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D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDI AUGUSTĀ

-

•

24.augustā kārtējā domes sēdē izskatīti 33.jautājumi:
1.

Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu.

2.

Par Ilūkstes novada administratīvās komisijas ievēlēšanu.

3.

Par Ilūkstes novada dzīvokļu komisijas ievēlēšanu.

4.

Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas
ievēlēšanu.

5.

Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņa noteikšanu.

6.

Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam Stefanam
Rāznam.

7.

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam
pārstāvēt Ilūkstes novada pašvaldību biedrībās.

8.

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam
pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanā.

9.

Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētāja vietniekam
Maiguram Krievānam.

10. Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošā transportlīdzekļa
izslēgšanu no bilances.
11. Par mājas “Jasmīni”, Bebrenes pagastā izslēgšanu no bilances.

•
Novada administratīvo komisiju: Velga Glovecka- komisijas
priekšsēdētāja, Romualda Kartašova, Vineta Zemlicka – Ruhmane,
Ināra Munce, Andris Kuzņecovs, Iveta Plone, Marta Petrova, Benita
Štrausa, Sofija Glūmāne.
•
Novada dzīvokļu komisiju: Inga Strode, Antra Puzinķeviča,
Natālija Žukovska, Sanita Vāsule, Elita Kaļiņina, Irēna Kūliņa, Normunds Dilāns.
•
Novada nekustamo īpašumu atsavināšanas komisiju: Iveta
Plone- komisijas priekšsēdētāja, Jurijs Altāns, Dagnija Dāvidsone,
Ruta Buldure, Reinis Līcis, Viktors Jasiņavičs.
-

Noteica Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņu no 2017.gada 1.septembra līdz
20.septembrim un apstiprināja pieteikuma paraugu. Saņemt pieteikuma veidlapu un iesniegt pieteikumu var pašvaldības pakalpojumu
centrā.

-

Pieņēma lēmumus par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam S.Rāznam un priekšsēdētāja vietniekam M.Krievānam, kā arī
par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam pārstāvēt Ilūkstes novada
pašvaldību biedrībās un pilnvarot domes priekšsēdētāju izskatīt
pašvaldībā iesniegtos nekustamo īpašumu pirkuma līgumus un pamatojoties uz Ilūkstes novada teritoriālo vienību plānojumu un citiem
attīstības plānošanas dokumentiem, dot atzinumu par atsavināmā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju pildīšanai.

-

Nolēma izslēgt no pašvaldības bilances Raudas internātpamatskolas
valdījumā esošo automašīnu Dacia Logan, kura neatgriezeniski bojāta
ceļu satiksmes negadījumā un apdrošināšanas kompānija ir izmaksājusi pašvaldībai zaudējumu atlīdzību; un izslēgt no bilances nodegušo
māju “Jasmīni”, Bebrenes pagastā.

-

Nolēma no pašvaldības 2017.gada budžeta pārējiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu līdzekļiem piešķirt papildus finansējumu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai EUR 2 084 Sitamo instrumentu
programmas mācību instrumenta iegādei (instrumenta iegādei skola
ir saņēmusi arī ziedojumu EUR 715,77); Raudas internātpamatskolai
EUR 4 500 automašīnas iegādei; Ilūkstes 1.vidusskolai EUR 20 000 automātiskā apkures katla iegādei; Dvietes pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai EUR 7 000 automātiskā degļa uzstādīšanai Dvietes katlu mājā; Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai
EUR 18 000 Ilūkstes katlu mājas apkures katla KVLC priekškurtuves
kapitālajam remontam un EUR 10 000 lietus notekūdeņu pārsūknēšanai un attīrīšanai.

-

Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 6
mēnešos:

13. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
14. Par D. K. iesnieguma izskatīšanu.
15. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
17. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas pilnvaru
laika pagarināšanu.

Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisiju:

Maigurs Krievāns – komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi: Nansija
Tamane, Dagnija Dāvidsone, Guntars Cepurītis, Sofija Glūmāne,
Romualda Kartašova.

12. Par papildus finansējuma piešķiršanu Ilūkstes mūzikas un mākslas
skolai.

16. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.

Ievēlēja pastāvīgās komisijas:

18. Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktores pilnvaru laika
pagarināšanu.
19. Par Raudas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
20. Par pašvaldības sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības
dzīvoklim Brīvības ielā 7a-3, Ilūkstē.
21. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām,
3.kārta” projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Ieguldījums
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” un projekta īstenošanai
nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
22. Par darba grupas izveidošanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma
2017.-2028.gadam izstrādes atbalstam un nolikuma apstiprināšanu.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē,
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
24. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un
makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā.
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību
daļām pašvaldības īpašumā “Dvietes parks” Dvietes pagastā.

•

Pamatbudžeta ieņēmumu daļā EUR 5 903 029 (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 1 068 320; ieņēmumi EUR
4 125 709; aizņēmums EUR 709 000) un izdevumu daļā EUR
5 903 029 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR
1 342 624; izdevumi EUR 4 399 787; aizņēmumu atmaksa EUR
73 618, izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu EUR 87 000);

•

Speciālā budžeta ieņēmumu daļā EUR 417 414 (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 241 672; ieņēmumi EUR 175
742) un izdevumu daļā EUR 417 414 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 359 654; izdevumi EUR 57 760);

•

ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumu daļā EUR 2 405 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 63; ieņēmumi EUR 2 342),
un izdevumu daļā EUR 2 405 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums
perioda beigās EUR 916; izdevumi EUR 1 489);

•

pašvaldības aizņēmuma parāds uz 2017.gada 1.jūliju EUR
2 833 314;

•

pašvaldības galvojumi uz 2017.gada 1.jūliju EUR 590 127.

26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Augšzemes”
Dvietes pagastā, nosaukuma “Augšmeži” piešķiršanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Melnupītes”
Eglaines pagastā un nosaukuma “Jaunatnes iela 3” piešķiršanu.
28. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J. V. Dvietes pagastā.
29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes
vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu B. Č. Pilskalnes pagastā.
30. Par zemes iznomāšanu I. P. Eglaines pagastā.
31. Par zemes iznomāšanu P. V. Eglaines pagastā.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu.
33. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
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A K T UĀ L I
-

Pamatojoties uz pieņemtajiem lēmumiem par papildus finansējuma
piešķiršanu pašvaldības iestādēm un vienreizēja pabalsta piešķiršanu fiziskai personai, kā arī ņemot vērā pašvaldības iestāžu iesniegumus par
grozījumiem to budžetos, dome nolēma izdarīt grozījumus pašvaldības
2017.gada budžetā.

-

Nolēma pagarināt pilnvaru laiku pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”
vadītājai līdz 2022.gada 31.jūlijam un Ilūkstes bērnu un jauniešu centra
direktorei līdz 2022.gada 31.jūlijam.

-

Apstiprināja Raudas internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

-

Nolēma atcelt sociālā dzīvokļa statusa pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā
7a-3, Ilūkstē.

-

Nolēma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1.
projekta “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR
87 852,40 un priekšfinansējumu EUR 11 475,00 apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
-

-

-

-

Pieņēma lēmumu izveidot darba grupu Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes atbalstam, priekšlikumu
izvērtējumam, apstiprināja tās sastāvu un nolikumu. Darba grupu vadīs pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis. Darba grupai
jāsagatavo un jāiesniedz priekšlikumus, atbilstošus domes lēmuma
projektus Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādei, teritorijas
plānojuma izstrādes gaitā līdz 2018.gada 6.septembrim. Darba grupas locekļu darbs netiks apmaksāts.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Smilšu iela
25A-1, Ilūkste“, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar
augšupejošu soli, un apstiprināja izsoles sākuma cenu EUR 1705,00
un cenas paaugstinājuma „soli“- EUR 10,00; apstiprināja izsoles
noteikumus, un uzdeva novada nekustamo īpašumu atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus.
Nolēma nodot biedrībai “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” medību tiesības pašvaldībai piekritīgajās un
pašvaldības rīcībā esošajās zemes vienībās Šēderes pagastā 394 ha
kopplatībā, noteica medību tiesību nomas maksu gadā par 1 ha EUR
0,30 un PVN.
Noteica pašvaldības nekustamā īpašuma „Dvietes parks“, Dvietes
pagasts, zemes vienību daļām ar kadastra apzīmējumiem 4454 008
0383 8001 - 0,0502 ha platībā, un 4454 008 0383 8002 – 0,4022 ha
platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0503--– sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas; šīs zemes vienības ir iznomātas
biedrībai „Dvietiņa“ projektu īstenošanai.

-

Pēc īpašnieku lūguma nolēma atdalīt zemes vienības no nekustamā
īpašuma “Augšzemes” Dvietes pagastā, un no nekustamā īpašuma “Melnupītes” Eglaines pagastā, izveidot jaunus īpašumus un
piešķirt tiem nosaukumus.

-

Pieņēma lēmumus par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā un Pilskalnes pagastā, un par zemes
iznomāšanu Eglaines pagastā, kā arī par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Pilskalnes pagastā.

-

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no diviem īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 654,49 un EUR 90,34, piedziņu
vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tiem piederošo nekustamo īpašumu vai kustamo mantu.

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas lapā
sadaļā “Publiskie dokumenti/ Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.
Lietvedības nodaļa

ILZES CIEMĀ TIKS VEIKTA
VALSTS AUTOCEĻA SEGUMA
ATJAUNOŠANA

Autoceļa V702 Ilūkste – Ilze – Vitkušķi posmu Ilzes ciemata
teritorijā sakārtošanas darbi varētu tikt uzsākti šogad
Bebrenes pagasta Ilzes ciemā notika publiskā apspriešana par koku
ciršanu un apzāģēšanu. Koku ciršana ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu ceļu seguma atjaunošanu un ūdens atvades sistēmas
sakārtošanu. VAS “Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļa informē, ka
autoceļa V702 Ilūkste – Ilze – Vitkušķi posmu Ilzes ciemata teritorijā,
sakārtošanas darbi varētu tikt uzsākti šogad.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p.i.

PIETEIKTIES KOMPENSĀCIJĀM
PLŪDU RADĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM
VARĒS ELEKTRONISKI
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis
izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD
klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām.
Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs
par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks
piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības ministrija.

LAD pludu skartie novadi Ārkārtas situācija ir izsludināta
no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim 27
novados, tostarp Ilūkstes novadā
Ārkārtas situācija ir izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada
30. novembrim 27 novados: Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas,
Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils,
Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa,
Tālrunis: 67027384, E-pasts: prese@lad.gov.lv
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
ĪSTENO PROJEKTU “ILŪKSTES
NOVADA JAUNIEŠU RADOŠAIS
KVARTĀLS”
Ilūkstes
novada
pašvaldība
īsteno
projektu
Nr.
17-03-AL28-A019.2201-000003 “Ilūkstes novada jauniešu radošais
kvartāls”, kas apstiprināts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis ir dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējas Ilūkstes novadā, izveidojot “Jauniešu radošo kvartālu”
Ilūkstē, kas būtu mūsdienīgi un kvalitatīvi aprīkota vieta (telpa) jauniešiem, kur viņi varētu pilnveidot sevi un savus talantus.
Projekta mērķis sevī ietver vienā vietā apvienotas trīs jauniešiem
svarīgas lietas – iespējas izglītoties, atpūsties un strādāt.
Projekta rezultātā Ilūkstes novada Kultūras centra “kinozālē” tiks iekārtota mūsdienīga telpa jauniešiem. “Ilūkstes novada jauniešu radošais
kvartāls” Ilūkstē apvienos visus radošos, mērķtiecīgos, zinātkāros, atraktīvos un aktīvos jauniešus - gan tos, kuri vēl mācās skolā, gan esošos un
bijušos studentus, un nodarbinātos jauniešus aktīvai un produktīvai brīvā
laika laika pavadīšanai, socializācijai, jaunu kontaktu gūšanai, kopīgu
pasākumu organizēšanai u.c. Šī būs ne tikai brīvā laika pavadīšanas vieta, bet arī darba iemaņu gūšanas, pieredzes apmaiņas vieta un jauniešu
biznesa inkubators.

Projekta rezultātā Ilūkstes novada Kultūras centra “kinozālē”
tiks iekārtota mūsdienīga telpa jauniešiem. Projektu plānots
īstenot līdz 2018.gada 15.jūlijam
Projekta kopējās izmaksas sastāda 50 000,00 EUR, no kuriem 90% sedz
ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.
Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 15.jūlijam.
Attīstības plānošanas nodaļa

KRETINGĀ NORISINĀJĀS VASARAS
NOMETNE ĢIMENĒM

Šī gada 19.augustā Lietuvas pilsētā Kretingā norisinājās vasaras nometne
ģimenēm. Tajā piedalījās ģimenes no Kretingas un tās apkārtnes, kā arī 20
cilvēku delegācija no Ilūkstes novada.
Nometnes dalībniekiem visas dienas garumā bija iespēja piedalīties dažādās
radošajās darbnīcās – dekorēt “krīta dēļus”, veidot dažādas figūriņas no
putām un zīda māla – šīs rokdarbu tehnikas vēl nav īpaši izplatītas bērnu
vidū, tāpēc viņiem bija iespēja apgūt jaunas nodarbes.
Bērni varēja radoši izpausties, veidojot silikona krelles, spēlējot šautriņu mešanu uz baloniem, bija iespēja apgleznot sejas, piedalīties bērnu
diskotēkā, kā arī izlēkāties uz batuta un līdzdarboties citās nometnes aktivitātēs. Vecākajiem bērniem tika sniegta iespēja aplūkot Baltu vikingu
bruņojuma demonstrāciju.
Vakara noslēgumā nometnes dalībniekiem bija iespēja doties uz brīvdabas
kino.
Vasaras nometnes aktivitātes norisinājās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020 gadam projekta Nr. LLI-228 “Family Valley” jeb
“Ģimenes ieleja” ietvaros, ko Ilūkstes novada pašvaldība īsteno sadarbībā
ar Kretingas rajona pašvaldības administrāciju (Lietuva).

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 EUR
apmērā nodrošina ERAF.

Projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām
kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Ilūkstes novada pašvaldība projekta ietvaros:
1. Izveidos slidošanas laukumu Ilūkstē;
2. Iegādāsies ziemas slidošanas slidas;
3. Organizēs ziemas nometni ģimenēm;
4. Piedalīsies pieredzes apmaiņas pasākumos.
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Vasaras nometnes aktivitātes norisinājās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020 gadam projekta Nr. LLI-228
“Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja” ietvaros, ko Ilūkstes novada
pašvaldība īsteno sadarbībā ar Kretingas rajona pašvaldības
administrāciju (Lietuva). Projekta mērķis ir mazināt sociālo
plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi
uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās

Attīstības plānošanas nodaļa

M Ū S U

I E S P Ē JA S

AU G

DVIETĒ DARBU UZSĀK PANSIJA
„MŪSMĀJAS DIŽKOKS”
Lai arī savādākā veidā, bet tomēr vēl aizvien pansijā “Mūsmājas
Dižkoks” dzīvs būs skolas gars. Gars, kas mācīs mums līdzcietību,
ieklausīšanos un savstarpējo sapratni.
No 16. augusta Dvietē darbu uzsākusi jauna pansija „Mūsmājas
„Dižkoks””, kas sniedz atbalstu, sirdssiltumu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe.

Pansijā ir pieejamas gan vienvietīgas gan divvietīgas
istabiņas

Dvietē durvis vērusi jaunā pansija „Mūsmājas „Dižkoks””
Pansija saviem iemītniekiem piedāvā:
• dzīvošanu vienvietīgās un divvietīgās istabiņās ar individuālo
sanitāro mezglu;
• mēbelētas istabiņas ar drošības pogu personāla izsaukšanai katrā
istabiņā;
• iespēju dzīvot pie mums ar savām mēbelēm;
• iespēju katrā istabiņā pieslēgt TV;
• plašu, gaišu ēdamzāli ar lielu terasi un atpūtas telpām;
• virtuvi patstāvīgai ēdiena gatavošanai;
• labiekārtotu pagalmu ar skatu no terases, šūpoles, augļudārzu un
mazdārziņu;
• klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;
• aprūpi atbilstoši klienta vajadzībām;
• neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta;
• dažādus kultūras un atpūtas pasākumus gan iestādē, gan ārpus tās.
     Maksa par aprūpes pakalpojumu vienai personai diennaktī:
• Vienvietīgā istabiņā – EUR 20,05;
• Divvietīgā istabiņā – EUR 18,00.

Labiekārtots pagalms ar skatu no terases, šūpoles, augļudārzs
un mazdārziņš

Informācija zvanot: 26180544 vai 64905500 vai 28360939
Informācija arī novada mājaslapā: www.ilukste.lv
Madara Pavlovska, redaktore

SEZONU MIJA ILŪKSTES NOVADA
SPORTA SKOLAS SPORTA CENTRĀ
Lai arī līdz apkures sezonas atsākšanai Ilūkstes novada Sporta skolas
Sporta centra baseins ir slēgts, tomēr aizvadītie vasaras mēneši ir vērtējami ar lielu pluss zīmi.
Apmeklētāju skaits Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra baseinā
vasaras sezonā nebija mazinājies. Patstāvīgie baseina apmeklētāji ziemā,
to turpināja darīt arī iestājoties siltajām dvesmām. Dienā baseinu apmeklēja vidēji 50 peldētmīļi, kā stāsta galvenā administratore Viktorija
Smagare, ir bijušas dienas ar 90 apmeklētājiem! Un tur nebūt nav vietas
šaubām, jo dien dienā ejot garām Sporta centram tā auto stāvvieta allaž
bija pārpildīta. Vasaras sezonā Sporta centrā bez maksas bija iespēja apmeklēt trenažieru zāli, notika arī aerobikas nodarbības. Aktīvi tika apmeklētas arī zīdaiņu peldēšanas nodarbības, kuras vada speciāliste no Preiļiem.
Kā jau iepriekš tika plānots, vairojot bērnu iespējas aktīvi, veselīgi pavadīt
laiku, vasarā Sporta centrā notika dažādas nometnes gan peldētājiem gan
vieglatlētiem. Uz nometnēm brauca bērni no Lietuvas, Ādažiem, Olaines.

Virtuve patstāvīgai ēdiena gatavošanai
Bērnu skaits nometnēs dažāds, gan sākot no 10 līdz 50 cilvēku lielai grupai.
Ilūkstes baseinā tika organizētas ne tikai nometnes, uz šejieni gatavojoties
sacensībām trenēties bija ieradušies bērni no Daugavpils un profesionāli
peldētāji gatavojās jaunatnes olimpiādei. Vērts atzīmēt, ka liels prieks un
gandarījums skolai ir par akreditēto peldēšanas programmu. Liels ieguvums ir arī dienesta viesnīca, kur var uzturēties gan nometņu dalībnieki,
gan sportisti un šo iespēju labprāt izmanto arī citi iebraucēji.
Rudens sezonā Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra baseinā tiks
turpinātas iesāktās aktivitātes, paredzēts organizēts ūdens aerobikas un
“Akva zumba” nodarbības. Neizpaliks arī svētku akcijas un pārsteigumi!
Bet jau šobrīd Sporta centrā ir iespēja apmeklēt trenažieru un aerobikas
zāli darbdienās no plkst. 16.00 – 20.00, savukārt Sporta skolas un novada
skolu audzēkņiem nodarbības Sporta centrā notiek pēc iepriekš saskaņotā
grafika ar Sporta centra administrāciju.
Madara Pavlovska
redaktore
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ATSKATS VASARĀ…
Vasara ir aktivitāšu un pasākumu laiks, kad visi sarosās. Skolēniem vasara ir brīvlaiks no skolas darbiem, taču neskatoties uz
to daudzi jaunieši izvēlās vasaru pavadīt aktīvi, gan atpūšoties,
gan sevi pilnveidojot, gan strādājot.
Ilūkstes novada jaunieši vasaras periodā aktīvi turpina piedalīties Latvijas Ģenerāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības ceļojošā kausa izcīņas
posmos. Jūlijā viens no posmiem notika arī Ilūkstē, kur jaunieši aktīvi piedalījās gan kā organizatori, gan kā dalībnieki. Īpašu paldies gribētu teikt
meitenēm – Sindijai Rimovičai, Rūtai Krievānei un Anastasijai Mašņukai,
kuras plānoja maršrutu un uzdevumus katrā no kontrolpunktiem. Tāpat paldies pārējiem jauniešiem, kuri piedalījās pasākuma dienā, vērtējot
katrs savu kontrolpunktu un par palīdzību uzskaitīt punktu skaitu, sadalīt balvas u.c. Tāpat novada jauniešiem bija iespēja piedalīties Sēlijas novadu jauniešu apmācībās “Izroc savu ideju”, ko organizēja Sēlijas novadu
apvienības jauniešu padome “SēJa”. Apmācības tika organizētas ar mērķi
veicināt Sēlijas novadu jauniešu veiktspēju, attīstot IT, mediju un projektu
rakstīšanas prasmes.Divu dienu garumā 46 jaunieši no Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadiem
mācījās atrast, izstrādāt un realizēt savu ideju. Pirmā apmācību diena tika
aizvadīta apgūstot jaunas zināšanas kopā ar lektoriem. Otrā apmācību
diena tika aizvadīta ,izstrādājot savu projekta ideju, kuru jaunieši vēlētos
realizēt novados. Projekta ideju tematika bija plaša – atpūtas vietas izveide, dažādu apmācību un nometņu organizēšana, mobila aplikācija Sēlijas
izzināšanai u.c. Dienas noslēgumā jaunieši savu projekta ideju prezentēja
žūrijai, kuri novērtēja un komentēja jaunauniešu paveikto, un ieteica labākos risinājumus ideju realizēšanai.
18.augustā notika III Sēlijas novadu jauniešu diena. Šogad šis pasākums notika Jaunjelgavā. Jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās
sportiskās aktivitātes, kuras tika ieskaitītas Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņas posmā. Tāpat jauniešiem, kuri nepiedalījās sportiskajās
aktivitātes bija iespējas radoši darboties ar biedrību “Radi Jaunjelgavā”
– veidot iepirkumu maisiņus, sapņu ķērājus, paklājus un plikņus no materiāliem, kurus var izmantot otrreiz, krekliņiem, elektrības vadiem u.c.
Tāpat bija tikšanās ar starptautiskajā misijā dienējušu karavīru, uguns
staigāšanas instruktori. Bija iespēja vērot Jēkabpils novada ielu vingrotāju priekšnesumu. Jaunieši piedalījās Sēlijas jauniešu padomes “Sēja”
video filmēšanā. Vakara noslēgumā jauniešiem bija iespēja apmeklēt grupas “Dzelzs vilks” un grupas “CATALEPSIA” koncertu un pēc tam baudīt
mūzikas ritmus diskotēkā. No Ilūkstes novada pasākumu apmeklēja 20
jaunieši, paldies jauniešiem par izrādīto interesi piedalīties šajā pasākumā.
Nākošgad Sēlijas novadu jauniešu diena notiks Ilūkstē.
Nākamajā dienā, 19.augustā, Dvietē notika Vīnkopju un vīndaru svētki – “Vīnoga un akmens – saules bērni”, kur jaunieši piedāvāja dažādas
aktivitātes. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja spēlēt iepriekš sagatavotu spēli “Krustiņi – nullītes” no akmeņiem, kā arī bija iespēja uztaisīt
piemiņas dāvanu sev vai citam – no akmens veidotus fotogrāfiju turētājus.
Paldies aktīvajām meitenēm, kuras sanāca pirms pasākuma izdomāja un
sagatavoja visus materiālus dāvanu izgatavošanai.
Pateicoties realizētam projektam, augusta beigās Ilūkstē notika jauniešu festivāls. ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058
ietvaros ar mērķi ieviest jaunu tradīciju - festivālu jauniešiem par atkarību izraisošu vielu lietošanas mazināšanu un motivēšanu fiziski aktīvam
dzīvesveidam, 25.augustā Ilūkstes pilsētas stadionā notika Jauniešu festivāls. Pasākuma ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt noderīgas lietas
par veselīgu dzīvesveidu, saņemt dažādas atbildes par atkarību izraisošām
vielām, kā arī uzklausīt ieteikumus no profesionāliem lektoriem. Tāpat
jaunieši varēja iesaistīties radoši veidojot kolāžas, uzņemt fotogrāfijas ar
polaroid kameru, izveidot savus veselības seju. Jaunieši varēja piedalīties
arī sporta sacensībās – strītbolā un volejbolā, pēc jauniešu pieprasījuma
tika noorganizētas arī futbola sacensības. Pasākumā bija iespēja arī apskatīties paraugdemonstrējumus no Latvijas ielu vingrotāju biedrības. Dienas
otrajā pusē notika Jauniešu vokāli instrumentālo ansambļu festivāls “Tu
esi vasarā”, kur piedalījās grupas “Basic”, “Bekars”, “JEEB”, “Piparmētra” un “Taktsmērs”. Noslēgumā jauniešiem bija iespēja izdejoties diskotēkā.
Paldies aktīvajiem jauniešiem par tik radošu darbu. Aicinu arī citus
būt drošiem un radošiem, nākt un darīt! Jo tikai kopā var paveikt lielus
darbus.
Lāsma Pokšāne, Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni
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Vasarā Ilūkstē notika orientēšanās sacensības, kurās mūsu
novada jaunieši ne tikai piedalījās, bet arī bija kā organizatori.
Novadu pārstāvēja komanda no Subates

JAU N I E Š I

JAUNIETI, MAINI DZĪVI – PIEDALIES PROJEKTĀ „PROTI UN DARI”!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrā-

dā 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.

PAŠVALDĪBA IR UZSĀKUSI PROJEKTA “PASĀKUMI VIETĒJĀS
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU
PROFILAKSEI ILŪKSTES NOVADĀ” NR.9.2.4.2/16/I/058
REALIZĀCIJU

Šī gada 25.augustā Ilūkstes pilsētas stadionā notika Jauniešu festivāls
ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros ar mērķi
ieviest jaunu tradīciju - festivālu jauniešiem par atkarību izraisošu vielu
lietošanas mazināšanu un motivēšanu fiziski aktīvam dzīvesveidam.
Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt daudzas noderīgas
lietas par veselīgu dzīvesveidu un saņemt atbildes un ieteikumus no
profesionāliem lektoriem, kā arī izmēģināt savus spēkus strītbola un
volejbola sacensībās.
Pasākumā piedalījās Latvijas ielu vingrotāju biedrība, kas rādīja
paraugdemonstrējumus un vadīja meistarklases. Dienas otrajā pusē
notika Jauniešu vokāli instrumentālo ansambļu festivāls “Tu esi vasarā”,
kur piedalījās grupas “Basic”, “Bekars”, “JEEB”, “Piparmētra” un
“Taktsmērs”.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Paraugdemonstrējumi no Latvijas ielu vingrotāju biedrības
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BEBRENES JĀŠANAS SPORTA
PULCIŅA DALĪBNIEKI IEGŪST
AUGSTUS REZULTĀTUS
SACENSĪBĀS
Bebrenē aktīvi darbojas jāšanas sporta pulciņš. Neskatoties uz
plašajām izklaides iespējām bērni un jaunieši katru dienu apņēmīgi
dodas uz treniņiem. Lai sasniegtu augstos rezultātus tiek ieguldīts liels
darbs. Jāšanas sports iemāca ne tikai pacietību un atbildību darbojoties
ar zirgiem, bet arī veicina stājas pareizu veidošanos, kas mūsdienās ir ļoti
aktuāli.
Bērni un jaunieši trenējas un sacensībās piedalās gan ar Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zirgiem, gan ar jāšanas
sporta kluba “Gaita” zirgiem. Dalībnieki aktīvi trenējas un iegūst augstus
rezultātus sacensībās jāšanas treneres Elladas Kazašvili vadībā.
Šīs vasaras panākumi:
15. jūlijs, 2017, Ūsiņa kauss (Ābeļi, Jēkabpils novads)
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 80 cm piedalījās:
•
Alberta Zeltiņa (Kakavius);
•
Enija Varguleviča (Vikārs);
•
Sandra Vītoliņa (Rauna);
•
Alise Olšauska (Gepards);
•
Ellada Kazašvili(Galaktika).
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 100 cm piedalījās:
•
Alise Olšauska (Gepards);
•
Ellada Kazašvili (Galaktika);
•
Anna- Marija Arcihovska (Mormors Disney);
•
Valērija Neņa (Leksus).
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 110 cm piedalījās:
•
Anna Marija Arcihovska ( Mormors Disney);
•
Valērija Neņa (Leksus)
Vadības maršrutā piedalījās un godalgotas vietas ieņēma:
•
Lāsma Cibiņa (Vikārs) atzīme: teicami;
•
Laura Bidzāne (Vikārs) atzīme: teicami:
•
Ričards Pauļuks (Rauna) atzīme: ļoti labi;
•
Alberta Zeltiņa (Kakavius) atzīme: ļoti labi;
•
Sandra Vītoliņa (Rauna) atzīme: ļoti labi.
29. jūlijs, 2017, Cesvaines kauss, (Cesvaines novads)
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 60 cm piedalījās:
•
Alberta Zeltiņa (Kakavius).
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 80 cm un 100 cm piedalījās:
•
Ellada Kazašvili ( Galaktika).
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 100 cm un 110 cm piedalījās:
•
Valērija Neņa (Ledus).

Bērni un jaunieši trenējas un sacensībās piedalās gan ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zirgiem,
gan ar jāšanas sporta kluba “Gaita” zirgiem. Dalībnieki aktīvi
trenējas un iegūst augstus rezultātus sacensībās jāšanas treneres
Elladas Kazašvili vadībā
13. augusts, 2017, Balvu novada kauss (Tilžas pagasts, Balvu
novads)
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 50 cm piedalījās:
•
Alberta Zeltiņa (Gepards);
•
Laura Bidzāne (Vikārs);
•
Enija Varguleviča (Vikārs) – 2. vieta.
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 80 cm piedalījās:
•
Enija Varguleviča (Vikārs)- 5. vieta;
•
Sandra Vītoliņa (Gepards).
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 90 – 110cm piedalījās:
•
Valērija Neņa (Leksus) – 3. vieta maršrutā un 1. vieta konkursā
Latgales labākais jātnieks;
•
Sandra Vītoliņa (Gepards) – 3. vieta konkursā Latgales labākais
jātnieks;
Šajā maršrutā tika apbalvots arī Gepards kā labākais genofonda zirgs.
19. augusts, 2017, X Vislatvijas zirgu dienas (Inčukalna novads)
Sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 60 cm un komandas stafetē
piedalījās:
•
Alberta Zeltiņa (Kakavius) – 1. vieta.

BĒRNU PRIEKAM JAUNS ROTAĻU
LAUKUMS SUBATĒ
Ezermalas parks ir iecienīta Subatiešu un arī viesu atpūtas vieta vasarā.
Biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām” šogad realizēja ieceriprojektu, kurā tika izveidots jauns rotaļu laukums „Bitītes”,uzlabota
pludmales volejbola spēles infrastruktūra, uzstādīti āra trenažieri. Maija
mēnesī laukums kopā ar bērniem un vecākiem tika atklāts un cītīgi
iemēģināts. Gandarījums bija vērot bērnu un vecāku prieku visas vasaras
garumā. Jaunie tīkli, bumbas un šūpuļtīkli tika izmantoti Pludmales
volejbola turnīrā.
Projekta ietvaros tika uzstādīts informatīvais stends, kurā var iegūt
informāciju par trenažieru un rotaļu laukuma konstrukciju pareizu
izmantošanu.
Lai uzturētu kārtībā laukuma teritoriju, projektā iegādāts zāles pļāvējs.
Biedrība uztur laivu nomu un piknika vietu. Arī te ir uzstādīta viena rotaļu
konstrukcija, kas dos iepēju pilnvērtīgāk atpūsties piknik vietā ģimenēm.
Proejkts „Āra atpūtas un sporta iespēju piedāvājuma uzlabošana Subatē”
realizēts ar ES Lieder programmas un Ilūkstes novada pašvaldības
atbalstu.
Gunta Okmane,
Biedrības vadītāja
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Maija mēnesī laukums kopā ar bērniem un vecākiem tika atklāts
un cītīgi iemēģināts

B Ū T

C E Ļ Ā

REDZĒT TO, KAM TICI
Aizvien vairāk ticīgo augusta dienās uzsāka vai turpināja ceļu uz Aglonu,
lai piedalītos Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos, kas ik gadu 15.augustā Aglonā pulcina tūkstošiem ļaužu.
Ceļā uz Aglonu devās arī mūsu novada ļaudis, kurus 8.augustā satiekam
Ilūkstē. Viņu vidū ir gan mazi bērni, gan cilvēki ratiņkrēslos. Viņi dienā
mēro pat 20 kilometrus pa grants ceļiem, lūdzot nevis ko sev, bet Latvijai.
Uz jautājumu - kas katru gadu mudina doties svētceļojumā kājām uz
Aglonu? - šķiet katrs no svētceļniekiem atbildētu atšķirīgi, vienam tas ir
laiks kopā ar draugiem, citam upuris par ģimeni, vēl kādam laiks attiecību
atjaunošanai ar Dievu. Bet jau izsenis Svētceļojums simbolizē cilvēka
dziļākos Dieva meklējumus un ilgas pēc atjaunotas dzīves. Svētceļojums,
kas iesākas šajā dzīvē simbolizē mūsu ikviena svētceļojumu uz debesu
Tēva mājām mūžībā.
Katra gada svētceļojumam ir izraudzīta cita pārdomu viela, šogad visi tika
aicināti apšaubīt pirmo iespaidu. “Ticēt nevis tam, ko tu redzi, bet redzēt
to, kam tu tici. Ļoti labs piemērs ir, kā vecāki izturas pret saviem bērniem,
ja viņi tur viņus sāk kritizēt, apsaukāt, ka viņi ir tādi un šādi, tad bērns
arī sāks tam ticēt un tāds veidosies, bet, ja vecāki redz šajā bērnā spējīgu
bērnu, talantīgu, iedvesmo un atbalsta bērnu, tad viņš arī uzaugs tāds,
viņš ieticēs sev un tās spējas attīstīsies,” teic priesteris Arnis Maziļevskis.
Dienās, kad šosejas un lielceļus Aglonas virzienā piepildīja svētceļnieku
grupas, daudzi no viņiem atdzina, ka vis spēcīgāko pārdzīvojumu dod tieši
pats ceļš.
Madara Pavlovska
redaktore

AKMEŅI UZZIED DVIETĒ
“VĪNKOPJU-VĪNDARU SVĒTKOS”
Šī gada 19.augustā Dvietes pagastā Paula Sukatnieka mājā
„Apsītes” noritēja, nu jau tradicionālais pasākums, Vīnkopju-vīndaru svētki, šoreiz veltīti akmens tēmai ar nosaukumu „Akmens
un vīnoga – Saules bērni”.
Tūkstošiem gadus vīnogas kalpo cilvēkiem. Vīnogulāji ir vieni no visvecākajiem ziedaugiem uz zemes. Akmens laikmeta cilvēka apmetņu izrakumos Francijā un Šveicē ir atrastas vīnogu sēklas. Par vīnkopības šūpuli
Eiropā var uzskatīt Grieķiju. Par Latvijas vīnogu dzimteni Dvieti, un tieši
šo „Apsīšu” dārzu. Šī dārza saimniekam interesēja daudzas lietas, viņa
izjūtas un spējas pārsteidza daudzus. Viņš savā dzejā aprakstīja pirmos akmens laikmeta ieceļotājus Dvietes apkārtnē. Noskaidroja, kā cēlies Dvietes
vārds.
Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja iegādāties vīnogu stādus,
Janas Drēviņas – grāmatu „Vīnogas Latvijā”, kā arī saņemt konsultācijas.
Varēja iegādāties un nobaudīt vīnu no vīna darītavas „Matilde”.
Indra Kucina piedāvāja rotas katras zodiaka zīmes īpašniekiem. Stāstīja par dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem, to ietekmi uz cilvēku. Aija
Žuravska piedāvāja apskatīt interesantu akmeņu un dažādu iežu kolekciju, ko savācis viņas brālis Māris Krievāns. Dr.philol. Ingrīda Kupšāne gan
iepazīstināja, gan arī nodemonstrēja „Akmens kultūrā cauri gadsimtiem”.
Lubānas amatnieku biedrības valdes loceklis Vilnis Strautiņš izklāstīja informāciju par „Latvijas akmeņiem”.
Pasākuma laikā tika piedāvāts ielūkoties akmens laikmeta cilvēku dzīvojamā būdā un nobaudīt uz iesma ceptu maizi. Dvietes senleja un paliene
ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā. Pirmie iedzīvotāji šeit
ienākuši jau leduslaikmeta beigu posmā. Pirmie Dvietes senlejas apdzīvotāji piederējuši zveinieku- mednieku ciltīm, kuru apmetnes atradās galvenokārt upju un ezeru krastos.To visu centāmies paspilgtināt ar trofejām
un putnu izbāzeņiem. Viktorija Rītiņa, Dace Tamane un Dace Aleksejeva
palīdzēja apmeklētājiem iejusties tajā laikā.
Tika apgleznoti akmeņi kopā ar māksliniecēm Lelde Kundziņa un Ingūna Liepa.
Pašdarbnieku uzstāšanās priecēja ar krāšņajiem un dažādajiem tērpiem, jo tas viss ir mūsu tautas kultūrvēsturiskais mantojums. Ar šiem
svētkiem mēs centāmies ieskandināt Latbijas 100.gadu jubileju Dvietē.
Visas dienas garumā tika piedāvāti daudz un dažādi kultūras pasākumi,
kuros piedalījās:
• Folkloras kopa „Speiga”, vadītāja Ingrīda Skutele (Ambeļi);
• Folkloras kopa „Ritam”, vadītāja Rita Kalvāne (Bebrene);
• Populāri Latvijas cirka mākslinieki (Rīga);
• Sieviešu deju klubs „Juventa”, vadītāja Tatjana Lapkovska (Daugavpils);
• VPDK „Auda”, vadītāja Nadīna Neimane-Gardoviča (Rīga);

Ceļā uz Aglonu devās arī mūsu novada ļaudis, kurus 8.augustā satiekam Ilūkstē. Viņu vidū ir gan mazi bērni, gan cilvēki
ratiņkrēslos. Viņi dienā mēro pat 20 kilometrus pa grants ceļiem,
lūdzot nevis ko sev, bet Latvijai

•
•
•
•
•
•
•

BDA „Bitīte”, vadītāja Gundega Prancāne (Rīga);
DA „Laismeņa”, vadītāja Diāna Soldāne (Daugavpils);
BDK „Pienupīte”, vadītāja Inese Zuģicka (Daugavpils);
Deju grupa „Pašām patīk”, vadītāja Gita Some (Vārkava);
Senioru deju grupa „Saulespuķes”, vadītāja Rita Stapkeviča (Dviete);
Līnijdeju grupa „Atkal”, vadītāja Līga Ostrovska (Dviete);
Līnijdeju grupa „Maybe”, vadītāja Līga Navicka (Dunava).

Ar plašu pasākumu programmu, visas dienas garumā, Dvietē
tika svinēti “Vīnkopju – Vīndaru svētki” (foto: Arkādijs Zeņins)

Dārgakmeņi un to nozīme, akmeņu kolekcijas, vēsture…
(foto:www.manabebrene.lv)
Marija Setkovska, Dvietes Kultūras nama vadītāja
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Tikšanās dienā Ineta nupat kā ir atgriezusies mājās no piecu dienu prombūtnes, smejoties stāsta, ka bijusi sevis pilnveides
kursos un sapratusi, ka vairs neprot dejot bez vīra. Kopā izstaigājot arbūzu un meloņu lauku runājam par īsto sajūtu atrašanu, par
paļaušanos un līdzdarbošanos it visā, balansu un dzīvi laukos.
Saruna ar Inetu Timšāni.

Ķeram sajūtu, nevis skrienam pa darbiem to visu dienu
Kad tikāmies pirmo reizi, jums bija pirmais gads arbūzu un
meloņu audzēšanā. Kā vari salīdzināt pirmo gadu ar šo?
Salīdzinoši ar pirmo un šo gadu, pirmo, kad es strādāju tīri sev nevis
algotā darbā, man liekas ir pamainījies tas, ja toreiz tas mūsu virziens
tikai attīstījās, tad tagad attīstās tādā gultnē, ka mēs abi divi [red.: kopā
ar vīru Ivaru] ķeram sajūtu, nevis skrienam pa darbiem to visu dienu. It
kā tā skriešana tā pati paliek, bet tieši to sajūtu, ka zināt kādēļ tu to dari.
Tas man liekas ir nenormāli pamainījies. Tādēļ mums šogad nav kabaču,
mums ir tikai saldie zirņi principā vairumā, nu kabači ir priekš Daugavpils tikai. Un tad arbūzi un melones, tieši dārzeņkopība man ir tieši tāds
darbs kā hobijs, kur katru dienu saprotu to, ka tur jau varētu attīstīt tādu
industriālo ražošanu un tas aizietu un viss būtu labi, bet, vai man to kā
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sievietei gribās?... Nu tādā ziņā… Un tad to visu izvērtējot, tad sirdī tas
tā arī paliek, nevis tā kā mūsdienās tas ir, skrien pēc kaut kādas naudas,
slavas vai kā, bet mums jau laikam ir tā, ka visi jau par mums zina (Smejas), bet man liekas, ka tai pat laikā tā ir tik neatņemama sastāvdaļa, tā
atbildības sajūta, ka tevi zina un tai pat laikā arvien mazāk ņem vērā citu
cilvēku viedokļus. Lauksaimniecībā ir tā, ka saimniecība pati ir 24 stundas diennaktī, tad tās sarunas, tu satiecies, tik runā par lauksaimniecību,
tikai, tikai, jo tā ir tāda nenormālā sirdslieta, tai pat laikā kaut kādā brīdī
saproti to, ka ir jābūt vēl kaut kam citam, ka ne tikai svētki, dzimšanas
dienas, bet tieši tās atpūtas, sevis attīstīšana un tad ir ļoti liels prieks, kad
tieši to izdodas darīt lauksaimniecībā. Reāli, mēs esam laukos, pamosties
no rīta, kafiju var ārā padzert un, man liekās, citos algotos darbos, kad
strādā no pirmdienas līdz piektdienai un tas ir sirdsdarbs, man liekas, ir
nenormāli grūtāk, bet šeit ir tas, ka to baudu ķer visu laiku. Un tas ir ļoti
mainījies pa šiem gadiem. Bet nu nākamgad mums atkal būs interesantāk,
jo būs mums melones siltumnīcā, tā, ka es savu ražošanu attīstu tā diezgan jau nopietnākā veidā, jo mēs uzrakstījām projektu un tur viss tā top.
Un traktors ir un arī graudkopība ir tādā labā līmenī.
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ZINĀT, KĀDĒĻ TU TO DARI

Viņi ir vieni no retajiem, kas audzē melones un arbūzus un
tagad pirmie Latvijā izmēģina arī trīs jaunas šķirnes. Ar lepnumu un lielu atbildības sajūtu nes, nu jau pat varētu teikt,
zīmolu, jeb lozungu “Audzēts Ilūkstes novadā”. Saimniecība
darbojās uz trīs nozarēm ar nākotnes vīziju arī par lauku tūrisma attīstīšanu. Bet viesu netrūkst arī tagad, piemēram, šovasar
Ineta un Ivars Timšāni savās mājās un saimniecībā Pilskalnes
pagastā uzņēma ciemiņus no Armēnijas.
Jāpaļaujas uz dabu
Kā mainījušies ražas
apjomi?
Katrs gads ir nenormāli
savādāks. Es par arbūziem
pastāstīšu. Tādā ziņā, ja
graudkopībā šogad ir perfekts gads, tad es ļoti cerēju,
ka arbūzi un melones būs tajā
– “trešais gads uz laimi”, nu
, ka būs tas foršais. Tad jau
iezagās tāda šaubiņa, kā nu
būs. Bet beigās…Vienmēr ir
jāpaļaujas uz dabu un tagad
ir riktīgi labi. Ir vietām, kur
vajadzēja iestādīt agrāk, bet
tai pat laikā es to neņemu
vērā, jo man prieks ir par to,
ka tās šķirnes, ko es vēlējos
audzēt turpmāk, viņas arī iedod to daudzumu un tad tas
tāds skaists skats.
Bet sākas no stādiņa?
Jā. Ivars uztaisījis stādāmo aparātu, izaudzējam divas, trīs lapas viņas podiņos
ir un tad mēs izstādām ārā. Nākošgad liksim zem melnās plēves, lai ravēt
nevajadzētu un tad atkal, ja nevajag ravēt, tad ir pilienveida laistīšana, tas
arī normāli. Bet domājam, kā ar putniem būs, jo viņi man šogad šo lauku ir
atraduši, tad atradīs arī nākošgad. Viens ir ka zaļi, varbūt sapratīs, ka negaršīgi, bet, ja atrod, kad ir saldi, tad saprotu, ka būs čau… Un svarīga ravēšana, viņam uzreiz gaisma un aug kolosāli te cita šķirne, vēlīnāki, tāpēc
mazāki. (Ejot pa lauku) Nav nemaz tik viegli atrodami, acis jāpieradina,
ka ej, liekas nav, nav, skaties nē, tomēr ir, re kur viens, divi, trīs, uz katra
soļa un smagi. Saule dod to, ka viņi tagad briest uz saldumu, tā ka ļoti labi.
Būs sulīgi un garšīgi. Aizejam pa melonītēm. Skan kā gatavs. Vakar gājām
un man Ivars – “kaut vienu iedod nogaršot”. Nē, gaidi, pacietība jāmācās.
Pagājušajā gadā arī oktobrī gājām lasīt.
Kā meloņu un arbūzu audzēšanu ietekmēja salīdzinoši vēsā un
lietainā vasara?
Nu ir, ir slikti tādā ziņā, ka tās aukstās naktis, bet tai pat laikā, man
liekas mūs Ilūkstē šeit lutināja, ka mums tās salnas iet garām. Tādā ziņā
mēs pēc reljefa ļoti labi dzīvojam, jo tas augs tik ļoti pielāgojas, ka tas skats
ir tāds – iestādām to augu, noņemam plēvi, skatāmies viņš vēl švakāks
nekā, kad iestādījām, bet vēlāk viņš tik ļoti pielāgojas, ka ir pavisam cits
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skats. Tagad viņš aug, aug , aug, un man liekas, ja būs salna tad būs čau ,
jo viņš vēl aug, jo viņam ir pilnbrieds. Bet es domāju, ka būs labi. Salīdzinot
ar pagājušo gadu, tīri vizuāli ir līdzīgi, lai arī viss šķiet notiek vēlāk, bet tai
pat laikā, arbūziem arī pagājušajā gadā bija kaut kas līdzīgs.
Nav tā, ka tomēr tā neprognozējamība liek kādu reizi uztraukumam ņemt virsroku?
Man vīrs ir nenormāli mierīgs. Viņš to prot uztvert tik mierīgi, ka man
liekas, ka man tas arī tā ienāk. To, ko tu nevari ietekmēt, par to neuztraucies. Protams, ir forši tas, ka galvā visu laiku tādu notiņu uztur tas – “nu
kā nu tur būs”, bet beigās, viss notiek tā kā vajag. Esam pamanījuši, ka
bieži vien, ka caur kaut kādām grūtībām notiek vēl labāk, tādēļ uztraukties nu tur vajag, bet tā ar mēru. Bet man tiešām vīrs ir tāds miera gars, jo
man jau ir tā, ja es šodien izdomāju, tad man šodien arī vajag, tad es tā mācos, ja šodien izdomāju, tad rīt izdaru, jo rīt varbūt vairs to tā negribēsies.

Vajag, lai viss ir, arī internets, tad laukos ir labi
Tu jau smejoties teici, ka jums jau grūti noslēpties, par jums
visi zina, bet to esat pieņēmuši, uztverot to par darba sastāvdaļu.
Nesen pie jums saimniecībā viesojās arī viesi no Armēnijas. Pastāsti, kā tas tā gadījās un kā vispār par jums tik daudzi uzzina?
Armēnijas viesi atrada mūs ar Ingas Krekeles [red.: Daugavpils un
Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” koordinatore] starpniecību. Nu
tas atkal tāds nejaušības variants un tad atkal piekrīti / nepiekrīti un tad
piekrīti un tad ir baigi labi īstenībā, jo, protams, sezona ir sezona, kad zini,
ka visi darbi ir, bet Armēnija, nu tas ir tā, ka zini, ka viņi visdrīzāk vairs
neatbrauks pie mums. Viņi bija Armēnijas lauku tūrisma pārstāvji, tātad
izlasīti cilvēki gan no ministrijas gan tieši, kas lauku tūrismā strādā un
viņi bija tādi…Nu tiešām tik dažādi! Kādi 10 vai 12 cilvēki, kuriem katram
bija tas savs vēstījums un viņi pa to stundas laiku, ko es viņiem devu, viņi
arī man iedeva to, cik viņi ir dažādi! Un tas lauku tūrisms saprotu, ka
viņiem tikai attīstās un viņi brauc pie mums pieredzes apmaiņā. Kad viņi
brauca es nezināju, ka viņi ir no lauku tūrisma, biju iedomājusies, ka tur
ministrija un citi Armēnijas pārstāvji. Tajā dienā bija lielais vējš un man
visu pūš pa gaisu, viss lido un nav tā kā vēlētos (Smejas). Un tur bija tieši
tā, ka viņi sēž – “kakaja u vas muzika”, es tā sekundes klausos - pie kuriem
kaimiņiem skan mūzika? Bet viņi runā par vēju un tad es tā domāju, cik
daudz mēs patiesībā nenovērtējam. Ļoti gaiši, ļoti atvērti armēņi, arī aktīvi. Arbūzu audzētāju starp viņiem nebija (Smejas). Es stāstīju par saimniecību visu kopumā, gan par to uzdrošināšanos audzēt arbūzus Latvijā, gan
arī par to, nu kā, mums ir trīs nozares – graudkopība, lopkopība, dārzeņkopība, par to, ka abi divi mēs saimniekojam laukos un tad es stāstīju tās
nākotnes idejas, kas saistās ar to lauku tūrismu, pat neapzinoties, ka viņi
ir lauku tūrisma pārstāvji. Bija īsi, bet forši, jo viņiem jau bija grafiks, lai
gan pie manis iekavējās (Smejas). Ā un man tā interesanti, ka viņi bija tādi
pirmie svešie cilvēki un viens no pirmajiem jautājumiem bija, vai jums ir
Wi- Fi [red.: bezvadu internets] un kāda ir parole, tad likās, jā mūsdienas,
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cik ļoti tas laukos ieiet. Vajag, lai viss ir, arī internets, tad laukos ir labi
(Smejas).
Kādus vēl viesus esat uzņēmuši?
Hmm, man liekas es vairs daudz ko neatceros. Ģimene, draugi, visi
rindā stāv. Kad arbūzi būs gatavi, man liekas, mums tad katru gadu ir
gan vis saspringtākais periods gan tāpēc, ka kulšana ir un tad arī rinda
ar ciemiņiem. Vismaz pāris reizes nedēļā. Kā kādreiz, kad senākos laikos,
atceros, kā bērnībā, kad visi pie visiem brauca. To mēs esam dabūjuši, ne
tik daudz, ka ir tie arbūzi, bet, ka te ir vieta, kur atbraukt, ka cilvēkam
pazūd tā kautrība , jo parasti jau liekas - tur nav laika, darbi -, bet mums
te valda tā satikšanās sajūta. Šogad piedalījos “Zaļās jostas” pasākumos
un izmēģinājām to, kā būt lauku tūrisma saimniecībai. Man jau teica, neviens pie tevis neatbrauks, nu varbūt viena grupiņa, bet man tagad ir trīs
skolas, kas ir reāli skolas vai no 1.-7.klasei vai no 1.-9.klasei un viņi visi
vēlās atbraukt. Es esmu Daugavpils lauksaimnieku apvienībā un tā ir zem
Latvijas Zemnieku federācija un mūsu federācija katru gadu šajā pasākumā piedalās un šogad ir tas mērķis – parādīt bērniem lauku saimniecības,
kā to pienu iegūst, mūsu gadījumā, kā maizīte aug un degustācijai arbūzi, melones. Un no visas Latvijas bija iespēja pieteikties saimniecībām, lai
sevi parādītu tieši bērniem, skolām, izglītības iestādēm un, ja nemaldos,
no mūsu puses bija pieteikusies tikai mūsu saimniecība. Un viena skola,
Tērvetē “Traktoru dienās” saņēma balvā šo braucienu un būs vispār visa
skola! Un viņi brauks divos vai trīs piegājienos. Es jau teicu, ka nevaru
jūs uzreiz visus, jo tas tomēr sarežģīti, tur dažāda vecuma bērni. Nu es tā
tagad garīgi gatavojos.
Kad jau viņi brauc?
Ļoti drīz (Smejas), kaut kādā septembra sākumā.
Kā skolas sākas.
Vai kā skola sākas, vai kā arbūzi ir, tā man viņiem jāzvana un viņi jau
brauc. Nu tas pašai būs tā ļoti interesanti, bet nu pati vainīga (Smejas).

Jāprot pašam dažādot to ikdienu
Kur ir tava veiksmes atslēga spējai noturēt balansu - paspēt
izdarīt visus darbus un neatteikt un būt atvērtai visiem viesiem?
Tas laikam ir tas veids, kā, lai nebūtu tā rutīna. Uz lauka tā fiziski es
esmu “tā starp citu” , tā man ir kā meditācija. Bet tā visa menedžēšna,
kā to visu pārdot, jau uz nākamo gadu plānot, kā, ko izaudzēt, ko darīt
savādāk, ko mācīties, visas tās agronomiskās lietas un man liekas es pati
sev to ikdienu tik dažādu uztaisu, ka man piekrist kādai avantūrai tas jau
ir tā – jā labi. Protams, es arī filtrēju, jo ir brīži, kad jūtu, ka galīgi nebūs
laika, vai tur zāle nebūs nopļauta, puišiem viss ir aizņemts darbos, bet tai
pat laikā, man arī vīrs to visu iedod, ka es zinu, ka, lai vai cik būs daudz
viņam darba, viņš kaut vai stundu, bet viņš veltīs tai palīdzēšanai, viesu
sagaidīšanai. Man liekas, ka ar katru gadu paliek arvien interesantāk. Kā
to izdodas izdarīt, es pat nezinu. Vienkārši jāprot pašam dažādot to ikdienu, neieciklēties uz to, ka es šodien pamodīšos, paēdīšu, darīšu darbus,
tad pienāks vakars un atkal nākamā diena. Man liekas, man mammai un
māsai ir grūti pie tā pierast, jo ir tā – “es būšu pēc divām stundām” un viņi
tagad zina, ka īstenībā man tas nesanāks, jo kaut kas pa vidu iekritīs. Tā
pierašana, cik tā diena tomēr ir mainīga.

Audzēts Ilūkstes novadā
Nedaudz pastāsti par to, kā jums veicās ar tirgošanos Daugavpils tirgū.
Nu bija laiks, kad sāktos saldie zirņi, es zinu, cik man vīram daudz
darba, domāju, kā izdarīt, lai mums lieku reizi nevajag uz Rīgu braukt,
bet, lai ir viss, kā plānots un tad radās ideja pamēģināt to Daugavpils variantu. Un īstenībā, ļoti labi izdevās tas! Cik es sapratu, mēs tirgū ienesām
jaunas dvesmas, ja tā varētu teikt. Ienest to, ka skaiti, viens ir zemenes,
ko no Latvijas tirgo, tur gurķi, bet no mūsu novada īstenībā nekas nebija
pārstāvēts, lai arī mums ir tik labas lietas, ko ražojam! Un tad mēs savu
visu produkciju pārdevām, izveidojām stendu – “Audzēts Ilūkstes novadā”,
mēs pārdevām arī Mārtiņa produkciju [red.: Mārtiņš Bogušs, z/s “Apīņi”,
Bebrenes pag.] – brokoļi, ziedkāposti un ledus salāti. Un tādā veidā izdevās tas, ko biju iedomājusies – nest to kvalitātes zīmi un tas, ka ir mūsu
ražojums un būt atbildīgiem uz 100%, jo cilvēki arī gāja un meklēja tieši
to – “Audzēts Ilūkstes novadā”, jo viņi zināja, ka mūsu stendā būs tādas
lietas, kas ir neierasti, piemēram spināti, vai tās pašas lauku pupas, kuras
nevarēja nopirkt citās vietās, tie paši saldie zirņi un tas bija tik feini, tādā
ziņā, ka to uzķēra cilvēki. Un mēs ienesām arī to, ka mums bija cenrāži,
cena bija uzrādīta, lai nav tas – “pa cik jums tas un tas”. Un mēs skatāmies,
ka arī pārējiem, pēc mūsu piemēra, tie cenrāži sāka parādīties. Un tas it kā
tāds sīkums, bet tomēr tāds vāāu, ka ņem piemēru, jo ir svarīga tā atbildība
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pret pircēju. Man ļoti patika, ka tirgū nāca pretī, ka, ja te ir Latvijā audzēta
prece, piedāvāja labas vietas, tas mani pat pārsteidza, ka tā var būt Daugavpilī, laikam man bija kaut kāds stereotips.
Domājat arī nākošgad turpināt?
Ļoti gribās, bet tas atkal ir cilvēks, kurš pārdos, cik ļoti uzticēties, jo
tai pat laikā, ja man māsa pārdeva, tad man maz vajadzēja viņu kontrolēt.
Jo tomēr var gadīties, ka dienā kaut kas neiet, ir jāpamaina cena…Bet jā,
gribētos.

Zināt, ko tu audzē, no a līdz z tu atbildību nes
Jums saistībā ar arbūzu pārdošanu bija interesanta akcija sociālo tīklu vietnē Facebook.com, kur piedāvāji rezervēt arbūzu
pirms vēl tas ir izaudzis. Kā tā izvērtās?
Izvērtās ļoti aktīvi un labi, bet bija viens brīdis, ka man bija tāda, kā
iekšējā intuīcija, ka tomēr to nedaudz ir jāatliek, jo to visu, kad sāku, es arī
vadījos pēc sajūtām. Viens ir, ka nezini, kāds tas gads būs un vai spēšu piegādāt pilnīgi visiem, jo tā atsaucība tiešām bija ļoti liela. Tad sanāca tā, ka
cilvēki man ir pierakstīti rindā un ka es nosūtīšu viņiem filmiņu ar to, kā
aug viņu arbūzs, bet es noņēmu sev to fotogrāfiju sūtīšanu nedēļā vairākas
reizes, kā aug arbūzs. Bet principā tas mērķis izpildīsies – tie cilvēki man
ir rezervējuši tos arbūzus un viņi arī tos dabūs.
Principā tikai pamainījās tas, ka nesūti foto, kur redzams, kā
katru dienu aug arbūzs.
Jā, notiks tā, ka tad, kad piegādāšu arbūzu, tad līdzi ar to video ieskatu, kā tas ir audzis. Es visiem arī to privāti izskaidroju un visus tas apmierināja. Jā, bet šī akcija man iepatikās, tādā ziņā, ka arī nākošgad kaut kas
būs jādomā.
Tagad jau neiztikt bez mārketinga akcijām?
Īstenībā gan neiztikt, gan man tas ļoti patīk, kaut kā dažādot, lai nav tā
vienkārši, tu izaudzē, pārdod. Ar arbūziem pat tā varētu darīt, tas tik un tā
ir kaut kas sevišķs, bet, tai pat laikā, man ļoti patīk sevī to radošumu attīstīt, ne tikai tās praktiskās lietas, kā tur kādu atskaiti uztaisīt, dokumentāciju vai ko, bet tieši no tāda viedokļa, jo tas īstenībā arī ir mans darbs un ja
tā ir sirdslieta, tad tā menedžēšana, mārketings viņš paliek kā sastāvdaļa.
Bet, lai to visu atļautos darīt, tomēr svarīgākais ir būt stipram
savā pamatdarbā.
Jā, kad tu to visu sāki stāstīt, man liekas, svarīgi ir zināt, ko tu audzē,
no a līdz z tu atbildību nes. Un īstenībā tas mārketingā notiek – tiklīdz tu
kaut kur sevi reklamē, tajā pašā Feisbukā, tu nes atbildību.
Cik dažādas šķirnes arbūziem, melonēm audzē, vai esi kaut ko
atradusi, ieraudzījusi, ja tā var teikt - kaut ko savu? Jo tu minēji,
ka tev izdevās izaudzēt gribēto.
Man šogad ir 15 arbūzu šķirnes un līdz 10 meloņu, bet ir tās favorītšķirnes, kas jau pagājušajā gadā parādījās, kas man patīk, kā izskatās, kā
aug. Un tad tā arī bija, ka šogad tieši tie deva augļus un tos, kurus gribēju
norakstīt viņi tiešām ir tie, kas būs jānoraksta. Līdz ar to šis gads parādīja,
ka vietu nevajag aizņemt, jo mums dēstu siltumnīca ir par mazu un ļoti
jāfiltrē, ko atstāt, ko nē. Un šogad tā unikāli sanāca trīs šķirnes uz izmēģināšanu dabūt, Latvijā pirmie mēs esam. Un izskatās, ka viņām ļoti patīk
Latvijā augt! Vienīgi tas, ka tur vajadzēja būt jau ražai jūlijā, ir iekavēšanās, bet tas viss ir saistīts ar mūsu dabu, ar vidējo temperatūru, bet tas, ka
viņi izdzīvoja, aug, salīdzinoši ar citām, kas no pirmā gada, viņas ir labāk
sevi parādījušas. Man liekas, tā dažādība būs katru gadu. Cerams, ka 10
gadi paies un tad jau es zināšu – tā šķirne pie manis aug, tā neaug.
Bet tad jau visu laiku ir interesanti.
Jā, ļoti… Tad, kad pienāk tas brīdis, kad vajag izvēlēties tās šķirnes, jo
zinu, ka tur ielīdīs tik un tik stādi un izfiltrēt, kuras vairāk, kuras mazāk…
Oh, tas priekš manis ir pārbaudījums! Gribās jau, lai visas būtu aptuveni
vienādas, bet tad sāc atcerēties, kā ir bijis. Man jau vīrs, piemēram, vispār
nezina kādas šķirnes es audzēju, līdz tam uzticas, ka saka- “es zinu par
graudiem, to šķirnēm, ko kopīgi audzējam, bet par arbūziem, melonēm es
nezinu, es arī negribu zināt, es tev uzticos.” Un tas liek nest vēl lielāku
atbildību.
Nav iezagušās šaubas par izvēlēm?
Es to tā viegli palaižu, nu ja būs, tad būs. Vienīgi tas, ka nu aizņemta
vieta uz lauka.
Tev to drošības garantu noteikti dod arī tas, ka tomēr jums
saimniecība darbojās uz vairākām nozarēm, nav, piemēram, tikai
arbūzu audzēšana.
Jā, jā. Principā tā jau arī ir, pagājušais gads bija salīdzinoši grūtāks
graudkopībā. Mēs arī jauni, mums principā ir aizdevums uz aizdevuma
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un arī tie mērķi, ka projektu rakstīsim un tad dod balstu tas, piemēram,
dārzeņus es audzēju tā, ka, piemēram, šogad tā, lai saldie zirņi būtu tā, ka
viņi atmaksātos un arbūzs ir kā bonusā, nu pa naudas lietām. Un tas ir tā,
ka es savā nozarē uztaisu to balansu, pārējās nozarēs jau ir tāda stabilitāte, protams, tu nezini, cik teliņu piedzims, cik aizies bojā, bet kopumā ir
labi. Tāpēc mums ir tās trīs nozares, tā skriešana daudz un varbūt citiem
liekas, ka bieži vien tā ir lieka, bet mēs zinām, ka mums no katras tās nozares būs tik un tik naudiņas un tas arī bankām patīk, ka mēs pierādām.
Piemēram, pirmajā gadā es pat brīnos, kā man menedžere piekrita, ka es
izaudzēšu to arbūzu skaitu. Tātad ir liels spēks tam, ka vari pierādīt ne
tikai tajā, kas uz lapas, bet, ka ir ticība kā tāda.

Esam laba komanda
Cik ilgi darbojās jūsu saimniecība?
Principā piektais gads graudkopībā. Sanāk pieci gadi.

tik nenormāli ātri viss ir jāizdara… Bet saimniecībā, tad tā arī vajadzētu
būt, katram sava loma un tad arī mēs abi katrs garīgi attīstāmies un arī
darbos viss notiek.

Dzīve mums ir viena un tas laiks mums skries jebkurā
gadījumā arvien ātrāk un ātrāk. Darīt tā, lai pašam patiktu, lai no tā būtu jēga, jo tas ir dzinulis un tai pat laikā
nebaidīties kļūdīties.
Tikko kā satikāmies, minēji, ka piecas dienas nebiji mājās, jo
apmeklēji kursus. Vai padalīsies, kas tie bija par kursiem?
Mani draudzene tajā visā ievilka.(Smejas) “Es un Viņš” – nosaukums
ar psiholoģi Lilitu Danilāni. Mēs bijām 8 meitenes un ir tā, ka tās dienas
vienkārši sev pavadi, kad tevi aicina saprast, kas tu esi, ko tu dari, vai tev
darbs pirmajā vietā, vai nē. Tad es jau tā gudri varu runāt, ka viss ir kārtībā ar mani (Smejas). Un, kad esam tie svešie cilvēki kopā, tad arī redzi,
kā citi dzīvo un īstenībā, tad saprotu, kurā brīdī ir jāpasaka nē darbam,
jāriskē kaut kādā ziņā. Un tad saproti, ka laukos tādā ziņā ir baigi forši,
daudz vieglāk nekā kaut kur citur, jo tās bailes ir nenormālākas. Man liekas ir iepotēts mums, ka visiem ir jāstrādā, visiem jādara tas un tas, un tad
beigās ir tā, ka tev tās attiecības pieliek otrajā vietā un iestājas tā rutīna.
Kā to sajūtu varētu iedzīvināt citos, piemēram, lai jaunieši vairāk ieskatās, ieklausās sevī.
Dzīve mums ir viena un tas laiks mums skries jebkurā gadījumā arvien
ātrāk un ātrāk. Darīt tā, lai pašam patiktu, lai no tā būtu jēga, jo tas ir
dzinulis un tai pat laikā nebaidīties kļūdīties. Mums ir iepotēts tas, ka nedrīkst kļūdīties, bet vajag darīt tā, ka proti savas kļūdas atzīt un pieņemt.
Vai tev ir sajūta, ka tu kādā brīdi uztaisīji to lielo pārmaiņu
soli ?

Šogad augustā Timšānu saimniecībā tika uzņemti Armēnijas
lauku tūrisma pārstāvji
Jauni!
Jā, jā, sākumā bija tā, ka vīrs strādāja pie vecākiem – saviem, maniem,
es algotu darbu. Un trešais gads mums ar dārzeņiem. Pirmajā gadā mums
bija 12 hektāri un šogad ir 150 hektāri tikai graudi! Un tas man liekas ir
tik nereāli, ka tā ir sanācis, jo tas ir bez citu palīdzības, vienkārši caur
to savu mērķi, ka zinājām, ka būs! Iegūt to stabilitāti. Un sanāca. Tāds
prieks! Tāpēc mums ir tie dārzenīši bez kuriem nevar un gaļas lopi.
Cik lielā platībā ir arbūzi un melones?
Divi hektāri. Abi kopā, jo siltumnīca mums vairāk neatļauj. Bet nākamgad būs tās trīs lielās siltumnīcas, sanāks, ka mūsu māju no ceļa vairs
neredzēs, jo rudenī tagad štellēsim visu augšā. Mums tas reljefs arī tāds,
ka nemaz nevari siltumnīcas nolikt, kur gribi, tad vienīgais ir šis lauks(Norāda uz ceļa pusi). Tad sanāk it kā aizslēpties no citiem, bet tai pat laikā
viņi visu redzēs, kā mēs audzējam.
Minēji, ka rakstāt projektus, aizdevumi viens uz otra…Nav tomēr nedrošības sajūta?
Nē, nu ir tā bailīte, ko tu zini, kas var uznākt, kā tagad te Polijā tāda
nenormāla vētra, viss aiziet čau. Bet nu lauksaimniecībā tā ir – vai nu
riskē, vai nu stāvi uz vietas. Rēķināt mums patīk, tāpēc laikam arī tā prātīgi izdodas viss. Mēs zinām, ka vēlamies sasniegt to un to. Mums ir
saskaņa savā starpā, ka zinām, ka mēs viens otru atbalstīsim, arī grūtos
brīžos. Īstenībā tādu ļoti daudz ir bijis. Mēs uz to neieciklējamies, mēs
ieraugam to labo un mācamies no tām kļūdām, bet viņas ir tā…Man vakar
patika ļoti, kā vīrs par graudiem saka – es zinu, kur es kļūdījos šogad, bet
es to darīju tāpēc un tāpēc, tīri, lai ieekonomētu, vai tam neredzēja jēgu.
Un cik viņš argumentēti, loģiski tās kļūdas nosauc, kas patiesībā ir smieklīga, maza kļūda, kas citiem būtu uz kaut kā cita norakstāms, piemēram,
laikapstākļiem, bet, ka tā nav kļūda. Un mēs abi divi tā tās savas kļūdas
nosaucam un ejam uz priekšu un mācamies. Protams, labāk, lai tās būtu
citu kļūdas, bet tai pat laikā, ja savas, tad novērtē, ka jālabojas. Esam laba
komanda. Man ļoti čakls ir vīrs un man vienmēr ir licies, ka arī man ir jāstrādā no rīta līdz vakaram, ka jābūt vienā līmenī ar vīrieti, tad tagad man
viņš ir tā iestāstījis - man tas nav vajadzīgs. Man vajag, lai tu esi mājās,
ja vajadzēs uzzvanīs un es atskriešu. Viņš zina, ka man grāmatvedība būs
kārtībā, projekti būs uzrakstīti un mājās arī viss būs kārtībā, ka viņam tā
sieva ir vajadzīga. Un tad es saprotu, nu protams, tā arī vajadzētu būt īstenībā, nu tai sievietes lomai. Un tad īstenībā, tad, kad to saproti pats, jo es
arī algotā darbā to biju pieradusi - tu strādā, strādā un tad atbrauc mājās

Jā, jā. To ļoti novērtēju! Pie katra darba tu ļoti pierodi, saaudz, lai
arī cik tur reizēm būtu visādi mīnusi…Bet man ir Ivars, kurš atbalstīja,
jo, piemēram, pēdējā vieta bija kolosāla pēc apraksta, viss pēc profesijas,
neatkarīgs konsultants, speciālists augkopībā. Bet tad saprotu, ka tie pienākumi pieaug, lai arī tā baile riskēt aiziet prom ir, bet tai īstajā laikā tas
tomēr ir jādara. Ārzemēs tas vispār ir normāli, ja tu divi gadi pastrādā,
tā tu maini, vai nu to amatu, vai aizej uz citu darba vietu, jo tu visu laiku
attīsties, visu laiku riskē, turi sevi uz adrenalīna. Man tad arī aptuveni tā
ir bijis pa darbiem (Smejas), jo es zināju, kā iestājas rutīna tā viss čau, manis tur vairs nebūs, jo man tā arī sakrita, ka zināju, ko katru dienu darīšu,
kas būs pēc mēneša. Man nepatīk, ka visi darbi un pienākumi paliek tādi
prognozējami. Un tad tā ir atbilde, kāpēc saimniecībā tā vispār nav! Redzi,
man tik tagad “aizgāja”, kāpēc tā viss noticis! (Smejas)
Lai vai kā, bet tomēr daudzi nespēj parakstīties uz šādu risku.
Pluss, mūsu vecāki ir dzīvojuši tajā padomju laikā, viņi visu zināja, kā
būs, un tas bija labi. Kad es gāju prom no darba, tad arī man tētis teica –
“tiešām tu to vēlies”-, jo viņam jau pašam bail, ka es eju uz nezināmo, pašam jau grūti pieņemt to lēmumu un pārkāpt, jo mums visiem patiesībās ir
svarīga tā ģimene un mēs paklausām viņiem. Jā, bija svarīgi, ka ir tā alga
un rēķinu atmaksāšana un arī, kad ņēmām kredītu tas noderēja, jo sanāk
vīram pie saimniekošanas negāja patstāvīgi nauda un mans algotais darbs
tas bija no svara. Un ja tā padomā vajadzēja tiem gadiem būt. Es gāju projām, likās, nu būs čau, kaut kurā brīdī nebūs par ko maizi nopirkt, jo arī
tā saimniecība maziņa bija, tagad jau to tā nevar saukt, bet, lai tu iegūtu
lielāku to saimniecību – cik viņā ir jāieliek. Jo tu vairāk dari, jo tev vairāk
maku jāatver. Galvenais, lai ir tas balanss, ka tu arī ko iekšā dabūsi, kaut
arī ir tādas lietas, kas pie lauku kārtošanas atmaksāsies tikai pēc gadiem.
Un tāpēc es saprotu tos cilvēkus, kuri baidās aiziet no darba. Un arī izglītība, lai gan daudz es par to nevaru teikt, ir daudz kas mainījies, bet tai
ir jāmainās tādā ziņā, ka ir jāļauj bērnam jau no mazotnes pieņemt savus
lēmumus, neatkarīgi no tā, kā uztver dzīvi vecāki.
Kaut kur, kaut kas jau arī mūsu vietā tiek sakārtots…
Ir, ir tā. Viss kārtojas mūsu vietā. Tur man liekas Dieviņš visu to nokārto, īstajā brīdī un laikā. Tikai mums pašiem jānovērtē tas. Kaut vai šī
māja (Rāda uz ģimenes māju), cik viņa nejauši un ātri nonāca mūsu īpašumā. Kā šeit mēs sākām dzīvot, tā viss pamainījās! Iepriekš mēs Ilūkstē
dzīvoklī dzīvojām, tev ir četras sienas un tev ir jābrauc pie vieniem vai pie
otriem, lai dabūtu to lauku sajūtu.
Ar Inetu Timšāni tikās,
Madara Pavlovska, redaktore
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BŪT CEĻĀ IR SKAISTI
Tiekamies ar eglainieti Zandu Lisovsku, ar kuru kopā, saulainā augusta dienā, izstaigājam Vecā Stendera bērnības takas. Jā,
šī ir bērnības zeme, vieta, kur no jauna var atdzīvoties kāda lieta, kas mums atgādina bērnu dienas, vieta, kas pakāpusies malā
no burzmas un steigas, aicina savā klēpī paslēpties. Vieta, kas
mums atgādina par diženu un talantīgu cilvēku un ļauj apskaut
tos pašus dižkokus, kurus iespējams reiz skāris viņš pats… Esam
Eglainē, “Vecā Stendera muzejā”.
Celmlauzis tā laika apgaismības ceļā
Lūdzu iepazīstini mūs ar Vecā Stendera dzīves gājumu, kāds
tas bijis?
Gothards Frīdrihs Stenders - tajā skan varenība, pamatīgums, nesatricināmība. Savu garo un darbīgo dzīvi Vecais Stenders iesāka kā jauns
puisēns 6 bērnu ģimenē. Viņš kā trešais bērns, mācītāja Hermaņa Konrāda Stendera ģimenē ieradās 1714.gada 27. augustā, kurā nodzīvoja savus
pirmos 16 gadus. Pirmās nopietnās studijas ārzemēs teoloģijā viņš uzsāka
1736.gadā Jēnas Universitātē , bet materiālo grūtību dēļ turpina studijas Halles universitātē, kur viņš sāk strādāt par skolotāju bāriņu namā.
Halles universitātē viņš grādu neiegūst un atgriežas mājās. Viņa mūžs ir
garš, interesants un ļoti piepildīts, jo Vecais Stenders bija celmlauzis tā
laika apgaismības ceļā. Tieši 18.gadsimta 40.gadu sākumā viņš pievēršas
latviešu valodas pētniecībai un dabaszinātnēm, par ko liecina arī viņa izteikumi pašam par sevi kādā vēstulē: uzskatiet mani par teologu un tajā
pašā laikā par ģeogrāfijas cienītāju. Iespējams, arī tādēļ viņam piemita
brīvdomātāja slava, jo filozofiskajos uzskatos viņš nebija vienisprātis ar
sava amata brāļiem (teologiem). Vecais Stenders apprecējās ar Žeimes mācītāja meitu Annu Elizabeti Braunšveigu un kopdzīves laikā piedzimuši
4 bērni. Kā mācītājs viņš strādā Lindes-Birzgales draudzē (1744.-1753.
gadam), Žeimes luterāņu draudzē (1753.-1759.gadam), un pēcāk dodas
uz Lībeku. 1759.gadā Braunšveigas-Līneburgas hercogam viņš izgatavo
pirmo zemeslodes globusu, un piemin, ka par saviem līdzekļiem tas nav
izdevies pilnīgs, tāpēc strādā par vadītāju Kēnigsluteras reālskolā, pēcāk
- kā zinātnieks 1765.gadā dodas uz Kopenhāgenu un Dānijas-Norvēģijas
karaļnamā un pēc pasūtījuma izgatavo otru (abi joprojām pieder Dānijas
karaliskajai bibliotēkai).
Vecais Stenders sarūpēja pirmo latvisko odas atdzejojumu (dzejas tekstu), veidoja “Kurzemes jaunas un pilnīgas dziesmu grāmatas” izdevumu,
Latviešu valodas pirmo gramatikas izdevumu, dzejoļu krājumus, “Svēti
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stāsti”, Pirmo bilžu ābeci, “augstas gudrības grāmatu no pasaules un dabas” (3 reiz - izdevumi), “Jaunas ziņģes” un “Ziņģu lustes”.... Kā vācu
valodā tā arī latviešu valodā caur dzejas rindām un apcerējumiem Vecais
Stenders lasītājus mudināja uz augstsirdīgu rīcību, nopēla slinkumu, neizdarību un laiskošanos. Viņš arī zīmēja ilustrācijas grāmatām, rasējumus
globusam, pirmajai veļas mašīnai (1765.g.), saules sistēmai, jo zinātnes
lauciņā viņam interesēja pat tādi fizikas jautājumi kā attāluma mērīšana
līdz Saulei.
1766.gadā ģimene atgriežas Rīgā. Līdz mūža beigām (1796.gadam)
strādājis par adjunktu Sunākstes un Sēlpils apvienotajā draudzē un šajā
laikā vairākkārt izdod laicīgās literatūras darbus, manuskriptus, vārdnīcas, kristīgās mācības un laicīga satura grāmatas latviešu valodā.
Pastāsti par šo vietu, kas tagad te Eglainē tiek dēvēta par
“Vecā Stendera muzeju”.
Tagad vietā, kur atrodas “Vecā Stendera muzejs” no tā laika, kad Lašu
mācītājmuižā Pastorātos dzīvojusi Stenderu dzimta ir palikušas Stenderu dzimtas māju krāsmatas un senās liepas, klētiņa. Otra ēka kalniņā,
tika celta dzīvošanai 5 ģimenēm, te arī ģimenes uzturēja visu dzīvei nepieciešamo - kādreiz pa pagalmu skraidīja vistas, iespējams, kazas, un citi
mājdzīvnieki. Klētiņa Padomju Savienības gados tika izmantota vairāk kā
noliktava un minerālmēslu krātuve. Tas, ka šodien pastāv šī te Vecā Stendera bērnības zeme ar atmiņu takām, ir pateicoties Olgai Spūlei, kura ar
domu biedriem šo pagalmu un vietu cēla ar Stendera vārdu. Un kā gan
varētu savādāk - Lašu mācītājmuižā dzīvoja un Lašu ev.lut. baznīcā strādāja mācītāji no Stendera dzimtas 44 gadu garumā! Šobrīd ēkas un zemes
patiesie saimnieki ir Lašu ev.lut.draudze.
Iepazīt, apjaust, saglabāt
Tu jau minēji, bet papildini nedaudz, kas vēl ir saglabājies no
Stendera veikuma?
Vecā Stendera dzīves laika izdevumi - rokrakstu mantojums, laicīgā
un dabaszinātņu literatūra, filozofiskie raksti, glabājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Bibliotēkā, Valda
Villeruša krājumu glabātavā. Un protams - globusi Dānijā. Bet, manuprāt,
vislabāk ir saglabājusies tā neredzamā daļa- par ko tad mēs varam runāt
mūsdienās? Bilžu ābece, kas bija tik progresīva tam laikam, tiem latviešu
dzimtcilvēkiem, ka tieši no šāda viena otra aizmetņa vēlās latviešu valodas attīstība vairāku gadu desmitu garumā. Un, ja mēs zinām, kāds ir
mūsu valodas sākums, domāju, nevajag baidīties, ka Stendera vārds tiks
pazaudēts, un mūsu tauta dzīvos. Vajag tikai pašiem dzīvot līdzi - iepazīt,
apjaust, saglabāt.
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Kur meklējami Eglaines “Vecā Stendera muzeja” pirmsākumi
Muzeja pirmsākumi meklējami 1989.gadā, kad svinīgi tika atklāts piemiņas akmens (N.Tamane, I.Folkmanis) un “Vecā Stendera muzejs”. Kaut
gan, iedzīvotāju domās šī ideja jau strāvoja pāris gadus iepriekš līdz ar Olgas Spūles entuziasmu. Tā radās vieta un kultūras kopa, kura atklāja no
jauna latviskās tradīcijas un savu identitāti. Olga Spūle muzejā strādāja
līdz pensijas vecumam, viņas pēdās sekoja Ziga Bacāns, Sandra Maskaļova, Vanda Geidāne, Ligita Petuhova. Šo gadu laikā tika rakstīti projekti
vietas un ekspozīciju labiekārtošanai un atjaunošanai. Tikai šobrīd mēs
dzirdam, ka tiek meklēti prasmīgi amatnieki un celti gaismā, bet Eglainē
to darīja jau 90.-to gadu mijā.
Pie muzeja saglabāšanas aktīvi darbojās biedrība “Stendera
novadnieki”, nedaudz pastāsti par to.
Šobrīd Vecā Stendera dzimto vietu uztur biedrība “Stendera novadnieki”, ar pašvaldības atbalstu. Kopš 2014.gada biedrības dalībnieki uztur muzeju, pieņem ekskursantus, saglabā atjauno ekspozīcijas, organizē
aktivitātes-izstādes. Šajā biedrībā valda vēl tā pati dzirksts, kas uzšķilta
liekot pamatakmeni vēl 1989.gadā, un tā spēj saglabāt dzīvotspējīgu Stendera vārdu mūsu novada cilvēkos.
Mēs joprojām esam ceļā

Šodien “Vecā Stendera muzejs” ir glabātājs, atmiņu krājuma
tēvs, satikšanās vieta un jaunu domu avots

Kāda būtu muzeja vēsts šodien?
Šodien “Vecā Stendera muzejs” ir glabātājs, atmiņu krājuma tēvs, satikšanās vieta un jaunu domu avots. Sadarbībā ar pašvaldības pārstāvjiem, šī vieta ir kultūras dzīves pērle Eglaines pagastā - tāpat kā Lašu
kalns, Kultūras nams, Eglaines pamatskola, jo te kūsā dzīvība un enerģija!
Muzejs tā ir vieta, kur ceļiniekiem atvilkt elpu un viena no nedaudzajām, kas reprezentē mūsu novadu. Cik paši spēsim šajā darbā ieguldīt,
tik daudz arī spēsim saņemt no citiem - labus vārdus, atbalstu, atpazīstamību un sadraudzību. Mēs joprojām esam ceļā - cienīt savus sentēvus,
apzināt savas identitātes pirmsākumus un tālāk nodot zināšanas. Tikai,
lai muzejs būtu spēcīgs un tā darbība ilgtspējīga, ļoti svarīga ir neatlaidīga
pētniecība - jaunu prasmju un informācijas iegūšana šo vietu padara vēl
jo interesantāku!
Jums ir iedibināta skaista tradīcija - Stendera diena - pastāsti
par to.
Priecājamies, ka esam iedibinājuši šādu tradīciju. Tā ir lieliska iespēja
atgriezties, kavēties atmiņās eglainiešiem arī savā Bērnības zemē. Laikam
jau ir droši jāceļo tālu, lai darītu lielas lietas, kā tas ir Vecajam Stenderam
izdevies. Vienu sestdienu augustā varam ieklausīties Vecā Stendera mācībās un gudrībās, varam priecēt ar dziesmām, izdarībām, varam atbalstīt
un radīt svētkus! Līdz šim mums palīgā nāca vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji,
arī novada biedrības un kolektīvi, priecājamies, ka šogad kā svētku veidotāja ir Lašu ev.lut.draudze, ciemos viesojas Daugavpils vācu biedrības
ERFOLG pārstāvji, un uzņēmums STENDERS otro gadu atbalsta konkursus šajos svētkos. Paldies ansamblim “Sidrabrasa” par muzikālajiem
priekšnesumiem un dalību, paldies aktīvajiem teātra spēlētājiem, kuri sagatavoja ludziņu, paldies viesiem un ikvienam, kuri pielika roku svētku
tapšanā! Svētku kopradīšana -tas ir neaizmirstami!

Tas, ka šodien Eglainē pastāv “Vecā Stendera” muzejs ar bērnības zemes atmiņu takām, ir pateicoties Olgai Spūlei, kura ar
domu biedriem šo pagalmu un vietu cēla ar Stendera vārdu

Ar Zandu Lisovsku tikās
Madara Pavlovska, redaktore

Muzeja pirmsākumi meklējami 1989.gadā, kad svinīgi tika
atklāts piemiņas akmens (N.Tamane, I.Folkmanis) un “Vecā
Stendera muzejs”
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“Mēs joprojām esam ceļā - cienīt savus sentēvus, apzināt
savas identitātes pirmsākumus un tālāk nodot zināšanas. Tikai
,lai muzejs būtu spēcīgs un tā darbība ilgtspējīga, ļoti svarīga ir
neatlaidīga pētniecība - jaunu prasmju un informācijas iegūšana šo vietu padara vēl jo interesantāku,” uzsver Zanda Lisovska
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VIETA, KAS MAINĀS SVEČU GAISMĀ
Viesojamies Dvietē, Muižas ēkā. Lai arī ēka gandrīz 40 gadus
stāvējusi tukša, šobrīd pateicoties dvietiešu neatlaidībai un pūlēm te no jauna atdzīvojušies vecie mūri, sveču gaismā dzimstot
vien šai vietai raksturīgai aurai.
Grāfu Plāteru – Zībergu muiža ir uzbūvēta pagājušā gadsimta sākumā.
Muižas ēkā bija skola, kurā mācījušās vairākas paaudzes. Pēdējās zvana
skaņas šī ēka dzirdēja 1972.gadā, pēc tam šeit darbojās Lotosa vienības un
tad 37 gadus ēka stāvēja aiznaglotiem logiem.
Dvietieši vēlējās saglabāt šo ēku un pūliņi ir vainagojušies panākumiem - ēka sākusi savu otro elpu. 2014.gadā tika nodibināta biedrība
“Dvietes vīnogas” un lai arī liels lepnums ir Paula Sukatnieka māja, tukšās muižas telpas likušas domāt, ka arī tās biedrībai ir pa spēkam sakārtot,
muižai kļūstot par vēl vienu pieturas punktu Dvietē. Biedrībā darbojās 23
aktīvas dāmas, kas ar pagasta ļaužu palīdzību arī sāka uzkopšanas darbus
Dvietes muižā, un jau pēc gada tika uzņemti pirmie viesi, “tie bija dvietieši, kuriem gribējās redzēt, kā ēka mainījusies un izjust tās smaržu, likās,
ka te vēl smaržo pēc krīta, ka te ir tā aura, ka te vēl kaut kur skan mūsu
balsis un kāds klases biedrs aiz kādām stenderēm stāv. Tā bija fantastiska
sajūta! Un tad tas kaut kā pavērās pats no sevis - biedrība uzrakstīja arī
projektu, kas izturēja konkursu - tagad ir salabots ēkai jumts, nomainīti
logi, durvis, saglābti pamati, kuri jau bija brukšanas stadijā un ēka jau
sauktin sauca pēc palīdzības,” stāsta biedrības vadītāja Vanda Gronska.
Tagad tiek pamazām atjaunota arī telpas iekšpuse un telpas ir atvērtas
arī apmeklētājiem, gan apmeklējot biedrības organizētos pasākumus, gan
izmantojot tās savu pasākumu organizēšanai, gan naktsmājām (vasaras
periodā). Ēkā gan nav elektrības un ūdens, bet tas netiek uztverts kā neērtība, pirmatnējās sajūtas un sveču gaisma rada īpašu, šai vietai vien
raksturīgu auru.
Un te tik tiešām prot posties ne tikai ikdienā, bet kādas krāsas un
sajūtas te virmo svētkos! Šobrīd, remontu laikā, pasākumi ir norimuši,
bet pa šiem trīs gadiem neiztrūcis čalu, skaistu domu un sajūtu dažādās
norisēs – spilgtā atmiņā dvietiešiem palicis atklāšanas pasākums, bija lielā
trofeju izstāde ar balli, tērpu izstāde – “Tērpi, rokdarbi, rotas - iedvesmo”
un tās atklāšana ar daudzveidīgu pasākumu programmu , bet šogad septembra beigās būs trauku izstāde, ko organizēt ir paredzēts arī sveču gaismā. “Sveces dod romantiku un viss it kā pieklust. Sveces vecās ēkās rada
tādu īpašu, neaprakstāmu noskaņu un mēs cilvēkiem radam to sajūtu,
kādā patrepē sveci ieliekam, ka tu gribi paskatīties, kas tur ir un šķiet, ka
uz laiku cilvēkus tas citā ādā ietērpj. Un cilvēks ar to mainās, viņš redz,
ka vieta mainās, aug un katrā miestā ir vajadzīgs pa tādai vietiņai, kur cilvēks ieiet tādā kā citā pasaulē. Svarīgākais, lai ēka priecē tagadējos ļaudis
un paliek nākamajām paaudzēm stipra un dzīvot spējīga,” uzsver Vanda
Gronska. Biedrība arī turpmāk ir apņēmusies uzturēt kārtību Muižas telpās, organizēt pasākumu, jo darāmā ir gana daudz, arī apkārtne – Muižas
laiku apbūves teritorija ar parku, ko stādījuši Plāteri – Zībergi – prasa
uzmanību un rūpes.
Ne tikai muiža ar apbūves teritoriju, bet arī pats ciemats ir ar īpašu strāvojumu. Katrai apdzīvotai vietai ir savas teikas, savi nostāsti, arī
dvietiešiem ir daudz, ko atcerēties. Savulaik Pauls Sukatnieks ir ievācis
nostāstus par seniem laikiem un viņš ir aprakstījis, kā cēlies Dvietes nosaukums. Esot dzīvojusi šeit netālu skaista muižniece un cilvēki pateicībā
par viņas labo sirdi un darbiem devuši viņai vārdu Dieviete un tad izņemts
viens divskanis un no vārda dieviete cēlies ciemata nosaukums Dviete…
Dažreiz lietus līst visapkārt, bet Dvietē ir sauss un saulains, vai otrādi,
tādēļ dvietieši teic un tic, ka spēku un stiprinājumu ciemats gūst tieši no
sava vārda.
Madara Pavlovska, redaktore

Biedrībā “Dvietes vīnogas”darbojās 23 aktīvas dāmas,
kas ar pagasta ļaužu palīdzību arī sāka uzkopšanas darbus
Dvietes muižā
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Soli pa solim ēka tiek atjaunota, radot sabiedriski nozīmīgu vietējās kopienas aktivitāšu vietu Dvietē ar neatkārtojamu identitāti, ar spēju aktivizēt vietējo sabiedrību un dažādot kultūras
pasākumus Dvietē

Tagad tiek pamazām atjaunota arī telpas iekšpuse un telpas ir
atvērtas arī apmeklētājiem, gan apmeklējot biedrības organizētos pasākumus, gan izmantojot tās savu pasākumu organizēšanai. Vasaras sezonā te ir iespēja pieteikties arī uz naktsmājām

Iekārtojot telpas liela nozīme ir piešķirta detaļām, kokgriezumu
elementiem gultās un skapjos, spoguļu rāmjiem, pulksteņiem…
Pateicība Pēterim Zemļickim par glabāšanā nodoto skolas zvanu

Svarīgākais, lai ēka priecē tagadējos ļaudis un paliek nākamajām paaudzēm stipra un dzīvot spējīga,” uzsver Vanda Gronska

V E S E L Ā

SPORTISKAIS AUGUSTS
ILŪKSTES NOVADĀ

M I E S Ā

V E S E L S

G A R S

PLUDMALES VOLEJBOLA
SEZONA SUBATĒ

Augusta sākumā divi lieli sporta notikumi un vietu sadalīšana novada
minifutbola sacensībās un pludmales volejbola sacensībās.
4.augustā noslēdzās Ilūkstes novada minifutbola sacensības, kurās piedalījās
četras komandas- “ Pilskalne” , “ Šēdere” , “ Svente” un “ Hektors” no Daugavpils.
Komandu dalībnieki piektdienu vakaros Ilūkstes stadionā sacentās sava starpā,
kā rezultātā tika noteikti sacensību uzvarētāji:
1.
2.
3.

vieta – komanda “ Pilskalne”
vieta – kamanda “ Šēdere”
vieta – komanda “ Hektors”

Katrā komandā tika nosaukti arī labākie spēlētāji: Oskars Romansevičs – “
Pilskalne”, Dainis Dembņaks – “ Šēdere”, Aigars Kovaļenko –“ Svente”, Jānis
Plonis – “ Hektors”.
Komandā “ Pilskalne” , kura ieguva godpilno 1.vietu spēlēja:
Armīns Kaniņš, Deivis Pilacis, Oskars Romansevičs, Lauris Linards, Vitālijs
Voitkevičs, Jānis Kaniņš, Guntars Permanickis, Aigars Vanags, Nikita Vasiljevs,
Elvis Šidlovskis, Kristaps Zeltiņš, Janušs Levickis.
Savukārt pludmales volejbola cienītāji 5.augustā pulcējās Ilūkstes pilsētas
stadionā, lai noteiktu veiklākos un stiprākos volejbolistus Ilūkstes novadā.
Sacensībām pieteicās astoņas komandas. Karstajā sestdienas dienā cīņa bija ļoti
spraiga un aizraujoša. Šoreiz labākie pludmales volejbolisti bija:
1.vietā komanda “Tūristi” – Mareks Lazuko un Genādijs Černiševs
2.vietā komanda “ Ilūkste” – Raimonds Timšāns un Madars Megnis
3.vietā komanda “ Sēlija” – Juris Besprozvannijs un Vitālijs Kņazevs
Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās – gan kā aktīvi dalībnieki, gan kā
skatītāji. Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai un Ilūkstes sporta skolas centram
par sacensību organizēšanu. Uz tikšanos nākamajās sacensībās Ilūkstes pilsētas
stadionā!
Vladimirs Žigajevs, Sporta metodiķis

Turnīrā piedalījās 11 vīriešu komandas un 2 sieviešu komandas
Ši gada samērā vēsā un lietainā vasara nedeva iespēju pludmales
volejbola spēlētājiem pa īstam izbaudīt šo spēli.Subates Ezermalas parks
gaidīja sportistus un gatavojās jau XIV Subates pludmales volejbola
turnīram.
Jūlija 22.datuma diena bija saulaina, silta, labvēlīga āra aktivitātēm un
atpūtai.Subates rosīgie un izdomas bagātie jaunieši gan iepriekšējā dienā,
gan sacensību rītā aktīvi darbojās pa parku un saposa to pasākumam, dienas gaitā vadīja spēles un orgaanizēja sekretariāta darbu. Spēlētājus priecēja jaunie laukuma tīkli.
Turnīrā piedalījās 11 vīriešu komandas un 2 sieviešu komandas no
Aknīstes, Subates, Ilūkstes, Rēzeknes un Lietuvas. Visi varēja izzmēģināt
veiklību netradicionālajās spēlēs- „Lidojošās smiltis”, „Jautrie mietiņi” u.c.
Bērniem īpašu prieku sagādāja jaunais rotaļu laukums, batuts , piepūšamo
atrakciju komplekss un cukurvate.
Turnīra dalībnieki sumināja Subates pludmales volejbola turnīra patronu Jevģēniju Meļņikovu viņa 80 gadu jubilejā, savukārt Jevģēnijs savus izvēlētos spēlētājus –favorītus apdāvināja ar medu. Bites parkā cītīgi strādāja
lielajās liepās visu dienu.
Spēļu starplaikā visus uzjautrināja karsējmeitenes- Subates KN deju
grupas „RitmusS” dalībnieces.
Godalgotās vietas sieviešu grupā ieguva abas komandas- 1.vieta komandai „Kristīne un Annija” (Kristīne Raupe un Annija), 2.vieta komandai
„Zemdegas” (Santa Krievāne un Ilzīte Kaminska). Vīriešu grupā- 1.vieta
komandai „Dzintari” (Vlads un Žans Smirnovi), 2.vieta komandai „Staff”
(Rūdolfs Semjonovs un Rihards Bondarenko), 3.vieta komandai „Rokišķis”
(Audrius Dilys un Tomas Baltrukenas).
Vasaras naktī visi tika aicināti uz Ezermalas parka deju placi, kur kopā
ar draugiem un diskotēku „Inteligent”varēja nosvinēt un izdejot vasaras
vidu.
Liels paldies visiem, kuru darbs, padoms, domas, finanses deva ieguldījumu un atbalstu šī vasaras pasākuma tapšanā un norisē.
Gunta Okmane, Subates Kultūras nama vadītāja

Pludmales volejbola cienītāji Ilūkstes pilsētas stadionā pulcējās
5.augustā

4.augustā noslēdzās Ilūkstes novada minifutbola sacensības,
kurās piedalījās četras komandas- “ Pilskalne” , “ Šēdere” , “
Svente” un “ Hektors” no Daugavpils

ILŪKSTES 12.VELOMARATONS
IR NOTICIS!
Šī gada 12. augustā Ilūkstē atkal bija pavadīta brīnišķīga sportiska diena
– šajā dienā Ilūkstē notika tradicionālais, nu jau 12. velomaratons, kurš
notiek par godu mūsu novadniekam Heronimam Lapkovskim.
Šogad velomaratonā piedalījās 112 dalībnieki, kuri sacentās divu garumu
distancēs – 41km un 11 km.
41 km distancē dāmu konkurencē par absolūto uzvarētāju kļuva Vija
Frīda ar rezultātu 1:29:06, bet starp kungiem uzvarētājs bija Aleksandrs
Zilis ar rezultātu 1:19:42. Absolūtie uzvarētāji tika apbalvoti ar kausu,
medaļu un dāvanu karti 100Eiro apmērā.
Katrā vecuma grupā tika noteikti uzvarētāji. Viņi tika apbalvoti ar
piemiņas kausiem, diplomiem un medaļām. Visiem sacensību dalībniekiem
tika pasniegtas piemiņas balvas ar velomaratona zīmi.
Šogad tika atzīmēti arī labākie Ilūkstes novada velobraucēji – Valda
Namiņa ( Ilūkste) un Gundars Skrindževskis ( Dviete), kuri tika apbalvoti
ar speciālām balvām.
Pateicamie Ilūkstes novada pašvaldībai par sarūpētajām balvām un šī
brīnišķīgā sporta pasākuma organizēšanu. Paldies visiem velomaratona
dalībniekiem un līdzūtējiem, par to, ka šajā karstajā un skaistajā sestdienas dienā
veltījāt sevi sportam. Uz tikšanos 13. velomaratonā nākošajā gadā!
Vladimirs Žigajevs, Sporta metodiķis
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VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA
ORGANIZĒ IDEJU KONKURSU
“SĒLIJAS AMATNIEKI SIMTGADES
BĒRNIEM”
Ideju konkurss - dāvanu komplekts “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”- ir konkurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski piemērotāko
dāvanu komplektu jaundzimušajiem. Pieteikumā konkrēti jāatspoguļo
dāvanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot skices, izmaksas un piedāvājuma izgatavošanas termiņi. Katrs pretendents drīkst iesniegt vienu
vai vairākus piedāvājumus.
Konkursa kopējais budžets ir 484 EUR, viena dāvanu komplekta vērtība
nedrīkst pārsniegt 10.00 EUR (+PVN). Konkursa uzvarētājam ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.
Konkursa mērķis - iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” dāvanas izveidošanai.
Izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai atbalstītu novada jaunās ģimenes un
sveiktu katru simtgadē dzimušo novadnieku.
Konkursa priekšmets- dāvanu komplekta idejas apraksts (idejas skice,
estētiskais noformējums, materiāla un izmēru apraksts, kopējo izmaksu
tāme); Dāvanu komplekta vizuālā identitāte jāsagatavo kā grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

IESPĒJA PIEDALĪTIES PROJEKTĀ
„LATVIJAS DABAS BAGĀTĪBAS”
Daba ir mūsu ģimene, un Latvijas simtgade ir ģimenes svētki,
kuros laiks sanākt kopā un izveidot saskanīgu kopbildi - tādu,
kurā viens otru neaizēnojam un nenomācam.
Projekta „Latvijas dabas bagātības” ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek
aicināti saplūst fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām Latvijas dabā vai arī
pastāstīt par to, ko viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības.
Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā Latvijas
dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc iespējas labāk saplūstot.
Fotogrāfiju piemērus var aplūkot projekta mājaslapā www.pdf.lv.
Fotogrāfijas un stāsti tiks publicēti Latvijas dabas bagātību mājaslapā, kā
arī pievienoti Latvijas simtgades svētku kopbildei - Latvijas dabas deklarācijai. Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām
iekļaut arī Ilūkstes novada skaistākās vietas. Attēlus, līdz 30.septembrim, var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot
#DabasBagatibas.
„Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un
veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā.

Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja, un piesaistīti eksperti.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29. septembrim plkst. 14:00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 1.stāvā,
visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Pēc rezultātu paziņošanas, Viesītes novada pašvaldība slēdz līgumu ar
konkursa uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgatavošanu.
Vairāk informācija sazinoties ar Viesītes novada pašvaldības projektu administratori Lauru Zvirbuli Tel. 26691248 vai rakstot laura.zvirbule@
viesite.lv
Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Ilūkstes novada skaistākās vietas
Dāvis Landorfs,
Pasaules Dabas Fonda projektu vadītājs

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās
septembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29. septembrim plkst.
14:00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 1.stāvā, visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi
vai atsūtot pa pastu

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā augustā
reģistrēti jaundzimušie:
Ilūkste: VIKTORIJA VROBĻEVSKA
Bebrenes pagasts: ALISE RIMEICĀNE
Pilskalnes pagasts: MARKUSS LINARDS
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Bebrenes pagastā: Mariju Vitkovsku, Vladislavu Dūnu,
Arvīdu Pepernieku
Dvietes pagastā: Ligitu Strazdu, Leontīnu Kuosu
Eglaines pagastā: Stepanu Kraukli, Vandu Bigati,
Gaļinu Karpovu
Pilskalnes pagastā: Teresu Voitkeviču, Jāni Dzeni,
Ņinu Tolstovu
Prodes pagastā: Eleonoru Brakovsku
Šēderes pagastā: Janīnu Pelci
Subatē: Viktoriju Baroni, Vitu Glumāni
Ilūkstē: Janīnu Valaini, Zelmu Kurkli, Mariju Kviļūni,
Jāni Zvirbuli, Timofeju Maskaļovu, Ludmilu Jefimovu,
Svetlanu Lučinu, Natāliju Pilaci, Anitu Purvinsku,
Vjačeslavu Razvadovski, Jāni Raubiško

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Eglaines pagasts: Nikolajs Ugoļovs
Pilskalnes pagasts: Stefānija Casno,
Šēderes pagasts: Jakovs Dudins, Leonīds Jeberza
Ilūkste: Sergejs Fjodorovs, Leons Purvinskis

N O T I K S

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Datums

Laiks

Pasākums

Norises
vieta

01.09

14.00

Zinību diena

Šēderes pagasta KN

01.09

no plkst.
10.30-12.30

Zinību diena

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

01.0916.09

Darbdienās
9.00- 17.00
Sestdien
10.0016.00

Izstāe „Laika
kaleidoskops”

Ilūkstes novada KC

08.09

14.00

Dzejas diena

Eglaines pagasta KN

09.09.

13.00

Akmens laikmeta
apmetnes Dvietes
senlejā

Darbosies foto stūrīti,bērnu disenīte , sporta stafetes , piepūšamās
atrakcijas un citi jautri konkursi! Plkst. 11.00 - gaidīsim
pirmklasniekus ar savu skolas somu uz
“PIRMKLASNIEKU SOMU PARĀDI”.
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekts veltīts valsts 100 gadei
„Laika kaleidoskops”
Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrība, īstenojot šo projektu,
vēlas, iesaistot pilsonisko sabiedrību, vākt iedzīvotāju atmiņas un
vizuālo informāciju, aktivizēt un pievērst sabiedrības uzmanību
vēsturisko objektu saglabāšanā un restaurācijā. Ar mākslinieciskās
izteiksmes līdekļiem vēlamies atdzīvināt un saglabāt Jaunjelgavas
pilsētas vēsturisko centru, kurš ir Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā ar Nr. 7423 un projekts ir dāvana pilsētai
Latvijas simtgadē.

Arheoloģiskie pieminekļi Latvijā – VKPAI Arheoloģijas un vēstures
daļas vadītāja Sandra Zirne.

EIROPAS KULTŪRAS
MANTOJUMA
DIENAS 2017
VĒSTURISKU
NOTIKUMU VIETAS

Papildus informācija

Pirmo iedzīvotāju ienākšana Latvijas teritorijā un Dvietes upes
krastos – VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita
Lūsēna.
Dabas parka
informācijas centrs
‘’Gulbji’’, Bebrenes
pagasta Putnu salā

Arheoloģisko tērpu, rotu un darba rīku demonstrējumi –
rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupa ‘’Senzeme’’.
Pārgājiens dabā pa senās apdzīvotības pēdām Dvietes upes krastos.

Vides klase
‘’Tagadnes un
pagātnes krustceles
Dvietes upes ielejā’’

Māla trauku darināšanas radošā darbnīca un cepļa kurināšana –
podnieks Mareks Zavodnojs.

Dvietes KN

Balle kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš”
Ieeja EUR 5,00

13.00

Varoņu vēstures ceļš
Lietuva – Latvija -100

Eglaine

Plkst. 13.00 Svinīga kritušo Lietuvas karavīru godināšana
Červonkas kapos , Eglaines pagastā
Plkst. 14.30 Tikšanās ar Latvijā dzīvojošajiem lietuviešiem
Eglaines pagasta KN

17.09

13.00

Akustiskās
mūzikas koncerts
“Dzīvās balsis”

Subates luterāņu
baznīca

23.09

10.00

Miķeļdienas tirgus

Bebrenes pagasta KN
pagalmā

15.00

Rudens pasākums
“Miķeļa vezumiņš”

Eglaines pagasta KN

12.30

Skrējiens pa Ilūkstes
pilsētas ielām 2017

15.09

22.00

Balle

16.09

23.09

23.09

Ilūkstes stadions

23.09

19.00

STAND-UP izrāde

Ilūkstes novada KC

27.09

19.30

Tūrisma diena

Dabas liegums
„Pilskalnes
Siguldiņa”

Aicinām novada iedzīvotājus un ikkatru sporta aktivitāšu cienītāju
piedalīties šajā sporta pasākumā! Sacensību nolikums novada
mājaslapā www.ilukte.lv
Notiks pašmāju komiķa un rakstnieka Maksima Trivaškeviča
stand- up komēdijas šovs „Stand- up izrāde latviešu valodā”,
kura ietvaros tiks iesmiets par valstu un valodu kopīgajiem un
atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo.
Maksims Trivaškevičs ir komiķu organizācijas „Comedy Latvia”
biedrs un viens no pieredzējušākajiem stand- up žanra pārstāvjiem
valstī. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan Latvijā, gan
arī kaimiņu republikās, šajā vakarā skatītājus priecēs ar vairāk kā
stundu garu priekšnesumu. Ieeja EUR 2,00
Vakara pārgājiens takā ar gaismas lukturiem
(no atpūtas mājas Dubezers līdz takas informācijas namiņam)
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2017.gada 23.septembrī Ilūkstē
Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām
Sacensību atklāšana, bērnu
skrējienu uzvarētāju un ģimenes
skrējiena dalībnieku apbalvošana
Ilūkstes stadionā plkst. 12.30
6 KM SKRĒJIENS Plkst. 13.00
Meistarklase
V20 vīrieši 1988.-1997.g.dz.
S20 sievietes 1988.-1997.g.dz.
4 KM SKRĒJIENS Plkst. 13.00
Veterānu grupas
V30 vīrieši 1968.-1987.g.dz.
S30 sievietes 1968.-1987.g.dz.
2 KM SKRĒJIENS Plkst. 13.00
Jauniešu un junioru grupas
V18 juniori 1998.-1999.g.dz.
S18 juniores 1998.-1999.g.dz.
V16 jaunieši 2000.-2001.g.dz.
S16 jaunietes 2000.-2001.g.dz.
Veterānu grupas
V50 vīrieši 1967.g.dz. un vecāki
S50 sievietes 1967.g.dz. un vecākas
Sacensību noslēgums un
apbalvošana 6km, 4km un 2km
distancēm Ilūkstes stadionā
plkst. 15.00

BĒRNU SKRĒJIENI

10.30 SV8 (500m) zēni un meitenes 2008.-2009.g.dz.
10.45 SV10 (500m) zēni un meitenes 2006.-2007.g.dz.
11.00 SV12 (1000m) zēni un meitenes 2004.-2005.g.dz.
11.15 SV14 (1500m) zēni un meitenes 2002.-2003.g.dz.

ĢIMENES SKRĒJIENS

Plkst. 11.30

(2010. g.dz. un jaunākie bērni ar vecākiem,
vecmāmiņām, vectēviem, brāļiem un māsām) 500m

VESELĪBAS SKRĒJIENS
(bez vecuma grupām un
bez laika uzskaitījuma)

Plkst. 11.45
2km

SĪKĀKA INFORMĀCIJA
www.ilukste.lv
tālruni: 22375124, 29495512

SADARBĪBAS PARTNERI

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

