Lisovska, Eglaines KN vadītāja
SUBATE: Subatieši Lielās Talkas dienā darbiņus neveica, jo plānotā
sakopšanas vieta ir stāvs kalns. Darbi uz tā lietainā laikā ir apgrūtināti.
Tomēr kalna labiekārtošana nav apstājusies, tiek gatavotas margas, soliņi.
Tuvākajās dienās (laiks tiks paziņots ), kad laika apstākļi būs mīlīgāki, subatieši dosies uz kalnu talkot un sakops savas mazpilsētas vienu no gleznainākajām vietām.
Gunta Okmane, Subates KN vadītāja
ILŪKSTE: Kā katru gadu, arī šogad Ilūkstes novada iedzīvotāji tika aicināti uz Lielo talku. Iespējams, ka sliktie laika apstākļi bija par iemeslu, ka
Ilūkstes pilsēta talkot atnāca tikai 15 cilvēki. Prieks un lepnums par viņiem.
Cītīgi strādājot čaklos talciniekus nebaidīja ne lietus, ne krusa, ne sniega
pārslas. Paveikts bija daudz. Mēs sakopām atpūtas vietas teritoriju Strēlnieku ielā pie „Justa” darbnīcām, aiz pilsētas estrādes veicām sagatavošanas
darbus jauna parka ierīkošanai, kā ik gadu savācām atkritumus Ilūkstes
pilsētai pieguļošajā meža teritorijā. Kas attiecas uz neorganisko atkritumu
savākšanas darbu Lielās talkas ietvaros, mēnesi atpakaļ interneta saitē
parādījās lozungs ar mazu humora un lielu patiesības daļu: „Parasti Talkā
piedalās tie, kas NEKAD nepiemēslo apkārtējo vidi, un satīra pēc tiem, kas
NEKAD pēc sevis nesakopj.”
Cītīgi strādājot un nedaudz atpūšoties tējas pauzē talkotāji smaidīja,
dalījās ar interesantiem notikumiem no savām dzīvēm. Biju īpaši pateicīga
jaunajai paaudzei. Pilsētas talkotāju vidū bija 11 un 8 gadus veci bērni, bija
jaunieši, kas vasaras mēnešos piedalīsies nodarbinātības pasākumā. Gribētos
ticēt, ka Lielā talka mūsu jaunajai paaudzei ir patriotisma mācību stunda
un ar pilnu atbildību varu teikt ka Ilūkstes talcinieki ieguva atzīmi IZCILI.
Visi tie, kas bija Lielās talkas dalībnieki, ar savu darbu pierādīja ka Latvijai būt zaļai! Un tas nav tikai uzraksts uz plakāta, vai sauklis reklāmā.
Indra Madarniece, Ilūkstes pilsētas labiekārtošanas darbu
un komunālās saimniecības pārzine

MŪSU IESPĒJAS AUG!
Mūsu novadā turpina attīstīties un pilnveidoties sporta bāze. Sniedzot
iedzīvotājiem plašākas iespējas aktīvi un veselīgi pavadīt laiku, Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā tiek papildināts nepieciešamais sporta inventārs un ir iekārtotas profesionālā sporta telpas, kas kalpos ilgtermiņā.
Viena no šādām profesionālā sporta telpām ir pirms vairākiem gadiem
plānotā aerobikas un trenažieru zāle.
Soli, pa solim ieceres realizējas! Pirmie astoņi trenažieri ir iegādāti un
uzstādīti, un trenažieru zāles atklāšana notiks 12.maijā.

A K T UĀ L I

PAZIŅOJUMS.

AKTUĀLAIS PAR PUTNU GRIPU

Pēc daudzu iedzīvotāju lūguma Ilūkstes novada pašvaldība 2017.
gadā ir ieplānojusi uzsākt Ilūkstes pilsētas katoļu un pareizticīgo draudžu
kapsētu (kadastra apzīmējums 4407 005 0105 ar kopējo platību 3,9272
ha) teritoriju sakopšanu un labiekārtošanu.
Paredzēts uzsākt:
•
kapsētu teritorijas sagatavošanu nožogojuma uzstādīšanai, žoga uzstādīšanu un atjaunošanu (apmēram 957 t. m);
•
paplašināt kapsētu (Slimnīcas ielas virzienā un zemes vienības robežā ar Daugavpils novada īpašumu -mežu).
Šogad plānots par pašvaldības līdzekļiem veikt kapsētu vārtu un vēsturiskā žoga atjaunošanu kapsētu centrālo ieeju daļā (150t.m.).
Kapsētu teritorijas pretējā pusē (pie meža) tiks veikta tās atkrūmošanu 0,08 ha platībā un žoga uzstādīšanu (160 t.m.), kā arī plānots veikt
teritorijas paplašināšanu izzāģējot lielo koku daļu 0,4784 ha platībā.

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa
pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.
Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā)
ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm,
transportlīdzekļiem, pakaišiem u.c. Ja kaut viens mājputns saimniecībā
saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu
ganāmpulks. Ap saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā,
būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un
pārvietošanai.
Ja mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), tad nevarēs saņemt kompensāciju par slimības
dēļ likvidēto ganāmpulku.
Ja novēro, ka mājputni mazāk ēd, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties jāziņo veterinārārstam
vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Pēc aptuveniem aprēķiniem:
*Kopējais uzstādāmā žoga garums sastādītu apmēram 957 t.m.
Nocērtamie koki dabā tik apzīmēti ar cipariem no 1 līdz ... .
Pašvaldība vēlas zināt Jūsu viedokli par norādīto koku ciršanu
kapsētu teritorijā, tādēļ rīko sabiedrisko apspriešanu. (nosaka
2.05.2012. MK noteikumi NR.309 „Par koku ciršanu ārpus meža
zemes ”) Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu sekos!
Ilūkstes kapsētā apbedīto piederīgajiem ir iespēja balstīt pašvaldību ar
saviem finansiālajiem ziedojumiem veicinot žoga ierīkošanu kapsētas teritorijai, tādējādi pasargājot apbedījumu vietas no meža dzīvnieku postījumiem.
Šogad minēto kapsētu teritorijās tika izcirsti 19 bīstami koki, no tiem 5
luterāņu draudzes kapsētā un 14 pareizticīgo un katoļu draudžu kapsētās.
Šo darbu izmaksas sastādīja:
* par koku ciršanu € 3560;
* transporta pakalpojumi nocirstās koksnes aizvešanai € 250;
Pašvaldība veic visu Ilūkstes pilsētā esošo kapsētu uzturēšanu un nodrošina regulāru gan organisko, gan neorganisko atkritumu apsaimniekošanu
par saviem līdzekļiem.
Ikdienas kapsētu uzturēšanas darbus veic pašvaldības algots darbinieks kapu uzraugs, kura atalgojums ar darba devēja soc.nod. sastāda € 5357.

Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:
•
•

2016. gadā izdevumi par 72,4m3 neorganisko atkritumu apsaimniekošanu sastādīja € 894,14, bet transporta pakalpojumi par organisko atkritumu apsaimniekošanu sastādīja € 2114;

•

2016. gadā veicot zāliena pļaušanas darbus ar trimmeriem 2 reizes sezonā
tika izlietota degviela 130 L par kopējo summu € 147,00.

•

•

Ar pašvaldības algoto pagaidu sabiedriskos darbos nodarbināto bezdarbnieku palīdzību nopļautā zāle un rudenī kritušās koku lapas tika sagrābtas un savesta atkritumu kaudzēs.

•

2016. gadā tika veikta 13 bīstamo koku ciršana un 11 lielo koku vainagu
kopšana. Šo darbu izmaksas sastādīja € 2790 par koku ciršanu un € 250
par transporta pakalpojumiem nocirstās koksnes savākšanu.

•

Kapsētas apmeklētāju ērtībām no 2015. gada pie kapsētas ir uzstādītas
divas BIO tualetes, kuru noma gada laikā sastāda € 871,20.
Romualda Kartašova
Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja

ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas
ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);
glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās
vietās;
mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
mājputnu dzirdināšanai neizmanto virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu
ūdeni;
ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem,
kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.

Laikā no 2017. gada 1. marta līdz 31. maijam:
mājputnus turi slēgtās telpās*, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
• netirgojies ar mājputniem un inkubējamām olām;
• nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu
piedalīšanos; to norise ir aizliegta;
• nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi
(darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas
vietā);
Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens
vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pasākumi jāievēro putnu novietnēs
un putnu produktu ražotāju uzņēmumos.
PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3-5
putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības
tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD
teritoriālajā struktūrvienībā.
* Slēgta telpa - kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura
ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi
pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku
piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī
telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.
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PARADĪZES VIETA,
JA MĒS PAŠI TO SAPROTAM
Ilūkste - bērnības zeme. Mēs vairāk pavadījām laika te
Cukurenē,tā Cukurene netālu pie Dvietes skaitījās, tēva mamma dzīvoja. Ilūkste uz vienas rokas satverama likās un viss te ir
kopā, viss te ir jauki un tie cilvēki tādi burvīgi. Viss tāds saprotams likās. Un kad es saprecējos, vīrs teica, es nekad nekāpšu tai
6.stāvā. Man toreiz Rēzeknē tur sava darbnīca bija. Neko vairāk
mākslinieks nevarēja gribēt, dzīvot un strādāt vienuviet, bet tā
mēs kaut kā pamazām uz Ilūksti no tās Rēzeknes atnācām. Tā ir
tāda paradīzes vieta, ja mēs paši to saprotam. Labi, nu tu saki,
tev tur tas nepatīk, šitas. Dod savu programmu, dari, lai tas
kādam citam būtu vajadzīgs, bet nesaki sliktu par savu vietu,
kur dzīvo. To mūsu cilvēkiem, it sevišķi reģionos, ir jāiemāca, jo
tas svētākais, kas tev ir - tā ir tava vieta, un tu tur kaut ko vari
darīt.
Ne tikai par mākslu, mūziku un skolu, bet par mājām, vietu, kur
mēs dzīvojam un to, kam mēs ticam. Par vērtībām un to cik dažādi un līdzīgi mēs vienlaikus spējam visi būt. Ceļā uz kopīgu vulkāna izvirdumu, izplaucēt ziedus sevī un citos.
Saruna ar Ilonu Ružu, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas
direktori.
Par vulkānu.
Faktiski šis mācību gads sākās ļoti strauji, kad mums ir pagājušā gada
septembris, jo izglītībā ir ļoti interesanti, kad viss mainās no septembra līdz
septembrim, nevis no janvāra līdz janvārim, kā tas ir, kad plāno finansiālo
gadu, tāpēc skolā strādāt Ir ļoti grūti, jo tev ir jāizdomā, kas būs nākošgad
un nākošajā pat mācību gadā. Visi šie te pasākumi, visi izglītības sistēmā
pedagogi, direktori praktiski domā divus gadus uz priekšu, lai vispār tā
sistēma kaut kā darbotos. Līdz ar to arī pedagogi iesākot darbu nemaz
nezin kādas viņiem būs algas, kādas būs slodzes, bet saka, “nu ko tie pedagogi, viņiem taču jau ir kaut kādas programmas izstrādātas, viņiem taču
ir viegli”. Strādāt skolā ir divreiz grūtāk nekā jebkurā cita darbā. Bet atkal ir pozitīvais tas moments, ka tu audz līdzi bērniem, tu audz līdzi jauniešiem, un tu nedrīksti apstāties ne vienu dienu, ne vienu stundu, ne tikai
tehnoloģiju ziņā. Faktiski tie mūsu audzēkņi tie ir tie, kas rada šo te tehnoloģiju, kas iet nedaudz pa priekšu tam skolotājam un tas skolotājs visu
laiku, it sevišķi šādā mūzikas un mākslas,kultūras jomā, viņam visu laiku
ir jādomā līdzi attīstībā un faktiski viņš ir tas spridzeklītis, kas dod bērniem, jauniešiem šo te iedvesmu darboties uz priekšu. Ja šie divi spridzekļi
ģimenē un skolā sapas, tad notiek vulkāns, tādā pozitīvā nozīmē un tas
ritenis darbojas ļoti, ļoti labi, ja tā nav, tad ir problēmas. Un vislielākās

10

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 4 2 0 1 7 . g a d a 1 2 . m a i j ā

problēma ir tā, ka šodienas sabiedrība, nu ne tikai šodienas sabiedrība,
tas ir tā šajā teritorijā ļoti, ļoti sen, ka ģimene pati par sevi un skola pati
par sevi. Jo mums, kā vecākiem, arī es esmu vecāks, liekas, ka skolā jādara
tā un tā, skola atkal dara tā kā viņiem liekas, kā būtu jādara un šī kopsaucēja ļoti bieži nav un tapēc tajās pašvaldībās, tajās skolās, kur ir šī te
sasaiste – ģimene un skola – viss aiziet. Ja mēs kā vecāki iejaucamies par
daudz skolas darbībā tas nozīmē, ka mēs diktējam. Tad priekš kam ir vajadzīgs direktors, priekš kam ir vajadzīgi skolotāji, faktiski viņi vada skolu, mums būtu jāpalīdz ne jau skolai, bet saviem bērniem saprast, ko dara
tas skolotājs un kāpēc viņs to dara. Ja šī sasaiste ir, tad vis notiekās, ja šīs
sasaistes nav, tad nenotiek nekas, notiek šīs savstarpējais cīniņš, tas arī
globālajā jomā, nav obligāti skola un vecāks, vai pašvaldība un iedzīvotāji, jo nepārtraukti ir jābūt šim te pozitīvajam dialogam. Kā šo pozitīvo
dialogu uzturēt un darboties, tas ir tas pats vissmagākais posms, ko liekas,
ko dara direktors, ko dara mācību daļa, jo tas liekas jau pats par sevi saprotams, ka tur nāk vecāki, viņiem ir savas tiesības un viņi tikai uz priekšu,
bet tas tā nav. Pedagogam jāliek audzēkņos zināšanas, kas viņam ir ierakstītas ļoti strukturāli izveidotajā sistēmā, mācību priekšmetā un viņam tas
ir jāiemāca. Atkal vecākiem ir jāiemāca savos bērnos, nevis, ka viņš ir paklausīgs audzēknis,kurš tur izpilda katru burtu, bet, lai viņš būtu tas, kurš
ieklausās skolotājā un saprot jēgu par ko skolotājs runā. Ja pašā sākumā,
no pirmās klasītes, mēs sākam mācīt bērnos kaut kādus pretstatījumus, kā
māca skolā, tad ir nulle variants, viņš neko neiemācīsies. Ja mēs mācam
saviem bērniem, ka skola ir tas un skolotājs, no kā tu vari ņemt zināšanas
un klausies, kur viņš vada tevi. Jā var būt arī nepareizs, es nesaku, ka
visi skolotāji ir ideāli un tā tālāk, bet es vienmēr mājās esmu teikusi tā,
ka iedomājieties atnāks man kāda mamma un teiks man - “dari to tā un
dari to šitā, kāpēc tu dari tā, nē tev jādara tā”, es saku –“ jūs piekristu”,
“nē, mamma,”saka meitas. Nu un kāpēc, tad mēs ejam uz skolu un mācam
citus skolotājus. Ar kādām tiesībām jūs varat viņam pateikt, ka dara nepareizi, ja viņam liekas, ka viņš to dara pareizi. Tev nav jāskatās, vai viņa
iemācīs tev to pareizi izdarīt, tev jāsaprot, ka viņai ir jāiemāca to vispār
darīt un lai kā tur būtu, kā tur visi runātu man bērni vēl šodien ada,
tamborē, šuj mājās. Bija skolotāja stingra, bija viņai prasības, ka gala
rezultātam ir jābūt labam, ideālam un tas ir jādara pašam. Ar asarām
sēdēja, sākumā, ka viņām nepadodas, bet to darīja kamēr viņām padevās,
jo mana nostāja skolās ir tāda, ka es nedrīkstu bērnu vietā kaut ko darīt.
Arī par puņķiem un asarām…
Es zinu, ka strādājot vidusskolā ļoti bieži, it sevišķi maksās vidusskolā skolotāji, lai iegūtu labu rezultātu viņi paši piepalīdz, jo tur brauks komisija,
vai kāds cits iemesls un to darbiņu ātri vajag pabeigt. Bet to nekad nevar
darīt, ir jāpanāk, ka bērns pats to iemācās. Man mājās arī tā, kad ļoti
strikti bērni paši tam iet cauri, ar asarām, puņķiem, viņi iet cauri, bet
tagad saka paldies, jo to visu māk un viņi tagad arī nebaidās no grūtībām.
Un skola liek viņiem to darīt, jā ļoti daudz, dažreiz vairāk kā vajag, bet, ja
tu gribi kaut ko dzīvē sasniegt, tev ir jāiemācās strādāt un viņu darbiņš, kā
mēs teicām – “es daru šo darbiņu un tavs darbiņš ir mācīties.” Līdz ar to,
tā vecāki bērniem palīdz…Kāpēc tik garš ievads, jo šīs te mūzikas un māk-
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slas skolas nav no obligātajām, bet šajās skoliņās iemāca mācīties, iemāca caur darbu sasniegt rezultātu. To ļoti jauki mēs varējām tagad redzēt,
mēs divas dienas bijām Madonā uz valsts konkursu noslēguma semināru,
seminaru, kas notiek vienreiz gadā, pēc valsts konkursiem, kad sabrauc
pilnīgi visas skolas. Mums Latvijā ir 150 mūzikas un mākslas skolas, bet
tīri, kuri ir mākslas programmā, tad ir 102 šādas skolas. Valsts konkursos
brīvprātīgi obligāti ir jāpiedalās visām skoliņām. Šogad piedalījās 100
skolas, es nezinu kāpēc divas skolas nepiedalījās šajā valsts konkursā. Un
tad šajos noslēguma semināros mēs izanalizējam labākos darbus, labākās
skolas, piemēram, skola prezentē savu labāko rezultātu un otra lieta, pēc
tam mēs analizējam, ko darīt tālāk un kas bija pozitīvs, kas bija negatīvs
šajā valsts konkursā un ko mēs darām nākošajā gadā un tālāk. Faktiski šīs divas dienas bija labs mācību process gan visiem skolotājiem, gan
administrācijai, kad mēs skaidri sapratām, kādas ir kļūdas mūsu mācību procesā, kas ir jāievieš mums vēl papildus mācību procesā, bet ne jau
tā, ka mēs ieviešam kaut kādus mācību priekšmetus, bet kaut gan pēc šī
konkursa sapratu, kas mums nedaudz jāpamaina pašā programmā, bet
to, ka audzēkņiem ir vēl kaut kas jāieliek papildus un ko viņi nezin. Uzreiz
teikšu, ka tie ir šrifti, tie ir burti, kā viņus sauc – burtu zīmoli – laikam
būtu pareizi latviski. Bērni ļoti daudz strādā ar datoriem un tādām lietām
un viņi neiemācās rakstīt, viņiem faktiski gramatika ir nulle. Es sapratu,
ka mēs, kā Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ar savu trīsgadīgo, pašlaik
tikai trīs kursiem, esam divdesmitniekā starp labākajām skolām, ka mums
ir ļoti labi rezultāti un skatoties šos te darbiņus, kas bija valsts konkursā,
es skatījos uz mūsu bērnu darbiem un nesapratu, kāpēc mums nav vietas,
ja darbi man likās pat vēl labāki par pirmo vietiņu. Tikai tagad, atbraucot
mājās, analizējot un lasot, es sapratu, ka ļoti daudz gramatisku kļūdu, it
kā tas vizuālais tēls ir un, ja uzsvars bija uz burtu zīmoliem, tad bērniem
tas ir jāmāk un domāju tas mums būs jāievieš mācību programmā iekšā,
lai bērni to saprastu. Un otra lieta –tā gramatika tomēr ir jāmācās. Un tad
vēl viena lieta, ka tam vēcakajam, tas ir 5.,6.klasīte jeb kurss, tā arī var
teikt, tādu mums vēl nav, bet būs, tāda viņiem jau veidojas šie te dizaina
priekšmetu iepakojums un tur pamatā ir matemātika, ģeometrija. Un es
saprotu tiem bērniem tas ir tāds pamatīgs pārbaudījums, tas viss ir jāmāk,
tas viss ir jādara un nepietiek tikai, ko skolotājs teica un stundā pazīmēja,
tur papildus ir jāstrādā un, ja bērnam patīk kaut ko darīt, viņam patīk
zīmēt, vai viņam patīk muzicēt, nāk tas skolotājs vai vecāks, kas vismaz
divreiz nedēļā, vecākos kursos iznāk trīs reizes nedēļā, viņu atved līdz tai
mākslas skolai, atved līdz tai mūzikas skolai, lai viņš radoši spēj darboties
un attīstīties.
Ceļā uz rezultātu.
Saprotams, ka nepastāv atsevišķi māksla, atsevišķi kaut kāda mūzika
un atsevišķi kaut kāda matemātika. Tas ir viss sasaistīts kopā. Ja viņu
iemāca radoši domāt, viņš radoši domās tanī matemātikā, ģeometrijā,
viņam nebūs problēmu. Tas ir tik ļoti svarīgi saprast vecākiem un saprast
bērniem, ka tas dzīvē ir tik ļoti savstarpēji saistīts, ka viņu nevar atdalīt.
Nav tā, ka mēs ejam tikai uz zīmēšanu, mēs ejam tikai uz matemātiku. Tas
pats dators, programmēšana tur visur pamatā ir matemātika, tanī pašā
zīmēšanā – cietie zīmuļi, mīkstie, ko ar viņiem darīt, līniju biezumi, viss
tas pēc tam pilnīgi ir ģeometrija, rasēšana, matemātika, to nevar atdalīt.
Līdz ar to tas skolotājs mākslas izglītībā ir ļoti noslogots, vispārizglītojošā
skolā viņš ir ļoti noslogots, jo nav tāda skolotāja, kurš tikai aiziet uz darbu,
viņš mājās labo, ņem tās burtnīcas, piemēram, latviešu valodas skolotājs,
tas nozīmē, cik cilvēkos viņam ir jāpārtop, pilnīgi par aktieri jābūt iekšēji, jo viņš lasa to sacerējumu, viņš taču ieiet iekšā, lai saprastu, ko bērns
gribējis ar to pateikt, viņš neieliek tikai komatus. Tas ir ļoti interesants,
bet viena no smagākajām profesijām un tāpēc, kad bieži vien runā, “nu, ko
tur tas skolotājs, viņš jau neko, viņš atnāk pastāsta, ko viņš tur zin,” bet,
ja tas skolotājs vienkārši tikai atstāsta…Nu, man ir tiešām ļoti liela dzīves
pieredze, vairāk nekā trīsdesmit darba gadu, un man ir bijuši arī tādi
skolotāji, kuriem liekas, ka viņi atnāks, nolasīs un aizies, bet bērni neko
neiemācīsies. Ja tas skolotājs caur savu fantāziju, to pašu ģeogrāfiju nevar
izstāstīt un parādīt, kā tas ir …Tagad ir datori un tagad ir tās interaktīvās tāfeles, viņš var uzlikt, bet, kad es mācījos padomju laikos,mēs bijām
47 audzēkņi klasē, tas skolotājs tiešām stāstīja par tiem visiem kalniem
ar vārdiem un viņš bija nu tiešām aktieris, mēs toreiz pilnīgi redzējām
visus Alpus, mēs redzējām tos Krievijas plašumus. Kad man bija iespēja
ar vilcienu nedēļu braukt caur Krieviju uz Sibīriju, un ka es tiešām redzu
visus tos uguns stabus un tās stepes,man nāk atmiņā tas skolotājs, pilnīgi
tas viņa tēls tā, kā viņš par to visu stāstīja. Un tas ir to vērts, izdzīvot to
mīlestību, ne jau bērnu, bet mīlestību uz savu darbu, ko tu dari, jo bērns,
bērns viņš ir tas, kas dot pretī to enerģiju, vai pozitīvu vai negatīvu, to arī
mēs jūtam, vai viņš ar kreiso kāju vai labo izkāpis no gultas, to ļoti jūt, ar
to pret reakciju, vai viņš tev atbild vai neatbild un ir momentāli jāsaprot,
kā ar viņu runāt, lai tu dotu to pozitīvo enerģiju, lai viņš arī saprastu, ko
tu runā, jo, ja tā stunda izkrīt, viņš aiztaisa sevi ciet, tad viņš to stundu
ir pazaudējis. Un mākslā nav grāmatu, mūzikā nav grāmatu, mūzikā ir
notis un ja viņš tajās stundā nav ņēmis, tad ir dubultais darbs mājās, ja
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viņš to saprot, vai vienkārši tā ir pazaudēta diena, tā ir pazaudēta stunda.
____________________________________
Ja mēs kā vecāki iejaucamies par daudz skolas darbībā tas
nozīmē, ka mēs diktējam. Tad priekš kam ir vajadzīgs direktors,
priekš kam ir vajadzīgi skolotāji, faktiski viņi vada skolu, mums
būtu jāpalīdz ne jau skolai, bet saviem bērniem saprast, ko
dara tas skolotājs un kāpēc viņš to dara. Ja šī sasaiste ir, tad
vis notiekās, ja šīs sasaistes nav, tad nenotiek nekas, notiek šīs
savstarpējais cīniņš, tas arī globālajā jomā, nav obligāti skola
un vecāks, vai pašvaldība un iedzīvotāji, jo nepārtraukti ir jābūt
šim te pozitīvajam dialogam.
____________________________________
Jaunie pedagogi ir ļoti interesanti, viņi nāk ar ļoti lielām prasībā. Es
tā visu laiku domāju, kā es jaunībā nācu, bet laikam arī ar savu ļoti
pašpārliecinātību, ka es visu māku,jo, kad akadēmiju beidzu man likās ko es nezinu, es zinu visu. Tagad es jūtu, jo vairās strādā, jo vairāk saprot,
ka jāpiemācās. Tagad šajā seminārā lielajā, kad mēs bijām vairāk kā 200
pedagogi un tas bija tāds prieks, vienkārši redzēt, ka apmēram puse ir
tavu audzēkņu, jā, kad arī viņi turpina šo darbu strādāt par pedagogiem,
viņi nāk klāt, ir ļoti viegli kontaktēties, saprast. Paaudzes mainās un tu esi
izaudzinājis kādu. Viņi ir pašpārliecināti, savu darbu dara ar entuziasmu,
bet viņi arī “ņem daudz vieglāk”, bet es domāju,ar gadiem viņi sapratīs,
ka viņiem jāiet daudz dziļāk, bet tas pirmais vāāu – ir, un es domāju tie
jaunieši daudz ātrāk ar bērniem atrod kontaktu. Es jau smējos, kad runāju ar saviem kolēģiem, vienaudžiem, ka es laikam izdotu likumu, ka pedagogam, kurš strādā pamatskolā, skolā ir 55 gadi ir obligāti jāiet pensijā,
jo tagad tik ātri, tik dinamiski viss attīstās, ja viņš vēl ļoti, ļoti grib un
ja tiešām ir vajadzība viņš tur var strādāt, bet ir jādot vieta jaunajiem,
kuri daudz vieglāk ar bērniem uztur to kontaktu. Mums vecās paaudzes
pedagogiem, es jau sevi saucu pie tiem, mums ir nedaudz grūtāk. Mums ir
lielāka darba pieredze, zināšanas, dzīves pieredze, mēs zinām, kā dažādās
situācijās risināt šīs te problēmas, kas rodas darba procesā, kas jārisina
momentāli, nevis tā, ka vēl domāt, kā to izdarīt.
Plaukt.
Ir bijis tā, kad kaut kā… bērnībā, bērnība, es esmu dzimusi Rēzeknē un
līdz tai 1.klasītei mēs arī dzīvojām. Rēzekne tanī laikā tomēr bija maza
lauku mazpilsēta, pēc tam bija tā, ka mēs aizbraucām dzīvot uz Rīgu un
tas man tāds diezgan liels dzīves šoks bija, pēkšņi tādā lielā pilsētā, mūros
un pirmie gadi bija ļoti smagi. Lai arī regulāri braucām uz laukiem, ikdienā tu tomēr neesi tanī dabas ritumā. Pilsēta ir pilsēta, ja nu vienīgi tu ej
kaut kur cauri parkam, tad tu kaut ko jūti, kaut ko redzi, jo mūris paliek
mūris. Rīga tie bija tikai tādi gumijas vai plastikas zābaki, jo ziema tur
kā tāda varbūt bija, bet tāda sniega tu izbaudīt nevari, tādas lapas arī, ja
nu vienīgi parkā.
Tas dabas tuvums priekš manis bija kaut kas tāds ļoti, ļoti svarīgs. Un
tad, kad pēc tam bija iespēja atkal, kā es smejos, pazust no Rīgas, tas bija
pirmais, ko man it kā gribējās. Jā,man Rīga patīk ar arhitektūru, bet tā
nav tā pilsēta, kura mani iedvesmo ikdienā, man tomēr vajadzīga tā daba,
lai es redzu, kā zāle dīgst, kā puķes zied, it sevišķi pavasaros, kad tulpes,
narcises, sāk plaukt koki, tad iekšēji tu saproti, ka katru gadu tu paliec
arvien jaunāks, tu katru gadu atjauninies, tāpat kā daba, tad man arī
iekšēji tā paliek. Protams, mēs visi novecojam, bet ir tā iekšējā sajūta, ka
tu atdzimsti no jauna un tas ir ļoti svarīgi. Tās ir tās lietas, kas mani
ļoti, ļoti iedvesmo. Otra lieta, kas mani iedvesmo tā ir ceļošana, braukt
un redzēt, kas, kur notiek. Protams, strādājot Ilūkstē es to tik daudz nevar atļauties kā tas ir strādājot Daugavpilī, kad ar vidusskolu tur ir
daudz vairāk nepieciešami šie te kursi un pasākumi un tad ir tā, ka tu
katru mēnesi kaut kur brauc, tev bija jābū Liepājā, Talsos, tad vēl kaut
kur uz tiem semināriem, tāpat bija jābūt uz visiem tiem skolu pasākumiem, tad visādi projekti. Ļoti daudz bija ceļojumu uz ārzemēm. Man patika
strādāt Daugavpilī, jo tur bija šie te regulārie braucieni - kultūras nodaļas
sadarbība ar ļoti daudzām valstīm, strādājot tur, man liekas, esmu visu
Eiropu izbraukājusi. Tas ir tas, kas mākslas cilvēkam ir ļoti vajadzīgs,
jo skolotāja alga, direktora alga nav tik liela, lai tu varētu sakrāt un apceļot pasauli, ja tev tāds ir mērķis un tev nav ģimenes, tad to var izdarīt,
bet, ja tev ir ģimene, bērni un visiem kaut kas ir vajadzīgs, tad to ir ļoti
pagrūti darīt. Bet redzēt pasauli ar savu kultūru – obligāti – tas ir jādara
visiem. Protams, tagad ir internets, mēs varam apskatīties, bet, ka tu stāvi
pie jūras, vai pie okeāna tas ir nedaudz savādāk nekā tu redzi to jūru, to
okeānu datorā. Tāpat kā mākslas darbus. Protams, padomju laikos mēs
esam izbraukājuši Maskavu, mēnešiem dzīvojuši Sanktpēterburgā, man
liekas, muzejā es katru gleznu atceros, kurā vietā atradās. Tad bija jādara
obligāti un ja tas tev patīk, tad obligāti jāredz. Tagad ir iespēja uz otro
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pusi, esmu izbraukājusi Spāniju, redzējusi Pikaso no pirmajiem darbiem
līdz pēdējiem, un ja tu redzi oriģinālu, tu izjūti, kā viņš viņu ir veidojis, kā
viņš ir attīstījies ar visiem tiem laika periodiem. Un otra lieta, kas ir ļoti
svarīgi, tā ir vide, arī izstāžu zāles. Pikaso muzejs, nu tas nav parastais
muzejs, katrs darbs, katra telpa ir veidota priekš šī te darba un tas atkal
ir pilnīgi cits mākslas virziens, ļoti interesants, sarežģīts, jo saprast vai to
darbu jālielk baltā telpā, vai viņu jāieliek tumšā kabatiņā, vai priekš tā
darba vajadzīgi 50 m2 vai pilnīgi pietiek ar 4m2. Pirms pāris gadiem es biju
Kanādā, Otavā mākslas muzejā un tad ir tie visi šie mākslinieki, ko mēs
zinām – Manē, Pikaso, Rotko, ja. Tie darbi, ko mēs neesam redzējuši, viņi
ir Amerikā un mūsu šajās grāmatās, Eiropas izdotajos katalogos viņu vienkārši nav. Tur ir pilnīgi citi darbi un tas ir tāds pārsteigums, ka tu redzi
liekas, ka Manē, bet es tādu darbu nepazīstu un tu ej klāt un tiešām Manē,
jo stilistiski tu jūti ar visiem tiem triepieniem, ka tas ir viņš, bet tas darbs
ir pilnīgi svešs, un tad tāda grupa 7, pilnīgi protestējot pret tā laika iekārtu
viņi veidoja šo te mākslas grupu ar plenēriem un tas atkal ir pilnīgi tāds
atklājums, kur es pilnīgi esmu iekšā un kopš tā laika – tā gribas plenērā,
Kanādā ar tām sarkanākām lapām, tā atkal ir pilnīgi cita ainava. Liekas,
ir vērts dzīvot, lai to vienreiz mūžā redzētu. Tad ir tāds stimuls, ka tu vari
braukt, ka tu vari redzēt. Otra lieta, bieži vien, ka tev ir ģimene tev gribās,
lai kāds no tuvajiem blakus ir, lai arī viņš to ierauga. Tāpēc man ir tāds
ļoti liels prieks, kad šodien skatos mana vidējā meita būs Portugālē,Anna padsmitos datumos brauc uz Strasbūru ar kaut kādu Eiropas klubiņu,
vecākā meita brauc uz pāris nedēļām uz Itāliju, uz Milānu, Venēciju, Florenci uz tādu mākslas vēstures programmu, ar Mākslas akadēmiju brauc.
Un, ka viņas visu to redz, ka es esmu tur bijusi, man liekas kaut viņa tur
būtu. Kad meita bija Austrijā, es viņai saku – “tu tikai Vīnē aizej, ieej, tur
ir tāda Aīda kafejnīca, turpat pie katedrāles netālu, izdzer kafiju, burvīga
kafija”, viņa man rasta – “mamma, es esmu Aīdā, kafiju nedzersim, jo
mums nav tik daudz laika”. Tad ir tāda sajūta, kad nu jā, tas bērns tur ir,
viņš redz, izjūt to pašu. Tad nu viss tā attīstās, jo tas ir jādara. Bērniem ir
iespējas, ja viņi to vēlas, mums visiem ir iespējas, ja mēs to vēlamies.
Lāpsta ir.
Taptās, ja mēs vēlamies sakārtot savu novadu, ja mēs vēlamies sakārtot
savu māju, mums nav jāiet pie kaimiņa un jāsaka – “kas te tā par šmuci, ko
tu te tā un tā nesadarīji” un nav uz viņa jābļauj, ir jāpaņem tas grābeklis,
jāsatīra. Tā ļoti skaisti man vīramāte tikko,kad atbrauca uz Latviju dzīvot
viņa saka – “bet kāpēc jūs neejat un netīrāt turpat aiz mājas, nekas, ka
kāds tur nevar izdarīt, nu tev rokas nokritīs, tev būs sports”. Ir jādara, ir
jātīra, lai pie mums ir skaisti, tas pat neprasa tik daudz līdzekļus un laiku,
tas prasa vienkārši to vēlmi darīt. Un tāpēc, ka mēs visi pukojamies, ka viss
ir slikti, nu man liekas- paņem to lāpstu un uztaisi, lai ir. Kāpēc es runāju
par to ceļošanu, kāpēc es runāju par tiem kolosālajiem bērniem, viņiem ir
jādod tā iespēja, lai arī, cik mums trūkst tās naudiņas ir jāatrod tas autobuss, ir jāaizved viņš uz Rīgu, ir jāatrod iespēja aizbraukt uz to pašu operu,
baletu. Mēs nevaram aizvest tikai viņu uz Goru, jā ļoti skaisti, akustiski,
bet viņiem ir jāredz arī cita telpa. Viņiem ir jāredz, jādzird un viņus vajag
visur vest, lai viņi paši var analizēt, nav jau obligāti viņiem tagad daudz
jāstāsta, jo viņi redz, viņi pareizajā mirklī uzdos pareizos jautājumus. Kad
pēc akadēmijas beigšanas mani norīkoja strādāt Rēzeknē, tad vēl sestdienās braucu uz Rīgu un svētdien uz muzeju vedu māsas dēlu, viņam toreiz
bija kādi gadi trīs, četri mēs ar viņu gājām pa muzejiem, pa galerijām, tad
mēs ejam un viņš – “Ā, Ilona, paskaties kāds tur skaists gailis”, es skatos-“
kāds gailis? “nu tanī darbā” – viņš man rāda un es ilgi tā skatos, jā, tas
darbs tāds askētisks no vienas puses un kaut kas abstrakts un es tā ilgi
skatos, jā, tiešām un es saku –“jā, varētu būt, tikai vēl knābīti uzzīmēt”, bet
viņš man “nu, tu jau par daudz gribi”.
____________________________________
Mums bija tāds priekšmets ateisms, pēc kā lielākā daļa mūsu
kursa kļuva ticīgi cilvēki, jo pasniedzēja parādīja to interesanto lietu, ka katram cilvēkam ir jābūt kaut kam svētam. Ir jābūt
kaut kam, kam tu tici, jābūt ticībai uz kaut ko.
____________________________________
Nevar pateikt, ka nav.
Ir viena lieta, visi cilvēki ir sportisti, visi cilvēki ir mākslinieki un visi cilvēki ir mūziķi. Nevar pateikt, viņam nav. Tas cilvēks iet, rok, viņš kustās,
tas ir sports. Otra lieta, es nezinu 100% ne vienu cilvēku, kurš neklausās
mūziku, viņš ir atradis savu, viņam patīk klasiskā mūzika, vai varbūt
viņam patīk pops, viņš kaut ko atrod, ieslēdz. Viņš ir mūziķis, labi, viņš
nav profesionāls mūziķis, bet nevar teikt, ka nav. Ar mākslu ir tieši tāpat.
Mēs katrs dzīvojam savā telpā, mēs savu telpu veidojam pēc savas saprašanas. Man tētis, tētis veda uz pirmajām izstādēm, kaut arī viņš bija
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mežinieks, beidzis Jelgavu, tos meža ekonomistus, pat nezinu visu to nosaukumu. Viņš mūs veda ar māsu uz muzejiem, mammai maz bija laika,
viņa bija skolotāja un tad vairāk ar mums darbojās tētis. Un man ta bija
pārsteigums, tu taču esi mežsaimnieks, kāda māksla, kāda mūzika? Bet
viņam studējot bija kultūras vēsture, viņš visu to zināja, stāstīja. Nezinu,
to saukt par inteliģenci, viņš vienkāršs cilvēks, nācis no laukiem. Bija viens lielisks profesors un viņš teica – “laba māksla ir tā māksla, ko sapratīs gan profesionāļi, gan arī ikdienas cilvēki”. Ja mēs ejam uz valsts
Mākslas muzeju no tiem simtiem darbu būs, kas patiks un tur jau ir tā
iespēja, ja dzīvo lielās pilsētās, ka var aiziet, mums šeit nav tās iespējas.
Jā, man sapnis ir šeit izveidot nu vismaz vienu skaistu izstāžu telpu, kur
mēs vienkārši varētu atvest un šos darbiņus parādīt, jo ir tik dažādi stili.
Jā man ir divi stili, kas man ļoti nepatīk, bet es viņus cienu, jo nu tā cilvēki
strādā. Katram ir pilnīgi sava uztvere. Vienīgi ir tas, ka māksliniekiem
jāmāca šīs te kompozīcijas lietas,mūziķiem jāmāca saklausīt tos skaistos
pustoņus. Simfonisko mūziku tāpatās sēdēt telpā man arī ir diezgan grūti
klausīties, man vajag noskaņoties, man vajag iet uz to, ka es tagad iešu
uz simfonisko orķestri. Pirmais mans visskaistākais bija Diseldorfas simfoniskā orķestra koncerts. Mēs Sanktpēterburgā iepazināmies Ermitāžā ar
diviem puišiem, tā to dienu nostaigājam un viņi mūs uzaicināja uz koncertu. Uz koncertu…jā, labi aizejam un tur pēkšņi - Diseldorfas simfoniskais
orķestris spēlē, izrādās viņi tur spēlē. Un tas bija pirmais koncerts, kur es
noklausījos visu no līdz un jutu pilnīgi visu, kā tur meži šalc. Un tad es
sapratu, jā es varu to klausīties, par to domāt. Jābūt tam momentam, bet
tas viss ir tas saucamais redzesloks un tas ir jāredz un jādara. Kaut gan
reizēm, piemēram, tie rīdzinieki viņiem tādā dinamikā aiziet tā diena, ka
viņi pat neaiziet uz to koncertu vai teātri, gandrīz tie lauku cilvēki biežāk
aizbrauc. Bet, jā, ir cilvēki, kuri nekur nebrauc, tāpēc man ļoti gribās, lai
katra skola atrod to iespēju tam bērnam izmaksāt to, jo tie bērni mums ir
no dažādām ģimenēm, bērni, kuru vecākiem nav darba. Kaut gan darba
te ir tik daudz, es nesaprotu,kāpēc nevar atrast, ko darīt, nu varbūt nav
labi atmaksāts, vai vēl kaut kas, bet darba ir ļoti daudz mūsu novadā. Un
tas novads ir tik ļoti skaists, un vienmēr braucot es ar tādu baudu skatos
ceļmalas sakopj, tagad sāk izpļaut un viss notiekās, bet kāpēc mēs varam
čīkstēt, ka mums viss ir slikti! Tikai tāpēc, ka varbūt mūsu ambīcijas, kāds
nepaceļ augstāk?
Kam mēs ticam?
Jā, dialogu ir diezgan grūti uzturēt…tas gan, arī katrā kolektīvā panākt
un šo te dialogu uzturēt un pateikt to pozitīvo, jo katrā cilvēkā ir diezgan
daudz pozitīvā un katrā cilvēkā ir kaut kas negatīvs. Mēs paši it kā to
zinām, savas sliktās pusītes, mājās arī bieži meitenes pasaka- mamma, tu
tāda un šitāda, jā, es varu apvainoties, bet uz savējiem jau neapvainojas,
ja. Ir viena lieta, ko es arī esmu piekopusi, ja sanāk kašķēties, mums visādi
var iet, bet ārpus skolas mēs esam viena ģimene un nedod Dievs kāds kaut
ko sliktu runā par mūsu bērniem vai skolotājiem. Te ir jābūt tam kodolam.
Tāpat arī par novadu. Es nesaprotu, ej pasaki – tevi vajadzētu paņemt nost
un es tavā vietā darītu to lietiņu nevis tā kā tu izdarīji, bet tā un tā, bet, ka
iet un saka - novads ir tāds un šitāds un novada ir slikti, bet tu pats dzīvo
tanī novadā, ko tu esi izdarījis, lai būtu labāk. Esi sataisījis kaut kādu
puķu dobi, aizgājis, satīrījis. Tas man nedaudz sāp. Ja tu šeit dzīvo, labi
tu nāc un puksti - jādara tā un jādara šitā, bet ir cilvēki, kuriem ir zelta
rokas un kuri dara. Tāpēc man ir žēl, ka mēs viens otru kaut kā knibinām
nepareizā virzienā. Ir bijis tā , ka it kā mana ģimene, kur es augu, padomju laikos mēs neesam kristīgi cilvēki bijuši. Jā,mamma ir aizgājusi
un māsa arī tagad ļoti regulāri uz baznīcu iet. Tam gaišumam, tai ticībai
jābūt. Mums bija tāds priekšmets ateisms, pēc kā lielākā daļa mūsu kursa
kļuva ticīgi cilvēki, jo pasniedzēja parādīja to interesanto lietu, ka katram
cilvēkam ir jābūt kaut kam svētam. Ir jābūt kaut kam, kam tu tici, jābūt
ticībai uz kaut ko. Un tas bija tāds stimuls mums visiem pārdomāt, kam
mēs ticam, kam gribam savu dzīvi veltīt. Jā, mēs sapratām, ka tam ir jābūt
garīgajām vērtībām. Mājās obligāti ir jābūt vienam svētam stūrītim un to
var abstrahēt dažādi, tās ir manas mājas, tā ir mana svētība. Es atnāku
mājās un jūtos kā paradīzē, lai kā tur būtu, lai kādas būtu problēmas,
tās ir tavas mājas. Tās vērtības - tā māja, kur tu dzīvo, tas novads, kur
tu dzīvo, tā Latvija, kur tu dzīvo. Un ja tu braukājos, esot kaut kur citur
ceļojumā, tu pēc tām divām nedēļām gribi mājās. Un šo mājas sajūtu tiem
bērniem jāiedod skolā, ka tās ir tavas mājas, tev te kaut ko mācīs, par
tevi rūpēsies, tev dos to garīgo pasauli, jo mēs vienmēr tā ļoti šauri ejam
iekšā, nu tagad mūziku iemācīsimies, nu kādu skaņdarbiņu, nu tagad tu
iemācīsies zīmēt, bet tev ir jādod tiem bērniem to garīgo, to kultūras lietu.
Ja tu mācēsi saprast, kas ir skaists tanī mūzikā, kas ir skaists tanī mākslā,
kā tu vari to skaisto radīt ap sevi un pārējiem. Tie šaurie uzstādījumi,
kas mums ir izglītībā, kas mums bieži vien ir kultūrā, pabeigsi mākslas
skoliņu, tev obligāti jāiet uz mākslas vidusskolu, akadēmiju un vēl nezin
ko. Nevajag mums tik daudz māksliniekus, no tā visa vajag atsijāt un ja
mums katru gadu vidusskolās beigs 150 līdz 200 cilvēki, kas būs saistīti ar
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mākslas jomu, nu kolosāli! Vairāk mums nevajag. Pēc tam 200 atsijāsies
un 50 paliks uz akadēmiju vai augstskolu, kas ir saistīts ar mākslu, tas
ir pilnīgi pietiekoši. Bet pašā apakšējā, pirmajā pakāpītē tas ir jāieliek
visiem, nu nevar pamatskolās iet ar šo te vienu stundu, kad viņš ieskrien,
pasaka uzdevumu, viņš pat lāga nevar pie katra pieiet un izrunāt, tāpēc, jā
valstij ir jādod ļoti daudz līdzekļi, ja viņa grib tādu valsti veidot. Var arī
pilnīgi iet uz citu, pilnīgi nolikt šo te kultūras jomu un taisīt, es nezinu,
kaut kādus robotiņus, matemātiķus, bet tur arī bez šīs kultūras lietas nevar
saprast kā tas attīstās uz priekšu.
Tas laukums ir jāaizpilda
Ja tu bērnam vari kaut ko iemācīt un viņš saprot, tad viņš aiziet. “Piparmētrās” spēlē Megija, nu kolosāli, šogad viņa pie mums pabeidz pianistus,
tur viņa sit bungas, vispārizglītojošā skolā viņai arī ļoti labas sekmes, viņa
dejo…Nu tas ir cilvēks uz kuru var skatīties ar baudu, kurš tanī dzīvē meklē sevi, ko viņš var izdarīt un viņš ir atvērts, viņš ir gaišs un paiet garām,
lai cik tā diena būtu drūma, vai vēl kaut kas, uz viņu skaties - liekas bērnu
bērns! Jā, viņam grūti, viņam nav laika mājās darīt, es nezinu, blēņas, viņš
viss ir iesaistīts kaut kādos radošos projektos un darbībā. Tiem maziem
bērniem galvenais nedrīkst, kad viņš pirmajā klasītē atnāk un tās actiņas
spīd un gribās darīt, nedrīkst pateikt nē. Un mums tagad, kad seminārs
bija, saka – jums ir jāveic atlase, bet es viņiem saku – to atlasi mēs varam
veikt 4.klasē, kad var redzēt, nu, ka tas spriegums ir pazudis, tas ir arī
laiks – tas 3.,4.kurss vai klasīte mākslā, kad notiek tāds atbirums, tad
notiek bērniem kaut kāda tā krīze pusaudžu, viss mainās un ir jāizvēlas.
Bieži vien tā dzirkstelīte ir, bet knapi, knapi kustās, tad tur ir jāpalīdz arī
vecākiem. Mums pirmie trīs kursi – kolosāli, arī Bebrenes klasīte. Labi, ka
tās mākslas skolas var būt tuvāk dzīvesvietai, protams, ja ir tas skolotājs,
kas tur var izbraukāt.Varbūt kāds nesaprot, pārmet, ka neiemāca perfekti
pa līnijām krāsot, bet es saku, mums ir cits uzdevums, vai tev ir precīzi
jāiekrāso laukumā, vai jāaizpilda tas laukums ar krāsu.
Neiemigt.
Ja tas cilvēks ir atvērts, gatavs mācīties un darboties ir vienalga kāda
viņam tur ir tā sākotnējā profesija, piemēram, kā arhitekts, kas kļūst par
tekstilmākslinieku, vai tāpēc tagad viņš būs sliktāks? Ja tā iekšējā balss
kaut kur liek viņam to darīt, tad viss ir kārtībā, tāpēc es jau tagad redzu
mums novadā aug divi prezidenti. Tās ir sekundes simtdaļas, kad viņš
noreaģē uz uzdevumu un kas ir jādara un viņš ātri to dara. Protams, skolotajam ļoti grūti, lai neteiktu vairāk, jo tie hiperaktīvie bērni ir jānodarbina katru sekundi. Varbūt vispārizglītojošās skolās par viņiem uztraucas,
bet es rēķinos, ka man tāds ir , man ir programma priekš viņa un programma priekš pārējiem. Līdz ar to, strādājot šeit, es paralēli domāju nepārtraukti, ko es ar tiem bērniem darīšu, ko došu, ja neiznāks tas, tad atkal
ko darīšu vietā. Smadzenes skolotājam strādā nepārtraukti. Ja smadzenes
nekustina tās iemieg, tāpat kā dators. Nepārtraukti jākustina. Brīžiem ir
tā, tu domā, domā un tad ir tā, ka tu esi viens…tagad mums divi projektiņi, paldies Dievam, izgāja cauri, viens Kultūrkapitāla fondā, viens Latgales plānošanas reģionā un kaut kādas naudiņas ienāk iekšā un kaut kas
ir jādara. Vienīgi, kas man pietrūkst – vēl kādi 4 pedagogi klāt. Es ļoti
ceru, ka būs mums tie 6 kursi un tā māksla attīstīsies un ka kāds pedagogs
tomēr nāks uz šejieni. Ir tās darba rokas vajadzīgs un cilvēks, kas ar tevi
paralēli domā, jo, ja tas pedagogs atskrien tās stundas un aizskrien, tomēr
ir pagrūti. Bet te ir izaugši daudzi mākslinieki, kuri dzīvo pa visu pasauli,
tāpēc šeit ir ļoti labs potenciāls. Redzi tik dažādi ir tie cilvēki un tie bērni
interesanti un radoši ir tāds vāu un negribās viņus tā vienkārši pazaudēt.
Jā visur ir kādi pesimisti, kas saka, jā, bet dzīvē ir tā un tā, jo viņam ir
kaut kāda sava dzīves pieredze, ar bērniem tomēr ir vieglāk, bērnam šīs
pieredzes nav un faktiski tu viņam to radi, rādi un stāsti un veido šo te
dzīves pieredzi, tāpēc skolām ir ļoti liela nozīme.Dzīves pieredzi rada arī
vecāki, ģimenes atmosfēru, rada vecāki, kā viņš tālāk dzīvos, darbosies un
veidos savu dzīvi, vai nu to pozitīvo, cerams tikai pozitīvo. Jā, ir bijuši
sprādzieni Latvijā un es pati esmu pieredzējusi zemestrīci Rīgā, kad mēs
dzīvojām, tas bija 70- desmitie gadi, kad viss kustējās un tā sajūta iekšēji,
tas ir šausmas. Un, kad pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu, sapratu, ka kaut
kas nav kārtībā. 8 stundas gaisa un ik pa laikam mēs uz leju un vajag
piesprādzēties, lai būtu vestes un, kad mēs laižamies uz leju, lai mēs būtu
gatavai un tu it kā sāc iemigt, esam gaisā un atkal saka, lai esam gatavi.
Un tu saproti, cik tas ir kolosāli, ka mums nav šīs te stresa situācijas. Tu
vari dzīvot valstī, kur tev nešauj, kur tev nav zemestrīces…Vai tad tiešām ir
jābūt atkal karam, lai vēl kaut kam jābūt, lai cilvēks saprastu! Man tēvs ir
pārdzīvojis karu, mamma man ir Sibīrijas bērns, atkal visas tas šausmas.
[Klusums] Un es esmu tik laimīga, ka man bērni vismaz to nav redzējuši.

LEPOJAMIES AR NOVADA DEJU
KOLEKTĪVIEM
Ilūkstes novada deju kolektīvi ar labiem rezultātiem apliecina savu
piederību lielajai dejotāju saimei, kas 2018. gadā piedalīsies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Deju repertuāra
apguves skatē piedalījās 6 mūsu novada deju kolektīvi.
Žūrijas izvērtēšanai katrs kolektīvs izdejoja 2 dejas. Pēc žūrijas atzinuma kolektīvi un vadītāji saņēma Latvijas Nacionāla kultūras centra
Diplomu par iegūto pakāpi dejojot kādā no grupām.
Augstāko pakāpi
B grupā ar 55,7 punktiem ieguva Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Labrīt”, vadītāja Antonija Stalidzāne.
E grupā ar 45,8 punktiem ieguva Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Antonija Stalidzāne.
Pirmo pakāpi
B grupā ar 52 punktiem ieguva Ilūkstes novada kultūras centra
jauniešu deju kolektīvs “Ance”, vadītāja Anita Meikšane.
C grupā ar 42,8 punktiem ieguva Ilūkstes 1. Vidusskolas deju
kolektīvs “ Ance”, vadītāja Dace Parša.
E grupā ar 40,2 punktiem ieguva Dvietes pagasta KN vidējās
paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Anita Meikšāne.
Trešo pakāpi
F grupā ar 34 punktiem ieguva Ilūkstes novada KC vecākās paaudzes deju kolektīvs “Ozolzīles”, vadītāja Sandra Stašāne.
Skati vērtēja: Zanda Mūrniece, Agris Daņiļevičs, Jānis Purviņš, Jānis Ērglis un Gunta Skuja.

Tikās, Madara Pavlovska
redaktore
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SKOLA IR KĀ UPE

Un kādam ir jābūt klases audzinātājam?

Laiki mainās.

Klases audzinātājam ir jābūt mīlošam. Bērni mīl tos skolotājus, kuri
mīl pašus bērnus. Ne tādā triviālā izpratnē –čunčināties, mīlināties, bet
skolotājā ir jābūt dziļai mīlestībai, lai saprastu, ka bērns ir dzīvs cilvēks
ar savām vājībām, ar saviem trūkumiem, ar savām kaprīzēm, ar saviem
garastāvokļiem un noskaņojumiem. Mums priekšā nesēž eņģeli ar baltiem
spārniem, bet dzīvi cilvēki. Prasot no bērna, ir jāprasa arī no sevis. Vienmēr jāatceras, ka katrs bērns – tas ir vesels stāsts, grāmata. Viss, kas
notiek ģimenē, uz ielas, pilsētā, valstī, tas viss atbalsojas un atsaucas katrā cilvēkā un katrā liktenī.. Tāpat kā mūsos, tāpat arī bērnos. Tāpēc es
esmu par saprotošiem un iejūtīgiem skolotājiem.

Vai mainās?... Un kā?
„Tas, kas notiek pie mums valstī šobrīd, tas viss atbalsojas ģimenē, tas viss atbalsojas bērnos, tas viss atbalsojas arī pie mums
skolā. No šī viedokļa raugoties, nebūt nav viegli strādāt, bet, ja
jāsaka, kas skolā ir labākais, –labākais ir bērni,” ir pārliecināta
Ilūkstes 1.vidusskolas direktore Velta Šterna.
Šovasar Ilūkstes 1.vidusskola svin 90 gadu jubileju. Skola jau
izsenis var lepoties ar savām stiprajām tradīcijām, augstajiem
sasniegumiem kā novada, tā valsts mērogā. Spēcīgais kolektīvs,
nevairoties no pārmaiņām, kas ieviešamas izglītības jomā, tur
godā galvenās pamatvērtības.

Kādas ir galvenās vērtības, ko ir patīkami redzēt skolotājos?
Man ļoti patīk tie mūsu skolotāji, īpaši klases audzinātāji, kuri stāv un krīt
par savu klasi, un tas ir ļoti vērtīgi. No vadības viedokļa tas ne vienmēr ir
labi, bet man liekas, ka bērniem un vecākiem šāds skolotājs ir atradums.
Tas ir ļoti labi, ja ir tāds klases audzinātājs, kuram skolēns ir arī viņa
bērns. Tāpēc es ļoti cienīju un ļoti labi atceros skolotāju V. Pabērzu, jo viņa
tāda bija. “Mani mīļie bērni, mani mīļie vecāki” – viņa tikai tā uzrunāja
gan skolēnus, gan viņu vecākus. Viņa lika vecākiem noticēt, ka viņu bērni
ir īpaši. Mums tagad tāda skolotāja, man liekas, ir Aiva Šaršūne. Man
nepatīk, ka skolotāja darbu pielīdzina misijai, jo uzskatu, ka mums katram ir sava dzīve, mums jādzīvo tā, bet piekrītu domai, ka skolotāja darbu jāizvēlas tiem, kas jūt aicinājumu. Mūsu laikos strādāt skolā nebūt nav
viegli, jo ir daudz prasību, kuras jāizpilda, daudz dažādu jauninājumu
un pārmaiņu, kas, manuprāt, ne vienmēr ir pamatotas un loģiskas. Visiem
skolotājiem gribētos, lai bērni labāk un vairāk mācītos, lai visi kopā mēs
vairāk ko sasniegtu. Taču pārliecināti atkārtoju - labākais skolā ir bērni.
Es to varu droši teikt, jo es, no 1998.gada strādājot par direktori, visus gadus esmu arī mācījusi bērnus, tagad gan tikai vienu klasi, bet tās ir stundas manā darbā, kad sirds priecājas. Jā, bērni ir ļoti dažādi, ne vienmēr
mājas darbus izpilda, ne vienmēr izdara vajadzīgo, ne sevišķi grib lasīt
grāmatas, bet viņi ir ļoti labi bērni. Stundas ir tā lieta, kur sirds atpūšas.
Šeit nē [uz direktora kabinetu], bet tur, klasē.
Kādi tagad ir jaunie pedagogi, kuri nesen beiguši augstskolas?

Šī gada 6.msijā Māris Kučinskis ar Ministru kabineta Atzinības rakstu
sumināja Veltu Šternu, izsakot pateicību par atbildības sajūtu
un profesionalitāti skolēniem augsta izglītības līmeņa nodrošināšanā,
dzīvesgudru vērtību un stipru darba tikumu nodošanā,
pašaizliedzīgi pildot Ilūkstes 1.vidusskolas direktores pienākumus
Jums skolai liela jubileja…
Jā… Mēs īstenībā svinēsim jubileju skolas ēkai. Skolu sākumi Ilūkstē ir
krietni vien senāki nekā šie deviņdesmit gadi. Savā laikā skolu Ilūkstē bija
ļoti daudz un tās bija izvietotas dažādās ēkās, bet šī skolas ēka ir mūsu
māja. Man liekas, ka mūsu skola ir gan skolēnu, gan skolotāju mīlēta
skola. Es neesmu ilūkstiete, bet es strādāju šeit pēc augstskolas beigšanas
un ar to ļoti lepojos, lepojos ar saviem kolēģiem un mūsu skolēniem.
Es atnācu uz šo skolu strādāt, kad šeit direktore bija Emīlija Gricāne un
es laikam dzīvē neesmu sastapusi otru tik zinošu, gudru un labu direktori.
Savu darbu es uzsāku vietā, kur bija ļoti stipras tradīcijas, kur skolēni,
skolotāji bija pieraduši pie arī noteikta vadības stila. Direktori E. Gricāni
es atceros ar ļoti labiem vārdiem, man par viņu palikušas ļoti spilgtas
atmiņas. Lai gan vajadzētu vairāk runāt par nākotni, tomēr man gribas
atcerēties skolotājus no tiem laikiem, kad es šeit sāku strādāt. Te bija
brīnišķīgi skolotāji – matemātikas skolotāja Dzidra Jankovska, skolotāja Ilga Nīziņa mācīja angļu valodu, latviešu valodas skolotāja Paulīne
Čekāne, ķīmijas skolotājs un direktora vietnieks skolotājs Vladislavs
Čekāns, skolotāji E. un L. Leščinski un daudzi, daudzi citi. Ļoti labiem
vārdiem gribas pieminēt skolotāju Pabērzu Valentīnu. No visiem skolotājiem, ko es dzīvē esmu sastapusi, pati mācoties un strādājot skolā, viņa man
ir paraugs, kādam ir jābūt klases audzinātājam.
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Ziniet, mūsu skolā ir raksturīgs tas, ka ir ļoti stabils skolotāju kolektīvs
un diemžēl tāds, kas pamazām noveco. Mums jaunu pedagogu, kas pēdējos gados būtu uzsākuši darbu, nav, jo mums vakanču nav. Taču mums
praksē nāk diezgan daudz studentu, jo mūsu absolventi studē pedagoģiju
un īpaši Daugavpils Universitātes studenti tad nāk strādāt pie mums
praksē. Jaunie skolotāji ir ļoti dažādi. Jauns skolotājs bērniem daudz tuvāks vecuma ziņā, viņam domāšana, vērtības un pasaules uztvere ir tuvāka bērniem. Viņiem nav rutīnas, viņi tikko sāk gūt pieredzi. Bet ir tāda
daļa jaunu cilvēku, kas ienāk skolā bieži vien ir kā gadījuma cilvēki, ar
mūsdienu cilvēkam raksturīgu paviršu attieksmi pret visu. Mūsdienās tik
daudz runā, ka visam, ko cilvēks dara, ir jābūt apmaksātam. Šī doma arī
ienāk skolā – „man par to nemaksā”. Skolotāja darbs nekad nebūs tāds, ka
par visu, kas tiek izdarīts, tiks arī samaksāts. Tā nekad nebūs, jo jebkurā
darbā ar cilvēkiem, man liekas, var rasties tūkstošiem dažādu situāciju,
ko nevar paredzēt iepriekš. Protams, visi vēlas saņemt par savu darbu atbilstošu samaksu. Taču man (un ,šķiet, arī vecākiem) gribētos redzēt tādu
skolotāju, kurš dzīvo līdzi saviem audzēkņiem, kurš ir ne tikai sava mācību priekšmeta pasniedzējs, bet kurš savus skolēnus ieinteresē, pierunā,
ierunā mācīties, darīt un sasniegt. Tādam skolotājam var maksāt un var
nemaksāt- viņš darīs visu, ko vien spēj, lai viņa audzēkņi sasniegtu vairāk.
Šādi skolotāji ir bagātība, un mums viņi ir.
Mums priekšā nesēž eņģeli ar baltiem spārniem, bet dzīvi cilvēki.
Prasot no bērna, ir jāprasa arī no sevis. Vienmēr jāatceras, ka
katrs bērns – tas ir vesels stāsts, grāmata. Viss, kas notiek ģimenē,
uz ielas, pilsētā, valstī, tas viss atbalsojas un atsaucas katrā cilvēkā un katrā liktenī.. Tāpat kā mūsos, tāpat arī bērnos. Tāpēc es
esmu par saprotošiem un iejūtīgiem skolotājiem.
Kā ir mainījušies bērni?
Bērni ir ļoti mainījušies. Viņi ir drošāki, atvērtāki, nebaidās paust
savu radošumu, atraktivitāti, attieksmi pret pasauli. Mēs, visi skolotāji,
nonākam pie secinājuma, ka nevar strādāt tā kā kādreiz, jo bērni ir citādi. Mēs, ejot skolā, mācījāmies daudz vairāk un sarežģītāk nekā bērni
mācās tagad. Jā, viņi ir citādāki, varbūt to ietekmē jaunās tehnoloģijas,
mūsdienu dzīves ritms. Bērni mazāk lasa, neglītāk raksta, bet ir jomas,
kurās viņi saprot un jēdz daudz vairāk nekā pieauguši cilvēki. Ir bērni,
kuri savā bērna vecumā saka tik gudras, pat viedas domas!
Kāda šobrīd ir skolu loma bērnu dzīvē ? Tā ir mainījusies, bet
pamatvērtības jebkurā gadījumā ir palikušas tās pašas?

I N T E RV I JA
Pamatvērtības ir palikušas tās pašas. Mēs, skolotāji, savā starpā bieži
runājot par mācību programmām, par uzdevumiem, paši dažkārt jautājam - viņam tas dzīvē noderēs ? Ir tūkstoš lietu no skolā mācītā, ko mūsu
bērns vairs neizmantos dzīvē - likumu, formulu vai ko citu. Taču jāpatur prātā, ka viss, ko cilvēks mācās, viss, ko bērns iemācās, viņu veido,
attīsta intelektuāli un emocionāli. Man liekas, ka tas ir vērtīgākais un
visvajadzīgākais skolā. Bērni gan prasa – “Skolotāj, kam mums tas būs
vajadzīgs”, es saku – nebūs vajadzīgs, jo, pa lielam, naudu skaitīt māki,
parakstīties māki un izlasīt izkārtni māki, viss tev ir , lai tu varētu dzīvot.
Jā,bet vajag taču domāt arī par to, kā cilvēks intelektuāli attīstās. Man
liekas, mēs skolas lomu padarām nevērtīgu, runājot, cik daudz lieka
māca…Bet nav nekā lieka, jo cilvēkam ir jābūt attīstītam. Jo vairāk attīstās cilvēka prāts, jo vieglāk viņš uztver pēc tam jaunas zināšanas. Ne
velti saka, ka svešvalodu zināšanas vajadzīgas, jo katra jauna apgūta
svešvaloda palielina bērna spējas. Kas neattīstās, tas degradējas.

mācību programmu. Kādreiz te bija matemātikas klases, daudzi pēc
skolas absolvēšanas studēja Daugavpilī, paši kļuva par skolotājiem
matemātiķiem. Šo virzienu uz matemātiku un eksaktajām zinātnēm arī
gribētos saglabāt, jo tagad valstī tā ir prioritāte, tiek runāts par to, ka
trūkst speciālistu eksaktajās zinātnēs, inženierzinātnes ir ļoti vajadzīgas.
Mums arī gribētos turpināt attīstību šajā virzienā.. Matemātikas mācīšana mums ir labā līmenī, skolā ir ļoti labi pedagogi. Matemātiķi ar savu
darbu un prasmi ieinteresēt skolēnus mums nopelnījuši arī kādu Pūci.
Mēs gribam saglabāt augstu skolēnu zināšanu līmeni un noteikti turpināt
virzību uz augstiem sasniegumiem. To ļoti gribētos. Taču mēs labi apzināmies, ka ne visiem ir vajadzīgi augsti sasniegumi, ne visi ir spējīgi uz
augstiem sasniegumiem un cilvēkam ir jādzīvo arī bez augstiem sasniegumiem. Izcili rezultāti ne vienmēr nozīme izcilu dzīves kvalitāti. Katram jāatrod sava vieta, katram jāsaprot, ko viņš grib, katram jāapzinās,
ko viņš spēj.

Bērni – skolotāji – vecāki. Kā pie jums veidojas šī sadarbība?

Skolas esamība, īpaši mazpilsētās, ciematos arī šīs vietas
pastāvēšanas kontekstā liek raudzīties nākotnē ar gaišāku skatienu.

Domāju, mums ir laba sadarbība ar vecākiem. Mums jau daudzus gadus
ir ļoti laba skolas padome. Skolas padomi ilgstoši vadīja Alvils Šaripovscilvēks, kas domāja drusciņ vairāk, tālāk. Viņš rūpējās, lai ne tikai savam bērnam būtu labi, bet domāja par visu skolas bērnu labsajūtu. Arī
tagad ir ļoti laba skolas padome, ko vada Iveta Repkova, ļoti atsaucīga un
pretimnākoša. Savā laikā mēs esam izmantojuši dažādas darba formas,
kādreiz rīkojām kopīgus pasākumus ar vecākiem, skolotājiem. Varbūt pie
tā vēlreiz vajadzētu atgriezties, jo mainījušies skolēni, līdz ar to liela daļa
vecāku ir mainījušies. Liela daļa vecāku ir ļoti atsaucīgi. Ja klases audzinātājs uzrunā vecākus, tad veidojas laba sadarbība. Ir klases, kur vecāki
dara ļoti daudz, un tas ir pareizi, ka viņi iesaistās skolas dzīvē.
Skola sēj sēklu bērna izaugsmei un paplašina redzesloku.
Tā jau vispār būtu skolas būtība un uzdevums, tas ir ideāli, ja katrā bērnā
to varētu izdarīt. Dzīve rāda, ka ne vienmēr tas izdodas. Mēs redzam mūsu
skolas audzēkņus, kas pabeidz skolu un savā dzīvē sasniedz ļoti daudz.
Mūsu bērni iekaro augstas virsotnes. Mēs viņus arī aicinām ciemos, mums
ir pasākumu cikls “Ilūkste var!” Mūsu absolventi brauc un stāsta par savu
pieredzi. Protams, ne vienmēr tas izdodas, redzam, ka viens otrs mūsu
audzēknis nav atradis sevi dzīvē. Dažkārt ir tā, ka bija gan potenciāls, gan
resursi, ģimenes atbalsts, bet kaut kur kaut kas dzīvē ir nogājis ir greizi.
Tādi piemēri diemžēl arī ir.
Maija mēnesis skolās ir saspringts. Gadu no gada skolotājs izdzīvo maija, jūnija eksāmenu, izlaidumu drudzi. Kā Jūs šo laiku
sagaidāt?
Visi skolotāji, kuriem ir pārbaudes darbi, valsts pārbaudes darbi, savā
starpā runā –“Mēs uztraucamies vairāk kā bērni”. Valsts pārbaudes darbi
ir arī skolotāja darba vērtējums, lai ko tur teiktu. Var teikt, ka jāmācās ir
pašam bērnam, ne skolotājam, bet tā nu tas ir, ka pārbaudes darbu rezultāti lielā mērā ir arī skolotāja darba rezultāts. Mēs vienmēr ar lielām sirds
trīsām sagaidām, kad tiks saņemti sertifikāti.
Kas skolotāju motivē viņa darbā, jo tas tomēr arī morāli ir ļoti
izsmeļošs.
Nenoliedzami, ir tādi brīži, kad rokas nolaižas, kad nezini, ko iesākt. Mēs
bieži spriežam par to, kā mācīt, kādas jaunas formas, kādas metodes izmantot. It kā pasaulē nekas īpaši jauns netiek piedāvāts, vairāk vai mazāk
viss ir kaut kad mēģināts. Taču jaunais ir jāmeklē, jāatrod, jādomā,
jālasa. Skolotāji kādreiz saka, ka grib aizbraukt uz kursiem. Acīmredzot
viņi jūtas izsmelti .Spēku katrs meklē un atrod sev tuvos cilvēkos, darbos,
vaļaspriekos.
Kā Jūs sevi motivējat, kur jauno smeļaties?
Man patīk klausīties, kad runā gudri un labi cilvēki. Dzīvais vārds mani
uzrunā visvairāk. Ļoti labprāt satiekos ar saviem kolēģiem no citām
skolām, citiem novadiem. Sarunas ar viņiem ir īsta bagātība, jo var kaut
aizgūt, var mācīties no citu kļūdām, var vienkārši saprast, cik daudz
mums ir kopīga.
Man liekas, ka ļoti pareiza ir novada politika, skolas saglabājot.
Tas ir pareizi. Lai arī skola ir neliela, bet, ja tā ir, tad pilsēta vai
ciemā, vai pagastā ir dzīvības elpa, tur ir bērni, tur ir nākotne.
Pareizi? Ir lielāka iespēja, ka jauni cilvēki atnāks dzīvot, dibinās ģimenes, viņu bērniem tepat būs skola. Tas ir ļoti vajadzīgs.

Es varbūt nepareizi domāju, bet man liekas, ka mūsu valsts politika attiecībā pret skolām ir stipri nepareiza. Skolas visādā ziņā vajadzētu nevis
slēgt un domāt par to, bet saglabāt, jo skola- tas ir ieguldījums nākotnē.
Skola nekad nav bijusi ekonomiski izdevīga, jo skola ir tā, kas tikai prasa. Mēs neražojam, mums nav peļņas naudas izteiksmē. Skola ir ieguldījums tālākā nākotnē. Tāpēc, domāju, no valsts viedokļa uz skolu jāraugās
pavisam citādi. Es noteikti nepiekrītu tam, ka lielie kombināti ar tūkstoš sadzītiem skolēniem būs talantu kalves un tās automātiski atrisinās
izglītības kvalitātes jautājumus. Man liekas, ka ļoti pareiza ir novada politika, skolas saglabājot. Tas ir pareizi. Lai arī skola ir neliela, bet, ja tā
ir, tad pilsēta vai ciemā, vai pagastā ir dzīvības elpa, tur ir bērni, tur ir
nākotne. Pareizi? Ir lielāka iespēja, ka jauni cilvēki atnāks dzīvot, dibinās
ģimenes, viņu bērniem tepat būs skola. Tas ir ļoti vajadzīgs. Novadā skolas
tiek atbalstītas, mēs ļoti priecājamies par remontiem, par visām labajām
lietām, kas mums jau izdarītas, priecājamies par baseinu, tas ir nenovērtējams ieguldījums bērnu veselībā, nākotnē, drošībā .
Kā izvēlējāties kļūt par skolotāju?
Es esmu ļoti liela grāmatu lasītāja. Bērnībā es iemācījos lasīt jau ļoti agri,
jo man bija vecākais brālis, kas gāja skolā. Man ļoti patika lasīt grāmatas,
un bibliotēka bija mana sapņu zeme. Kad es sāku pati skolā iet, likās, ka
latviešu valodas skolotājs ir sapņu profesija, un tā es šo domu arī saglabāju. Pēc vidusskolas beigšanas sāku studēt Latvijas Universitātē Filoloģijas fakultātē, kur bija brīnišķīgi pasniedzēji un brīnišķīgas studijas. Ko
es vēlējos, to arī ieguvu. Tā es kļuvu par latviešu valodas skolotāju. Un
tad, kad es biju 4.kursā, es sāku sev meklēt darba vietu, jo drusciņ baidīja
valsts sadale. Zvanīju uz Daugavpils rajonu, un man darbu piedāvāja
Ilūkstes 1.vidusskolā.Te nu es esmu.
Izaicinājums piekrist direktores amatam…
Nezinu līdz šai dienai, vai rīkojos pareizi, sākot strādāt šajā amatā. Kad
direktore E. Gricāne devās atpūtā, viņa mani ierunāja. Es pirms tam biju
sešus gadus nostrādājusi par skolotāju, sešus gadus – par mācību daļas
vadītāju. Lai gan strādāju skolā pietiekami ilgi, nevaru pateikt – es esmu
korifejs, es visu zinu, jo katra diena nes kaut ko jaunus. Ir tāds skaists
teiciens - „Skola ir kā upe. Bērni ir ūdeņi, kas nepārtraukti mainās, un
mēs, skolotāji, krasti, kas mainās daudz lēnāk.” Skolotāja darbā ne katru
dienu jūti gandarījumu, bet ir tādas reizes, kad ir ļoti, ļoti liels gandarījums…
Sagaidot skolas 90 gadu jubileju, gribētos vēlēt…
Mūsu skolā kolektīvs ir stabils, mums nav tādu pasaules gājēju, man
liekas, ka te nekad tādi nav bijuši, kas nāktu un ietu, nāktu un ietu…
Pie mums strādā ļoti daudz pašu skolas absolventu, lielākā daļa esam
vienai paaudzei piederoši. Man šķiet, ka mēs esam saliedēti. Ir cieņpilna
attieksme vienam pret otru,. Kad vajag, mēs mākam koncentrēties, kad
vajag, mēs mākam būt vienoti. No svara ir tas, ka mums darbā ir kopīgs
mērķis, ka mēs ejam uz to, mēs visi gribam redzēt labu darba gala rezultātu. Emocionālā ziņā mēs visi esam latviski ieturēti, mums nevirmo lielas
kaislības, varam sadzīvot draudzīgi, protams, neiztiek bez problēmām, bet
mēs mākam vēsi paraudzīties un visas lietas atrisināt. Skolotājam jābūt
savaldīgam. Tādās reizēs, kad kaut kas ļoti aizskar, mēs cenšamies izrunāt
visas problēmas. Mums ir labi skolotāji.

Raugoties nākotnē, kādas būtu tās vērtības, kas skolai jāsaglabā?
Runājot par mūsu skolu, man gribētos, lai mēs saglabātu savas tradicionālās vērtības. Visi mūsu vidusskolēni apgūst eksakta virziena
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JAUNIETI, MAINI DZĪVI – PIEDALIES
PROJEKTĀ „PROTI UN DARI”!
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā
algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā „PROTI un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts „PROTI un DARI!” (Nr.
8.3.3.0/15/I/001) ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim
tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus
atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.
c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri,
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko
organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt
iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā „PROTI un DARI!”, aicinām vērsties pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori
– izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu
izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru
pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi
un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu
nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem
spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības
valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu
garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos
aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu „PROTI un DARI!” var atrast aģentūras
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai, sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu
daļas darbiniekiem (tālr.: 67356249).
„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, ko īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

NOTIKUŠAS IZLOZES PAR JAUNIEŠU
DARBAVIETĀM VASARĀ
Šogad pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
Ilūkstes novadā bija pieteikušies 103 jaunieši (Šēderē – 13, Eglainē – 9, Ilūkstē
– 33, Bebrenē – 10, Dvietē – 8, Pilskalnē – 16, Subatē – 14), kas ir vairāk nekā
ir iespējams nodrošināt darbavietas, tādēļ 10 un 11. aprīlī tika rīkotas izlozes.
Šogad novadā strādās:
Ilūkstes pilsētā – 12 jaunieši (4 jaunieši mēnesī);
Subates pilsētā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);
Bebrenes pagastā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);
Dvietes pagastā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);
Eglaines pagastā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);
Pilskalnes pagastā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī);
Šēderes pagastā – 6 jaunieši (2 jaunieši mēnesī).
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Pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba
pieredzi.

N O T I K S

ŠOGAD PASĀKUMĀ “BAZNĪCU
NAKTS” PIEDALĪSIES ARĪ LAŠU UN
SUBATES EV. LUT. DRAUDZES
“No Alojas līdz Aknīstei, no Viļakas līdz Rucavai - tik plaši šogad Latviju pārskanēs zvanu skaņas dievnamu torņos kultūras notikumā Baznīcu
nakts. Šogad dalību pieteikušas 180 baznīcas visā Latvijā. Īpaši priecājamies par 40 baznīcām, kuras šogad pasākumā piedalīsies pirmo reizi. Ir
svarīgi nostiprināt sasniegto baznīcu draudžu līdzdalību arī turpmāk, lai
2018. gadā, godinot Latvijas simtgadi, Baznīcu naktī piedalītos 200 Latvijas
kristīgo draudžu baznīcu,” Rita Jansone, Baznīcu Nakts 2017 Zemgales un
Sēlijas novadu koordinatore.
Vislatvijas mēroga pasākums “Baznīcu nakts” jau ceturto reizi
šogad norisināsies 2.jūnijā. Šajā notikumā pirmo reizi ir iesaistījušās arī Lašu un Subates ev. lut. draudzes - divas no 15 draudzēm
pārstāvot Sēlijas reģionu, kurās baznīcas durvis pasākumam
tiks atvērtas ar baznīcu zvanu skaņām īsi pirms plkst. 18.00. Katra draudze pasākumam veido savu “Baznīcas nakts” programmu, šobrīd
tā tiek papildināta, tāpēc gala versija tiks publiskota internetvidē baznicunakts.lv. Šajā mājaslapā ir iespējams arī iepazīties ar citām draudzēm,
kuras ņēmušas dalību šī gada “Baznīcu nakts” notikumā, kā arī pieejams
ieskats iepriekšējo gadu notikumos. Vienojošajā pasākuma programmā tiek
iekļautas arī kopīgas lūgšanas, karoga pacelšana pie baznīcas, bet šogad
vienojošā tēma izvēlēta “Ģimene, tāpēc programmā izvēlētās papildaktivitātes ir saistītas ar šo tēmu.
* Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums “Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku
un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido 13 cilvēki. Taču pasākumu kopumā - vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Esam
pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras
notikumu jau kopš 2014.gada.

JAU 17.JŪNIJĀ DVIETES PALIENĒ
NOTIKS DABAS, MŪZIKAS,
ZINĀTNES UN VIDEO MĀKSLAS
PERFORMANCE –
DABAS KONCERTZĀLE
17. jūnijā Dvietes palienē notiks vērienīgs pasākums – vides mūzikas
koncerts „Dabas koncertzāle”. Ik gadu pasākums notiek dažādās vietās
Latvijā un pulcina vairākus tūkstošus interesentu. „Dabas koncertzāles”
komanda katru gadu izvēl varoni, kam par godu veido muzikālu priekšnesumu, un kuru tuvāk var iepazīt radošajās darbnīcās. Šogad tā ir augsnes
dižslieka (Lumbricus terestris), kas, starp citu, ir arī šī gada bezmugurkaulnieks.
„Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki un
mūziķi, kopīgi veido izrādi, kuras galvenais varonis ir daba. Kopš 2006.
gada Dabas koncertzāles performances notikušas jau septiņpadsmitās
pašvaldībās, pulcinot tūkstošiem ģimenes, pievēršot uzmanību konkrētai
sugai dabā un caur to veicina pastiprinātu sapratni par dabas aizsardzības
pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā. Pasākuma autori uzsver: “Mēs
esam par ilgtspējīgu domāšanu kā galveno pamatprincipu. Piedāvājam
pasākuma dalībniekiem interaktīvu, starpdisciplināru, integrētu pieeju kā
uzzināt par dabu un vidi. Piedāvājam attīstīt sapratnes līmeni – motivēt
cilvēkus, lai tie būtu ieinteresēti personīgi un pozitīvi ietekmēt Latvijas
dabu.”
Pasākums Dvietes palienē 17.jūnijā notiks no plkst.18.00 līdz pusnaktij un tiek organizēts trīs galvenajās sadaļās:
•
no plkst. 18.00 līdz 22.00 Dvietes palienes pļavās sliekas dzīves
noslēpumu izzināšanai ir plānotas 20 zinātniskās laboratorijas (interaktīvas darbnīcas), lai pasākuma apmeklētāji gūtu priekšstatu par posmtārpiem – sliekām. Laboratoriju satura izstrādē un norisē sadarbosies vairāki

partneri – Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Universitātes, Latvijas
Entomoloģijas biedrības, Latvijas Dabas muzeja, Latvijas ornitoloģijas
biedrības aktīvisti un brīvprātīgie. Laboratoriju un darbnīcu apmeklētāji
varēs ne vien klausīties un vērot tajās notiekošo, bet arī aktīvi līdzdarboties, meklējot, analizējot, saskatot sakarības, spēlējot spēles, liekot lietā
savus rodošos potenciālus u.c.
•
no plkst. 22.00 pasākuma izrādes daļa pie skatuves ieskan
ar sarunu ar zinātnieku, kur tiek skatītājiem izklāstītas galvenās un
svarīgākās tēzes par dižslieku un tās nozīmīgo lomu dabā. Skatītāji tiek
iepazīstināti ar galveno mūzikas un izrādes varoni.
•
līdz ar tumsas iestāšanos notiks apmēram vienu stundu gara
mūzikāla un gaismu/video perfromance par šī gada varoni augsnes
dižslieku..
Ieeja pasākumā ir bez maksas. Nāciet un esiet daļa no tā! Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mājas lapā – www.dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas
lapā www.daba.gov.lv. Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstu.
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27.MAIJĀ NOTIKS ILŪKSTES
NOVADA TŪRISMA RALLIJS
“CITĀDAIS CEĻOJUMS” 2017
Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, arī šogad Ilūkstes
novadā notiks Tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”. Aizraujošs
pasākums ģimenēm, draugiem un kolēģiem, kura maršruts neierastā veidā vedīs cauri Ilūkstes novadam, veroties Sēlijas dabā, iepazīstot arī tās vietas, kas ne vienmēr rodamas tūrisma ceļvežos.
Pasākuma starts paredzēts 27.maijā plkst. 16:00 Stadiona ielā, Ilūkstē. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija pasākuma dienā notiks sākot
no plkst. 15:00. Piedalīties var ikviens, kura rīcībā ir vieglā automašīna,
busiņš, motocikls, velosipēds vai jebkurš cits transporta līdzeklis. Ātrumam nav nozīmes, jo tūrisma rallijs ir izklaides izbrauciens ar orientēšanos
dabā, kur galvenais ir redzēt un iepazīt to, kas varbūt nedaudz piemirsies,
vai nav bijis pamanīts.
27.maijā rallija gaisotne piepildīs visu novadu, savukārt īpašā rallija
saliņa būs Ilūkstes estrāde, kur paredzēta dalībnieku finišēšana (Grāvju
ielā 2A). Te no plkst. 17:00 būs iespēja iesaistīties dažādās radošajās
darbnīcās, darbosies foto stūrītis un citi radoši pārsteigumi. Plkst. 19:00
sagaidīsim rallija dalībniekus, plkst. 19:30 visi kopā viņus sumināsim.
Savukārt plkst. 20:00 aicinām visus uz grupas „Z-Scars” koncertu, bet
no plkst. 22:30 – uz dejām kopā ar grupu „Dadži”. Aicinām ikvienu šo
dienu pavadīt radošā, azartiskā un līksmā gaisotnē. Nāc un esi daļa no
prieka!
NOTEIKUMI TŪRISMA RALLIJA DALĪBNIEKIEM: Katram
dalībniekam rallija starta punktā tiks iedots ceļvedis ar kontrolpunktu
aprakstu, pēc kura vadoties, apskatot un iepazīstot novadu, jāveic rallija
distance. Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku
klātbūtni un kontrolpunktos izpildītos atraktīvos (jautros, asprātīgos, izzinošos un darbīgos) uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto punktu skaitu. Punkti tiks piešķirti tikai par tiem
kontrolpunktiem, kuros izpildīti uzdevumi. Finišā - pirms pasākuma
noslēguma ceremonijas – iegūto punktu tabulas tiek nodotas apkopošanai.
Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar
īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās nominācijas.
No 5. maija līdz 22. maijam piesaki arī savu komandu dalībai
Ilūkstes novada Tūrisma rallijā “Citādais ceļojums”. Iepriekšēja
pieteikšanās uz e-pastu tic@ilukste.lv, sūtot sekojošu informāciju:
komandas nosaukums, komandas kapteinis, dalībnieku vārdi, uzvārdi, pārstāvētā pilsēta/pagasts.
Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var telefoniski, zvanot uz Ilūkstes novada pašvaldību, tālr. 65447860.
Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, to varēs
izdarīt arī pasākuma dienā, bet vēlams sacensībām pieteikties laicīgi.
SVARĪGI:
•
Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām,
jābūt OCTA un derīgai tehniskajai apskatei;
•
Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas
Ceļu satiksmes noteikumi. Par personisko drošību atbild paši
dalībnieki.
•
Ātrums un laiks netiks vērtēti;
•
Rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
Būs aizraujoši un interesanti! It visur sagaidīs īsta piedzīvojumu garša.
Būs iespēja iepazīties ar novada skaisto dabu un tās dažādību – apmeklēt,
izbaudīt un iepazīt novada zināmos un ne tik zināmos tūrisma objektus.
Tiekamies 27.maijā! Aizraujošs ceļojums pa Ilūkstes novadu “Citādais ceļojums”!
Sīkāka info: www.ilukste.lv
tālr. 65447860, tic@ilukste.lv
Attīstības plānošanas nodaļa
Ilūkstes novada Tūrisma rallijs “Citādais ceļojums” 2017
NOLIKUMS
1. Rallija mērķis un uzdevumi:
1.1. Netradicionālā un atraktīvā veidā iepazīstināt ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu, kā arī iepazīstināt ar tām vietām,
kuras ne vienmēr rodamas tūrisma ceļvežos.
1.2. Iesaistīt Ilūkstes novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās
aktivitātēs.
1.3. Noskaidrot aktīvākās un radošākās rallija dalībnieku ekipāžas.
2. Rallija norises vieta un laiks:
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2.1. Rallija atklāšana notiks Stadiona ielā, Ilūkstē.
2.2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija pasākuma dienā, 2017. gada 27.
maijā no plkst. 15:00, sacensību starts plkst. 16:00.
2.3. Rallija ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam
ceļvedim pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.
2.4. Finišs līdz 19:00 Grāvju ielā blakus estrādei.
2.5. Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt izmainīts pirmās automašīnas
starta laiks, par visām izmaiņām tiks ziņots.
2.6. Ieeja pasākumā bez maksas.
3. Rallija vadība:
3.1. Ilūkstes novada pašvaldība.
3.2. Atbildīgās personas: Ieva Rimeicāne, Dace Stalidzāne.
4. Rallija dalībnieki
4.1. Piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs un arī viesi.
4.2. Ekipāžā dalībnieku skaits var būt dažāds, atkarībā no tā, kāds konkrētajā spēkratā ir paredzētais pasažieru skaits.
4.3. Spēkrats var būt vieglā automašīna, busiņš, motocikls, velosipēds, vai
jebkurš cits pārvietošanās līdzeklis.
4.4. Plānotais ekipāžu skaits – līdz 50.
4.5. Rallija pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi,
savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai.
4.6. Dalībnieki (komandu kapteiņi) ar parakstu uz šī nolikuma pielikuma
apliecina, ka iepazinušies ar nolikumu, tā noteikumiem un apņemas tos
ievērot.
5. Rallija maršruts, starta kārtība
5.1. Katram dalībniekam rallija starta punktā tiks iedots ceļvedis ar kontrolpunktu aprakstu, pēc kura vadoties, jāveic rallija distance.
5.2. Nesagaidot organizatoru uzaicinājumu, doties uz startu aizliegts, tas
tiks fiksēts videoierakstā.
5.3. Rallija ekipāžu automašīnām komandas reģistrācijas brīdī tiks izsniegti starta numuri.
5.4. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas
ceļiem.
5.5. Atrodoties rallija kontrolpunktos uzdevumu veikšanas laikā, automašīnas dzinējam jābūt izslēgtam.
5.6. Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku klātbūtni un kontrolpunktos izpildītos uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto punktu skaitu. Tiesības veikt atzīmes
ir tikai pasākuma organizatoriem, kas izdarīto atzīmi apliecinās ar savu
parakstu.
6. Vērtēšana
6.1. Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz
finišam, ir 3 (trīs) stundas, neatkarīgi no tā, kad uzsāk startu (jo vēlāk
izbrauc, jo mazāk laika). Ja ekipāža finiša taisni šķērso pēc plkst. 19:00,
ekipāža tiek diskvalificēta.
6.2. Jāapmeklē ne vairāk kā 10 kontrolpunkti no ceļvedī piedāvātajiem
kontrolpunktiem. Ja tiks apmeklēti vairāk nekā 10 kontrolpunkti, punkti
par tiem netiks piešķirti.
7. Apbalvošana
7.1. Par Rallija vakara apbalvošanas ceremonijas vietu noteikta Ilūkstes
brīvdabas estrāde, Grāvju iela 2A, apbalvošanas norises laiks plkst. 19:30.
7.2. Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar
īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās nominācijas.
8. Pieteikšanās:
8.1. Iepriekšēja pieteikšanās no 5. maija līdz 22. maijam uz e-pastu tic@
ilukste.lv, sūtot sekojošu informāciju: komandas nosaukums, komandas
kapteinis, dalībnieku vārdi, uzvārdi, pārstāvētā pilsēta/pagasts.
8.2. Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var telefoniski, zvanot uz Ilūkstes novada pašvaldību, tālr 65447860.
8.3. Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, to varēs
izdarīt arī pasākuma dienā.
9. Aktuāli
9.1. Nepieciešams līdzi ņemt fotoaparātu (vai mobilo telefonu) ar fotografēšanas iespējām.
9.2. Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt
OCTA un derīgai tehniskajai apskatei.
9.3. Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi un šī nolikuma prasības. Par personisko drošību atbild
paši dalībnieki.
9.4. Ātrums un laiks netiks vērtēti.
9.5. Nav obligāts nosacījums izbraukt visus kontrolpunktus.
9.6. Rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās
kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
9.7. Ilūkstes novada pašvaldība NEUZŅEMAS nekādu atbildību par iepriekšminēto noteikumu neievērošanu.

D A Ž Ā D I

UZŅĒMĒJI AICINĀTI PALĪDZĒT
ILŪKSTES NOVADA SKOLĒNIEM
TIKT PIE UNIKĀLA DIZAINA
DIENASGRĀMATĀM!
Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas
tēlu – ar šādu mērķi gan Ilūkstes, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek īstenots
projekts „Dienasgrāmata 2017”. Kā skolēni šo savas skolas tēlu veido? Izglītības
iestādes, kuras piedalās šajā projektā, sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi
veido individuāla dizaina un satura dienasgrāmatas. Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu ļoti lielā mērā ietekmē un nosaka katras skolas skolēnu radošās
idejas, kas visbiežāk izpaužas dažnedažādos krāšņos zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā, šīs unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavotas par samazinātām izmaksām.
Un par to, savukārt, vislielākais paldies sakāms katra novada uzņēmējiem, kas
šo ideju atbalsta, sniedzot arī savu artavu to tapšanā. No Ilūkstes novada skolām
savu dalību šai projektā šobrīd jau ir apstiprinājusi Ilūkstes 1.vidusskola. Tāpēc
veiksmīgai dienasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties
Ilūkstes novada uzņēmēji, kas labprāt vēlētos palīdzēt konkrētās skolas skolēniem tikt pie pašu veidota dizaina unikālām dienasgrāmatām.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo
gadu pēc kārtas. Un – gan skolu, gan arī uzņēmēju interese – par to arvien pieaug!
Jautāsiet – kāpēc tā? Jo papildus skolēnu radošās domāšanas veicināšanai šis
projekts nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāšanu mācību procesa
ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas savu ierobežoto
finanšu dēļ no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām dienasgrāmatām, piemēram, e-klasi. Taču tādējādi skolēnam izpaliek viņa pirmais taustāmais dokuments – drukātā dienasgrāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā
pats skolēns var sarakstīt visus uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot
kādu nozīmīgu informāciju vecākiem, kas dažādu apstākļu dēļ, iespējams, nevar
izmantot e-klasi. Pie tam – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes un
atbildību, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē, rīkojoties ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Ilūkstes 1.vidusskolu projektā „Dienasgrāmata 2017”,Ilūkstes
novada uzņēmēji laipni aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem – sabiedriskā
labuma organizāciju „Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks”, sūtot
vēstules e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.: 20004399.
Mārīte Bluka
LiepUZIP pārstāve

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās
maijā dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Staņislavs Kurjakins, Bruno Vāsuli,
Viktoriju Vīķi
Dvietes pagastā: Moniku Zviedrāni, Valentinu Dilani,
Anatoliju Vasiļonoku, Edvardu Zaksi
Eglaines pagastā: Arnoldu Vītolu, Ligitu Spāģi,
Igoru Sokolovu, Māri Studānu
Pilskalnes pagastā: Taisu Boiko, Jāni Baltmani,
Staņislavu Smagaru, Jāni Tvintiķi
Prodes pagastā: Juri Masuli, Ingu Jaunušāni,
Vilni Miltinānu
Šēderes pagastā: Onu Šaraņinu, Valentīnu Lezaņinu,
Annu Žemaiti, Jāni Hānu, Andri Butkeviču, Valiju Kraukli,
Jeļenu Romanovsku, Aleksandru Sirotu, Juriju Kasirovu
Ilūkstē: Moniku Sokoļuku, Helēnu Orbidāni, Vladimiru
Hodkeviču, Anatoliju Ņikiforovu, Vitāliju Bucenieku,
Viktoru Kaķeševu, Irinu Vasaraudzi, Ilonu Voitāni

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī reģistrēti jaundzimušie:
Bebrenes pagasts: Regnārs Strods			
Ilūkstē: Ruslans Stepāns, Kārlis Linards, Darja Ušakova
Subatē: Emija Žagariņa

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī
reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Bebrenests pagasts: Edgars Sīlis, Staņislavs Vuškāns
Dvietes pagasts: Olga Strode
Eglaines pagasts: Valija Balode, Viktors Mušovecs,
Marija Valaine, Nikolajs Zaloga, Juzefa Roļika
Pilskalnes pagasts: Inna Tormane
Ilūkste: Anele Rozenberga, Pēteris Bitenieks, Jūlija Jelinska, Vitālijs Lopuha
Subate: Ādolfs Ancāns
Ambeļu pagasts: Elza Čepikova
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 4 2 0 1 7 . g a d a 1 2 . m a i j ā

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

