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

N r .  1 1 .  2 0 1 8 . g a d a  6 . d e c e m b r i s

D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDI NOVEMBRĪ 
 29.novembrī  dome izskatīja  25  darba kārtības jautājumus:

1. Par atļauju SIA „Ornaments“ pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilances. 
2. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveido-

to inženierbūvju iekļaušanu bilancē. 
3. Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu iecelšanu amatā. 
4. Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā .
5. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai 

juridiskajai personai. 
7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dvietes pagastā atdalīšanu, nosaukuma 

„Vanagu ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. 
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines pagastā nodošanu at-

savināšanai. 
9. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldī-

bas darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. 
10. Par grozījumu 29.03.2018. novada domes lēmumā Nr.96 “Par Latgales plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada 
pašvaldības infrastruktūras attīstību”. 

11. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Stendera ielā 
6-21, Eglainē. 

12. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. 

13. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. 

14. Par atļauju zvejai ar murdu Daugavā, Ilūkstes novada Pilskalnes un Dvietes pagastu 
teritorijā un tīklu Dvietes un Skuķu ezerā. 

15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. 
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Birņi” Bebrenes pa-

gastā. 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Arāji” Bebrenes pa-

gastā. 
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskal-

nes pagastā. 
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Eglāji 1” Eglaines 

pagastā. 
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Atpūtas” Eglaines 

pagastā. 
21. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. 
22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. 
23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. 
24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. 
25. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.

   Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem

Atļāva  SIA ”Ornaments” norakstīt no bilances: automašīnu VW Transporter, Reģ. 
Nr. DZ6571, izlaiduma gads 1991, ar sākotnējo vērtību – 4695,48 EUR,  nolietojumu- 
4695.48 EUR ;  autobusu SETRA S 213 UL, Reģ .Nr. HD 8501, izlaiduma gads 1994, ar 
sākotnējo vērtību – 37 706,10 EUR, nolietojumu - 37 706,10 EUR; 3) autobusu SETRA 
S 210 H, Reģ. Nr. FF 9439, izlaiduma gads 1983, ar sākotnējo vērtību – 7825,79 EUR, 
nolietojumu – 7825,79 EUR; 4) automašīnu CITROEN C 25D, Reģ. Nr. EG 3360, izlai-
duma gads 1994, ar sākotnējo vērtību – 2646,54 EUR, nolietojumu - 2646,54 EUR; 5) 
automašīnu PEUGEOT EXPERT, Reģ. Nr. GN 5405, izlaiduma gads 1997, ar sākotnējo 
vērtību – 2845,74 EUR, nolietojumu – 2845,74 EUR.

***
Sakarā ar   pašvaldības objektos pabeigtajiem  būvniecības, remonta un  rekonstruk-
cijas darbiem, palielināja  šo objektu bilances vērtību un jaunizbūvētos objektus ie-
kļāva  pašvaldības bilancē. Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īstenots 
ES ERAF projekts “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”. Projekta 
rezultātā veikta Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielas 0.56 km un stāvlaukuma izbūve par 
EUR 213 044.69; 
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” ietvaros īstenots projekts “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvali-
tātes uzlabošana” par EUR 289 665,14; 
Projekta rezultātā veikta Dvietes pagasta ceļa posma 54-13 Zariņi (lielceļš)-Diman-
ti-Pūpoli-Viesīte 1,42 km pārbūve par EUR 98 973,65 un Pilskalnes pagasta ceļam 80-1 
Dzintari-Talcinieki-Krastiņi 2.67 km pārbūve par EUR190 691,49; 
Veikta asfaltbetona seguma ieklāšana 1.Šķērsielā, Ilūkstē par EUR 22 784,78 un  Brīvī-
bas ielas km 1,255-1,655 grants seguma atjaunošanas darbi, Ilūkstē par EUR 23 758,71;
Veikti bruģa ieklāšanas darbi pie atpūtas bāzes “Dubezers” Pilskalnes pagastā par EUR  
4 440,28;
Veikta apgaismojuma ierīkošana (9 stabi, 15 gaismekļi), Jaunatnes  ielā un Līvānu māju 
šķērsielā,  Eglaines pagasta, Ilūkstes novadā par EUR 12 097,27;

Izbūvēti trīs piemiņas stēli Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai Ilūkstē par EUR 
22 409,02;
Veikta daļēja rekonstrukcija Ilūkstes pilsētas siltumapgādes tīkla siltumtrases posmā no 
Stadiona ielas līdz Sporta ielai, Ilūkstē par EUR 15 967,28; 
Veikti gājēju ietves atjaunošanas darbi un apgaismojuma (8 stabi) ierīkošana Sporta – 
Stadiona ielu skvērā , Ilūkstē par EUR 21 085,61;
Uzstādīts afišu stends Pilskalnes ielā, Ilūkstē par EUR 1 215,25;

***
Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Murovanka”, Eglaines 
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,6 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
4456 003 0063 un nolēma  bez atlīdzības  atdot valstij Zemkopības ministrijas personā 
pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi un ceļu) „Vanagu ceļš“, Dvietes pagastā. Šis 
ceļa posms Latvijas valsts mežiem nepieciešams mežsaimnieciskajos darbos iesaistītā 
transporta pārvietošanās nodrošināšanai. Pašvaldība   ar A/S “ Latvijas valsts meži” 
slēgs  sadarbības līgumu. 

***
Apstiprināja IZM piešķirtās mērķdotācijas sadali novada pašvaldības izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.
gada decembrim . Pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības prog-
rammām - EUR 82742,00; interešu izglītības programmām- EUR 4446,00 ; 5. – 6. 
gadīgo apmācībai- EUR 6777,00  ,Raudas  internātpamatskolai - EUR 25672,00 , kā 
arī  nolēma  no 01.12.2018. līdz 31.12.2018. paaugstināt  izglītības iestāžu vadītāju MK 
noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša 
darba algas likmes par slodzi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
direktorei un Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei par 30%.

***
Grozīja domes 29.marta lēmuma Nr. 96 “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucio-
nalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktū-
ras attīstību “ pielikuma 2.punktu un izteica to  šādā redakcijā: “2. Pakalpojumu adre-
ses un vietu skaits” 

Nr. 
p.k. Pakalpojums Vie-

tas Aadrese

1.
Pieaugušie ar 
GRT: Grupu 
dzīvokļi

16

“Pašuliene4”(daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas vienā kāpņu telpā) 
dzīvokļi:  Nr.36, Nr.38, Nr.39, Nr.41, 
Nr.42, Nr.44, Šēderes pagasts. 

2.
Pieaugušie ar 
GRT: Dienas 
aprūpes centrs

14 Kastaņu iela 38A, Ilūkste

3.
Pieaugušie ar 
GRT: Special-
izētās darbnīcas

8 Kastaņu iela 38A, Ilūkste

Atcēla pagaidu dzīvojamo telpu statusu pašvaldības daļēji labiekārtotam dzīvoklim 
Stendera ielā 6-21, Eglainē, jo dzīvoklī nevar nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu krī-
zes situācijā nonākušām ģimenēm. 

***
Nolēma papildināt pašvaldības  iestāžu vadītāju sarakstu  ar jaunu amata vienību  
“Ilūkstes novada kultūras un tūrisma aģentūras direktors” un ar 31. decembri izslēdza 
no saraksta amata vienību “Ilūkstes novada kultūras centra direktors”. Šajā sakarā gro-
zīja domes 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.49.

***
Par Ilūkstes novada  dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecēla Sanitu Ploni, bet par vietnie-
ci Velgu Glovecku. 

***
Konstatēja, ka SIA ”PILOTS LTD”, reģistrācijas Nr. 50003066881, juridiskā adrese 
Dzirnavu  iela 104-3, Rīga, ir likvidēts un izslēgts no Uzņēmumu reģistra. Parāds par 
nekustamo īpašumu “Dzelzceļa stacija 4”, Eglaines pagastā, kadastra Nr. 4456 007 
0318 sastāda EUR 42,30 un ir uzskatāms par objektīvi  neatgūstamu un dzēšamu. 
Nolēma šo parādu dzēst. 

***
Pieņēma saistošos noteikumus par kārtību kādā Ilūkstes novada pašvaldība  izsniedz 
komersantam atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alko-
holiskos dzērienus. Alkoholisko dzērienu aprites likums nosaka, ka vietējā pašvaldība, 
ja tai ir nepieciešams izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, izdod saistošos noteikumus. 

***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un pagarināja  12 zemes nomas līgumus un nolēma  
noslēgt 3 jaunus  nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu.  
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas lapā sadaļā 
“Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”

Ilūkstes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ilūkstē

2018.gada 29.oktobrī   Nr.10/2018
APSTIPRINĀTI 

ar Ilūkstes novada domes 
29.10.2018. lēmumu Nr.344

(protokols Nr.12, 16.§)

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem 

Ilūkstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija

noteikumu Nr. 354„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu. 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354 
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”. 

2. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.
apakšpunktiem šādā redakcijā:

„5.8. pabalsts politiski represētām personām;
5.9. pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem;
5.10. Ziemassvētku pabalsts;
5.11. pabalsts Afganistānas kara veterāniem.”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar VII2.nodaļu šādā redakcijā:
„VII2. Pabalsts politiski represētām personām 
242. Pabalstu politiski represētām personām, kura apmērs ir 50 euro, 
piešķir 25.martā nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz 
Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem”. 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar VII3.nodaļu šādā redakcijā:
„VII3. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem
243. Pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, kura 
apmērs ir 50 euro, piešķir 26.aprīlī nepieprasot personas iesniegumu, 
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem.” 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar VII4.nodaļu šādā redakcijā:
„VII4. Ziemassvētku pabalsts
244. Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņu veidā līdz 7.00 euro 
piešķir: 
244.1. sekojošām iedzīvotāju grupām:

244.1.1. 80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem;
244.1.2. personām ar 1. grupas invaliditāti;
244.1.3. bērniem- bāreņiem un/vai bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, kuri saskaņā ar Ilūkstes novada bāriņtiesas lēmumu 
atrodas ārpusģimenes aprūpē vai dzīvo Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā esošajās audžuģimenēs;
244.1.4. bērniem ar invaliditāti;
244.1.5. personām, kuras uzturās pašvaldības teritorijā esošajās 

ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās:
244.1.5.1. Pansijā „Mūsmājas „Dižkoks””;
244.1.5.2. Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes 

iestādē „Miera nams”. 
244.2. pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem, 
kas pieejami uz kalendārā gada 1.novembri.”

6. Papildināt saistošos noteikumus ar VII5.nodaļu šādā redakcijā:
 „VII5. Pabalsts Afganistānas kara veterāniem
245. Pabalstu Afganistānas kara veterāniem, kura apmērs ir 50 euro, 
piešķir 8.maijā nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz 
Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem.” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.oktobra  

saistošajiem noteikumiem Nr.10 /2018
„Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem 

Ilūkstes novada pašvaldībā””
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu
nepieciešamības 
pamatojums

Sociālie pabalsti ir pašvaldības brīvprātīga 
iniciatīva autonomo funkciju izpildē. Nepieciešams 
precizēt Ilūkstes novada pašvaldībā reglamentētās 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas (sociālos 
pabalstus).

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Tiek paplašināts pašvaldības sociālo pabalstu bez 
ienākumu izvērtēšanas personu loks:
1) pabalsts politiski represētām personām;
2) pabalsts Černobiļas AES avārijas seku 

likvidatoriem;
3) Ziemassvētku pabalsts;
4) pabalsts Afganistānas kara veterāniem.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu 
sadaļu būtiski neietekmēs, jo līdz šim šie pabalsti 
tika sniegti pamatojoties uz domes lēmumu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes 
novada Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada 
Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības 
mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie 
dokumenti”.

D O M E S  Z I Ņ A S

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ilūkstē

2018.gada 29.oktobrī                                                                                                           
Nr.11/2018

                                                                              APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

29.10.2018. lēmumu Nr.345
(protokols Nr.12, 17.§)

Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2018 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu,  
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr. 275 

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas 

no pašvaldības budžeta” 6.punktu 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā” grozījumu un papildināt 13.punktu ar 13.81. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“13.81. Ja aprūpes mājās pakalpojums jānodrošina personai, kurai 

ienākumi pārsniedz 13.punkta 13.8. apakšpunktā noteikto līmeni, 
persona veic līdzmaksājumu, kura apmēru aprēķina, ņemot vērā personas 
ienākumus, un nepārsniedzot aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai 
nepieciešamo finanšu līdzekļu summu.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.11/2018
„Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2/2018
„Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu
nepieciešamības 
pamatojums

Sociālie pakalpojumi pašvaldībā tiek nodrošināti 
atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām. Viens 
no pieprasītākajiem pakalpojumiem ir aprūpes 
mājās pakalpojums, kurš tiek sniegts personām, 
kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu 
dēļ ir grūtības nodrošināt sev pašaprūpi 
un pamatvajadzības un kurām ienākumi 
nepārsniedz  65% no valstī spēkā esošās 
minimālās algas mēnesī. 
Praksē ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 
personām, kuru ienākumi ir lielāki. 

Turpinājums 4.lpp
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PROJEKTA „STENDERA LAIKA KLASES 
IZVEIDE” IETVAROS IEGĀDĀTS
APRĪKOJUMS 18. GADSIMTAM
ATBILSTOŠAM MĀCĪBU PROCESAM

Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda In-
terreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-
2020 gadam ietvaros īsteno projektu  Nr. LLI-199 „Travel smart – visit 
Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” kopā 
ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldība, 
Viesītes novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā 
parka direkcija, Biržai reģionālā parka direkcija, Krekenavas reģionālā 
parka direkcija). Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Stendera laika klasei tika iegādāti 18. gadsimtam atbilstoši galdi un 
krēsli skolēniem, galds un krēsls skolotājam, skapis, tāfele un rakstām-
piederumi, kā arī Vecā Stendera “Bildu ābices”, ar kuru palīdzību varēs 
mācīties seno laiku rakstību un druku. Tika iegādāts arī seno laiku stilam 
atbilstošs skolas apģērbs gan bērniem, gan skolotājiem. Vecā Stendera vi-
zualizācijai tika izgatavots Stendera profils. 

Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūris-
ma objekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera laika 
klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. 
Stendera laika klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti 
kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē.

Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais fi-
nansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15% no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

Vairāk informācijas par projektu „Travel smart – visit Lithuania and 
Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” un projekta īsteno-

tājiem: www.ilukste.lv
Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Ilūkstes novada pašvaldības
Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Dace Stalidzāne

IEVIESTAS IZMAIŅAS ILŪKSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS KASU DARBA LAIKĀ

Sākot ar š.g.1.decembri Ilūkstes 
novada pašvaldības kasēs Ilūkstes 
pilsētā, Subates pilsētā un pagastu 
pārvaldēs ir noteikts četru darba 
dienu laiks.
 
Ilūkste:
Pirmdiena: 8:00 – 16:30 (ar 
pusdienu pārtraukumu 12:00-
12:30)
Otrdiena: 8:00 – 17:30 (ar 
pusdienu pārtraukumu 12:00-
12:30)

Trešdiena: BRĪVDIENA
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Piektdiena: 8:00 – 15:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)

Bebrene, Dviete, Pilskalne, Subate:
Pirmdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Otrdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Trešdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Piektdiena: BRĪVDIENA

Eglaine, Šēdere:
Pirmdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Otrdiena: 8:00 – 12:00
Trešdiena: 8:00 – 16:30 (ar  pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30 (ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30)
Piektdiena: 8:00 – 12:00

Eglaines pagastā top jauns tūrisma objekts - “Stendera laika klase”, ko 
varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. Stendera laika 
klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti kopīgajā inte-
raktīvajā tūrisma kartē. Šobrīd ir labiekārtotas telpas un iegādātas 18. 
gadsimtam atbilstošas mēbeles. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. 
aprīlim.

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi papildināti ar apakšpunktu, 
kurš precizē pakalpojuma samaksas kārtību- 
ja aprūpes mājās pakalpojums jānodrošina 
personai, kurai ienākumi pārsniedz noteikto 
līmeni, t.i., 65% no valstī spēkā esošās minimālās 
algas mēnesī, persona veic līdzmaksājumu, 
kura apmēru aprēķina, ņemot vērā personas 
ienākumus, un nepārsniedzot aprūpes mājās 
pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo 
finanšu līdzekļu summu.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu 
sadaļu būtiski neietekmēs.

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes 
novada Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada 
Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts ievietots 
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā 
„Publiskie dokumenti”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Sākums 3.lpp
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VIŅI IZCĪNĪJA VALSTI,
VIŅU PIEMIŅA NU AUGŠĀMCELTA

Ilūkstē atklātas piemiņas stēlas
Ilūkstes apriņķa Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem

Valstu robežas un kartes vēstures līkloču griežos ir pārzīmētas vai-
rakkārt, tie ir arī grieži, kas pārrakstījuši daudzu ļaužu likteņus. Ik gadu 
11. novembrī mēs pulcējamies, lai godinātu varoņus, pateicoties kuriem, 
mums ir sava valsts. Šī gada Lāčplēša diena Ilūkstē iesakņosies ar zīmīgu 
un vēsturisku notikumu – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stē-
lu atklāšanu. Brīvības cīņu varoņu apzināšanas uzdevums ir paveikts ne 
tikai Ilūkstes novada, bet arī visa kādreizējā Ilūkstes apriņķa mērogā un 
kalpo kā vēstures liecība par novada sākotnējo teritoriju un tajā dzīvojušo 
ļaužu piederību šai zemei. 

11. novembra vakarā Ilūkstē, atklājot piemiņas stēlas, pulcējās gan 
vietējie ļaudis, gan viesi – 13. Saeimas deputāte Janīna Jalinska, Sēlijas 
novadu pašvaldību vadītāji, vēsturnieki un Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ru tuvinieki. Šajā tumšajā laikā svinīgā brīža dalībniekiem gaismu rādīja 
lāpas, bet pirms 99 gadiem – 1919. gada 11. novembrī – tumsu šķīla ložu 
trase, Rīgas, Pierīgas ugunsgrēki, lielgabalu dārdoņa. Rīgas sargi cīnījās 
ar Bermontu, un šajās cīņās dzima neatkarīgā Latvijas valsts. „Cik daudz 
dzīvību ir atdots par Latvijas valsti, cik daudzās cīņās ir karots, cik daudz 
kritušo Latvijas karavīru mums ir jāpiemin 11. novembrī? Vai uz šiem jau-
tājumiem ir rodama nekļūdīga atbilde? Tomēr ir viena atbilde, nekļūdīga 
un patiesa, – tā ir mūsu brīvības un neatkarības cena, tā ir visaugstākā 
cena, ko mūsu latviešu tauta ir maksājusi,” uzrunājot klātesošos uzsvēra 
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. 

Ilūkstes stēlās ir iekalti 35 varoņu vārdi, iemūžinot atmiņas par paš-
aizliedzīgajiem ļaudīm, kuri piedalījās Pirmajā pasaules karā, cīnījās 
Ziemassvētku kaujās Ložmetējkalna tuvumā un sargāja nocietinājumus 
Nāves salā. Viņu vidū: Jānis Zvaigzne – pulkvežleitnants no Salas pagas-
ta, kurš pēc Brīvības cīņām dzīvoja un strādāja Ilūkstes apriņķī, Jānis 
Žurevics – seržants no Susējas pagasta, Jānis Muižnieks – virsleitnants no 
Bebrenes pagasta, Antons Kolosovskis – kaprālis no Dvietes pagasta. Šeit 
ierakstīti varoņi, kuri piedalījās Brīvības cīņās un atbrīvoja Sēļu zemi, 
Daugavas kreiso krastu no lieliniekiem, kā arī palīdzēja atbrīvot Latgali. 

Ar īpašu saviļņojumu Ilūkstē tika sagaidīti Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieru tuvinieki, kuri dalījās savos atmiņu stāstos, pārdomās un sirsnīgā 
priekā par piemiņas vietas izveidi. 

„Labvakar, mīļā Sēlijas tauta!” – tā klātesošos uzrunāja Lāčplēša Kara 
ordeņa kavaliera Antona Apaļa radiniece Aira. „Es esmu atgriezusies savā 
bērnības zemē un esmu laimīga, un tas ir daudz, jo tagad es zinu, ka vecā-
tēva brāļa piemiņa ir augšāmcelta, jo šo savu sirds siltumu viņš ir glabājis 
un nodevis daudziem, daudziem mums, arī tiem radiem, kas aizbraukuši 
uz tālo Ameriku, Austrāliju, Vāciju. Mēs zinām, no kurienes mēs nākam. 
Sēļi, mēs esam spēcīgi! Šodien es zinu, ka mēs esam laimīgi un tādi te 
vienmēr būsim! Es atvedu trīs sveces – tās, kas bija vecāsmātes gredzenā 
iekaltas – ticībai, cerībai un mīlestībai. Mīlestībai uz mūsu tautu, uz mūsu 
dzimtu, uz mūsu senčiem. Paldies visiem labajiem ļaudīm, kas lika mums 
sapurināties, atrast arhīvos bildes, meklēt atmiņu druskas, lai tālāk nodo-
tu saviem bērniem un mazbērniem, lai viņi zina, no kurienes mēs nākam. 
Lai latvju tautai vienmēr liels mūžs, un, kā vectēvs dziedāja, lai latvju 
zobens nesarūs!” 

Kapteiņa Jāņa Valdmaņa meita Maija Blūma, daloties savās atmiņās, 
stāstīja: „Kapteiņa – mēs sakām, bet viņš bija gan zemnieks, gan sko-
lotājs, gan karavīrs, bet pāri visam ļoti labestīgs, humāns cilvēks. Tēvu 
redzēju maz. Karš, bēgļu gaitas, Sibīrija. Kamēr mēs, ģimene, bijām Sibī-
rijā, tēvu čekā nošāva… Tēvs savā ģimenē pieņēma un uzaudzināja savu 
mirušo draugu meitu un grāvī atrastu puiku. Vācu laikos viņš bija koman-
dants, un par tādu tēvs kļuva, lai glābtu savus skolniekus komjauniešus 
un iespēju robežās arī citus cilvēkus. Viņš slēpa arī ebreju sievieti ar dēlu, 
un vēlāk, jau Atmodas laikā, es ar šo dēliņu biju barikādēs. Šādi notiku-
mi cilvēka mūžu dara bagātu un ļauj tuviniekiem ar viņu lepoties. Liels 
paldies visiem, kuri pielika roku, sirdi, lai taptu šādas piemiņas stēlas.”

Uzrunājot klātesošos, 13. Saeimas deputāte Janīna Jalinska aicināja 
novērtēt 11. novembra nozīmi un lepoties ar savu novadu: „Ja nebūtu Lā-
čplēša dienas, nebūtu arī 18. novembra un nebūtu arī mūsu brīvās valsts 
Latvijas. Mums visiem ir jālepojas ar savu valsti, ir jālepojas ar savu no-
vadu, ir jālepojas ar savu pilsētu, savu ciemu, un katram – ar savu māju, 
savu dzīvesvietu un savu ģimeni. Ordeņa kavalieri gāja cīņā, lai uzvarētu, 
lai Latvija būtu brīva. Arī šodien mūs sargā spēka vienības gan uz zemes, 
gan arī debesīs.” Savukārt Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas no-
vada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe pauda ticību, ka, kopā dedzot 
piemiņas gaismas Ilūkstē, mēs dodam Sēlijas gaismu visai Latvijai, un 

aicināja turēt godā morālās vērtības, lai katrs savā vietā darītu skaistākos 
darbus.

Latvijas 100 gadu stāsts ir par cilvēku gara spēku un drosmi rīkoties, 
sirdī nesot ticību Latvijas nākotnei. Valsts vēsture kalpo kā liecība un at-
gādinājums – dzīve var būt sarežģīta, bet valstiskuma un brīvības vērtības 
nekad nedrīkst aizmirst, savstarpējā pleca un atbalsta sajūta tautā ir ceļš, 
kas padara tuvāku kopīga mērķa sasniegšanu. 

NO VĒSTURES:
Vēsturiskā Ilūkstes apriņķa izveidošana datējama ar 1816. gadu. 

Ilūkstes apriņķis atradās Latvijas dienvidaustrumu daļā. Ziemeļos tas 
robežojās ar Jēkabpils apriņķi, ziemeļaustrumos un austrumos – ar 
Daugavpils apriņķi, rietumos – ar Polijas un Lietuvas valstīm. Apriņķa 
kopējā platība – 2242,7 km2. Nodibinoties Latvijas valdībai, 1919. gada 
20. septembrī nodibinājās arī apriņķu pašvaldības. Ilūkstes apriņķī ietil-
pa Aknīstes, Asares, Bebrenes, Demenes, Dvietes, Gārsenes, Kaplavas, 
Kurcuma, Lašu, Laucesas, Pilskalnes, Prodes, Raudas, Rubenes, Salienas, 
Silenes, Skrudalienas, Susējas, Sventes pagasti, kā arī Ilūkstes, Subates 
un Grīvas pilsētas.

Latvijas Lāčplēša Kara ordenis ir augstākais Latvijas militārais apbal-
vojums. 1919. gada 11. novembra notikumu rosināts to iedibināja ģene-
rālis Jānis Balodis, un 1920. gadā 11. novembrī šis ordenis tika pasniegts 
pirmo reizi. Pēdējais ordenis pasniegts 1928. gada 11. novembrī. 

Ordeni piešķir par varonību kaujas laukā, un cilvēki, kuri to saņēmu-
ši, nopelnījuši to ar savām asinīm. Šie cilvēki toreiz izprata Latvijas valsts 
nozīmi, to, ka šī valsts jāiegūst cīņās. Lāčplēša kara ordenim ir 3 pakāpes, 
jeb 3 šķiras, 1.– visaugstākā. Kopā piešķirtas 2146 goda zīmes – Lāčplēša 
Kara ordeņi, 11 no tām – 1. jeb augstākās šķiras.

Ilūkstes novada pašvaldības  sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

Brīvības cīņu varoņu apzināšanas uzdevums ir paveikts ne tikai 
Ilūkstes novada, bet arī visa kādreizējā Ilūkstes apriņķa mērogā un kalpo 
kā vēstures liecība par novada sākotnējo teritoriju un tajā dzīvojušo ļaužu 
piederību šai zemei.

Ar īpašu saviļņojumu Ilūkstē tika sagaidīti Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieru tuvinieki, kuri dalījās savos atmiņu stāstos, pārdomās un sirsnī-
gā priekā par piemiņas vietas izveidi
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TIE VISI ESAM MĒS

Valsts izveidošanās vēsture stāsta – 1918. gada 18. novembris nav tikai 
viena diena. Dzimšanas brīdis ir īss, daudz garāks ir ceļš uz to, un vēl 
garāka – cīņa par izdzīvošanu. Ne jau vienu dienu svinam un pat ne 100 
gadus, mēs svinam arī ceļu uz tiem un ceļu tālāk. Un nav jau būtiski, kur 
un kādi mēs esam, būtiski, vai spējam rīkoties. Ne velti Imanta Ziedoņa 
dzejas rindās lasām: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam 
jāpalīdz parādīties.”

Bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga reiz ir teikusi: „Neviens 
cits pasaulē tā nevar saprast mūsu vēsturi kā paši latvieši, neviens cits tā 
nespēj izvērtēt mūsu kultūru, kā to spēj paši latvieši. Jā, protams, to var 
darīt arī citi, un ir ļoti labi, ka viņiem tas ir interesanti, bet mēs nedrīkstam 
būt ķīlnieki citu viedokļiem, nedrīkstam būt parādnieki citu zināšanām 
un citu problēmu nostādījumiem. Mums pašiem ir jābūt spējīgiem risināt 
visus jautājumus, kas ar mums ir saistīti, mums pašiem ir jābūt spējīgiem 
spriest un domāt, mums pašiem ir jābūt intelektuāli sagatavotiem.” 

Novembris ir laiks, kad īpaši piedomājam par mūsu valsti, tās tapšanas 
ceļiem, par ļaudīm… 2018. gada 18. novembrī svinam Latvijas simtgadi. 
Toreiz un tagad – tik daudz vienotu sirdspukstu! Arī mēs, Ilūkstes novada 
ļaudis, svinot Latvijas svētkus un atzīmējot Ilūkstes novada pastāvēšanas 
15. gadadienu, 16. novembrī pulcējāmies Ilūkstes novada kultūras centrā, 
lai kopā stāstītu Latvijas stāstu, lai kopā atminētos svarīgāko un teiktu 
paldies gan mūsu dzimtajai zemei, gan tās cilvēkiem. Tikai esot kopā, ir 
spēks – cilvēks pie cilvēka, plecs pie pleca, kopā ceļot rītdienu, ceļot brīvas 
Latvijas nākotni. Siltām rokām apmīļojam Latviju, un, šķiet, pat zeme ar 
mums runā, aicinot darīt baltus darbus. 

Šogad svētku pasākumā, pasniedzot pašvaldības Atzinības rakstus 
un piemiņas balvas, godinājām novadniekus, kuri snieguši neatsveramu 
ieguldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši 
neatkarīgās Latvijas atjaunošanas procesos. Valsts simtgades gadā 
apbalvojumu par gara spēku un drosmi rīkoties, sirdī nesot ticību Latvijas 
nākotnei, saņēma Staņislavs Mežnieks, Biruta Millere, Jānis 
Meikšāns, Astērija Kunicka, Aina un Guntis Buki, Jānis 
Permanickis, Antons Breidaks un Valērija Puida. Dāvinājām viņiem 
mūsu novada rokdarbnieču darinātos baltos goda cimdus, – lai siltas 
rokas un turpmākie darbi. Baltu cimdu pāri dāvinājām arī cilvēkam, kurš 
neatlaidīgi, mērķtiecīgi un ar lielu mīlestību veido stipru mūsu novadu 
un līdz ar to arī Latviju – gan toreiz, balsojot par tās neatkarību, gan 
tagad, drosmīgi iestājoties par lauku attīstību. Paldies Ilūkstes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam!

Svinīgā pasākuma noslēgumā devāmies cauri gaismas alejai, sirdīs 
nesot lepnumu, prieku un vēlot saules mūžu Latvijai. Svētku pasākumu 
krāšņoja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi un 
grupas „Iļģi” koncerts. Pasākumu vadīja Andželika Pabērza un Artūrs 
Lapa. 

Paldies koka dizaina darbnīcai „AR woodworks” par skaistajām 
balvām, novada adītājām par goda cimdiem un ikvienam par sirdssiltumu, 
radot neaizmirstamus svētkus! Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim 
godīgi, izvērtējot to, kas vēl sasniedzams, bet nekad neslīgsim negatīvismā 
un bezcerībā, jo, to darot, mēs noliegtu gan paši sevi, gan savu valsti! Mēs 
tagad esam brīvi, un brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība.

Ilūkstes novada pašvaldības  sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

ILŪKSTES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
STEFANA RĀZNAS SVĒTKU UZRUNA

Visa gada garumā esam mudināti ar vislielāko atdevi pildīt ikdienas 
darba pienākumus, radot vēsturē paliekošas vērtības par godu Latvijas 
simtgadei. Liekas, ka tik daudz radoša spēka un izdomas kā šogad, 
Latvijas valsts simtgadē, vēl nekad neesam sev un pasaulei rādījuši. Katrs 
simtgades pasākums kļūst par vērtību mūsu valsts un pasaules vēsturē. 
Ar sirdsdegsmi izcilākie mākslinieki, dziedātāji, mūziķi ar kultūras 
pasākumu norisēm nes Latvijas vārdu pasaules tautām Austrālijā, 
Amerikā un Eiropā. Ar lepnumu jāpiemin mūsu diriģentes Anitas 
Meikšānes vadītais Ilūkstes Raiņa vidusskolas koris, kas kā viens no 
nedaudzajiem izredzētajiem skolu jaunatnes koriem priecēja klausītājus 
9. novembrī „Arēnā Rīga” Latvijas simtgades lielākajā notikumā – 
dižkoncertā „Latvijas gadsimts”. Liekas, ka visa saimnieciskā un kultūras 
dzīve ir bangojusi un Latvijas simtgadi varēsim atcerēties pēc paveiktā 
ne tikai galvaspilsētā, bet arī mazpilsētā, novadā un citur. Mēdz teikt – 
latvieši ir visur, jo mūsu tautas spēks ir liels. Izskan zinātnieku atklājumi, 
šķind sportistu uzvaru kausi, skan dziedātāju balsis, pasauli iekaro mūsu 
gleznotāji, rakstnieki. Tie visi esam mēs, jo nākam no vienas Latvijas 

valsts, no vienas zemes, pārstāvēdami ne tikai sevi, bet arī mūsu senčus. 
Mēs varētu rakstīt ideālo stāstu par Latvijas simtgadi, par to, kā būtu bijis, 

ja nebūtu ne Pirmā, ne Otrā pasaules kara, ne okupācijas, ne deportāciju, 
ne trimdas, par to, ka tie būtu bijuši ilgi, mierīgi simts gadi. Laikam 
ejot, Latviju būtu kopuši un lolojuši visi tie, kurus svešas varas un naids 
izrāva no mūsu vidus. Par to, ka nebūtu piedzīvoti piecdesmit okupācijas 
gadi un tik daudzas viensētas nebūtu izzudušas no Latvijas kartes, bet 
tomēr, iespējams, tāda stāsta radīšana būtu bezjēdzīga, jo bez upuriem 
diezin vai būtu izdevies īstenot Latvijas valstiskuma ideju un atjaunot tās 
neatkarību. Simts gadu garumā ikviena dzīve, arī nāve ir bijusi Latvijas 
vārdā, aizgājušo vieta ir daļa no mūsu šodienas atjaunotajā Latvijā.  
Mēs esam tie, kuri turpina Latvijas likteni, mēs esam tie, kuri nestāv ar 
daudzu miljonu sapņiem par savu valsti. 

Ar kopējiem pūliņiem un nesavtīgu kultūras un bibliotēku darbinieku 
devumu ir apzinātas norises cīņās par brīvību mums piederīgajā Sēlijā. 
Kā vēsturiski paliekoša dāvana Latvijai tās simtgadē 11. novembrī mūsu 
likteņupes krastā tika uzstādītas Ilūkstes apriņķa Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru piemiņas stēlas. Tajās ir iekalti  35 mūsu varoņu, brīvības 
cīnītāju, vārdi, kuriem ir piešķirts visaugtākais valsts apbalvojums – 
Lāčplēša Kara ordenis. Vienam no tiem – Jānim Teodoram Indānam, 
Sēlijas patriotam, gārsenietim, Augškurzemes partizānu pulka 
izveidotājam un komandierim, vēlākajā laikā arī Latvijas Aviācijas pulka 
komandierim, Latvijas armijas ģenerālim – bija nozīmīga un izšķiroša 
loma Latvijas valsts nostiprināšanā. Jānis Indāns lieliski apzinājās, kādos 
slazdos nonākusi nesen dibinātā Latvijas valsts. Tā bija kā cīņu arēna, 
kur savtīgos nākotnes plānus mēģināja īstenot gan krievu imperiālisma, 
gan vācu virskundzības sludinātāji. Jaunās Latvijas armija bija maza, 
lai vienlaikus ietu pret visiem ienaidniekiem, tajā skaitā pret lieliniekiem 
Augškurzemē, un sūtītu regulārās karaspēka vienības. Zaudēt laiku 
nozīmēja stiprināt ienaidnieku pozīcijas. Apbrīnas vērta ir mūsu izcilā 
novadnieka Jāņa Indāna spēja orientēties tālaika vēstures līkloču griežos, 
izvēloties pareizu un esošajam stāvoklim piemērotu rīcību, apzināt vietējo 
spēku un iesaistīt to vienotā, aktīvā un labi organizētā tautas partizānu 
kustībā. Atradās ne mazums vīru, kuriem nebija pieņemama kalpošana 
Sarkanajai armijai, kuri patvērumu meklēja mežos, lai organizētos 
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atklātai cīņai pret svešiniekiem. Kas ir tas spēks, kas latviešiem devis 
savu valsti? Mīlestība! Mīlestības iedvesmā šie jaunekļi un vīri gāja cīņā, 
mīlestībā tauta stājās Baltijas ceļā, cēla barikādes, veidoja un atjaunoja 
savu valsti. Pateiksimies Dievam par šo latviešu tautai dāvāto brīnišķo 
dāvanu – spēju mīlēt – un mīlestības augli – Latvijas valsti! Latvija mums 
ir kā Noasa šķirsts, kurā varam patverties no nogrimšanas pasaules 
okeānos. Nebūtu nacionālas Latvijas valsts, drīz vien nebūtu arī latviešu. 
Noliegt Latvijas valsti sarūgtinājumā nozīmē noliegt savu tautu, valodu 
un visu, kas latviešiem ir bijis dārgs.  

Šodien Latvija tiek saukta par Eiropas veiksmes stāstu. Latvijas 
ekonomika ir visstraujāk augošā Eiropas Savienībā. Māra Kučinska 
valdību vērtē kā labāko un pragmatiskāko atjaunotās valsts vēsturē, un to 
ir prieks dzirdēt ne jau tikai nacionālās pašapziņas dēļ, bet par cerību, ka 
ļaunākais jau ir aiz muguras, ka bija vērts, ka ceļš atkal sāk iet uz augšu. 
Novērtēsim to un priecāsimies par to, arī apzināsimies, ka sava valsts un 
neatkarība nav pašsaprotamas lietas! Katram no mums ir pienākums 
aizstāvēt Latviju un mūsu vērtības – demokrātiju, tiesiskumu un cilvēku 
brīvības. Stipru un demokrātisku valsti veidojam mēs, cilvēki, kuri nestāv 
malā, bet iesaistās, lai uzlabotu savu dzīvi savā sētā, savā novadā, savā 
pilsētā, un to var ikviens no mums, vajag tikai vēlēties to darīt, jo viss 
lielais sastāv no mazā. 

Tikai mēs paši, ik dienas atbalstot cits citu, varam padarīt mūsu 
tautu vienotu, tikai mēs paši varam izveidot stipru Latviju, kurā nākamos 
gadsimtus skanēs latviešu valoda un plīvos sarkanbaltsarkanais karogs. 
Mēs esam stipra un varoša tauta, un tikai mēs visi kopā varam – mēs visi 
kopā ģimenē, mēs visi kopā darbā, mēs visi kopā radu pulkā, mēs visi kopā 
valstī, kopā priekos, bēdās, skumjās, un, protams, šajos lielajos svētkos. 
Mēs visi kopā teiksim – daudz laimes dzimšanas dienā, tev, Latvija!

Valsts simtgades gadā apbalvojumu par gara spēku un drosmi rīkoties, 
sirdī nesot ticību Latvijas nākotnei, saņēma (no kreisās) Staņislavs 
Mežnieks, Biruta Millere, Jānis Meikšāns, Astērija Kunicka, Aina un 
Guntis Buki, Jānis Permanickis, Antons Breidaks un Valērija Puida

Svētku pasākumu krāšņoja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu priekšnesumi un grupas „Iļģi” koncerts, pasākumu vadīja 
Andželika Pabērza un Artūrs Lapa. Paldies koka dizaina darbnīcai 
„AR woodworks” par skaistajām balvām un novada adītājām par goda 
cimdiem un ikvienam par sirdssiltumu, radot neaizmirstamus svētkus!

Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, izvērtējot to, kas 
vēl sasniedzams, bet nekad neslīgsim negatīvismā un bezcerībā, jo, to 
darot, mēs noliegtu gan paši sevi, gan savu valsti! Mēs tagad esam brīvi, 
un brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība.

VALSTS PREZIDENTS LATVIJAS
SIMTGADĒ SVEIC AUGSTĀKĀS
PADOMES DEPUTĀTUS, UZŅĒMĒJUS 
UN PAŠVALDĪBAS

“Latviju nākotnē es redzu kā neatkarīgu, demokrātisku un taisnīgu val-
sti, kur valda brīvība. Es redzu mūsdienīgu un labklājīgu valsti, kur cilvēki 
katrā novadā un pilsētā ir lepni par savu tēvzemi!” uzsvēra Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, sveicot Augstākās padomes deputātus, pašvaldību 
pārstāvjus un uzņēmējus Latvijas simtgadei veltītajā pieņemšanā Rīgas pilī. 

Valsts prezidents pateicās Augstākās padomes deputātiem par dros-
mi, uzņemoties atbildību un tālredzīgi rīkojoties. “Vēsture ir pierādījusi – 
ikviens no jums bija īstais cilvēks īstajā vietā un īstajā laikā. Paldies par 
drosmi, uzņemoties atbildību un tālredzīgi rīkojoties,” norādīja Raimonds 
Vējonis.

Savukārt, uzrunājot pašvaldību pārstāvjus, Valsts prezidents pateicās 
katram no viņiem, kas ar savu piemēru un iniciatīvu rada sakoptu, cilvē-
kiem un uzņēmumiem draudzīgu valsti. “Latvija zeļ un plaukst, kad zeļ un 
plaukst katrs tās novads un pilsēta,” uzsvēra Raimonds Vējonis.

“Latvijas vislielākā bagātība ir tās cilvēki – gudri, mērķtiecīgi un strā-
dīgi! Par to pārliecinos ikreiz, kad dodos reģionālajās vizītēs, tiekos ar ie-
dzīvotājiem un iepazīstos ar vietējo uzņēmēju paveikto. Paldies par jūsu 
neatlaidību un ieguldīto darbu jaunu vērtību radīšanā! Vairojot ieņēmumus 
un radot darba iespējas, ikviens no jums stiprina mūsu valsti,” teica Valsts 
prezidents, pateicoties Latvijas uzņēmējiem.

Valsts prezidents atzina, ka pašvaldību un uzņēmēju darbs nepaliek ti-
kai novadā vai pilsētā. Tas veido Latvijas stāstu pasaulē.

Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja

Latvijas simtgadei veltītajā pieņemšanā Rīgas pilī, Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis sveica Augstākās padomes deputātus, pašvaldību 
pārstāvjus un uzņēmējus 
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SVINOT PADARĪTA DARBA LABSAJŪTU
Atkal esam nostājušies uz sliekšņa, kad  atskatāmies uz padarīto, kad 

stāvam uz sliekšņa, kas ved un jaunu gadu, uz jaunu apņemšanos un uz cerī-
bām, ka daļa no sirdī lolotajiem sapņiem piepildīsies. Un piepildīsies, tā no-
tiks! Piepildīsies, jo sirds rādīs ceļu, neatlaidība to apgaismos un pašas kājas 
būs tās, kas nenobīsies vajadzības brīdī ne pārlēcienam pāri šaubu grāvjiem, 
ne pārkļūšanai pāri kādai tik ļoti niecīgai laipiņai. Reizēm iešana cauri ik-
dienas ielejām un pats ikdienas kāpiens augtajā kalnā ir pat vērtīgāks nekā 
pati virsotne. Ikdienas ceļš nozīmē reizēm iet krītot un klūpot, bet tas arī māca 
netrenkties kā bultai uz mērķi. Ikkatrs ceļš māca iet redzot un pamanot. Pa-
manot debesis, sadzirdot putnu dziesmas, jūtot pielijušas pļavas  ar to īpašo 
smaržu , priecāties par rīta kafijas aromātu… Ikkatrs ceļš pieļauj iet, baudot 
satikšanos un zaudējumu, prieku un sāpes, reizēm arī dažus mazus laiskoša-
nās mirklīšu – svinot padarīta darba labsajūtu.*

Un tik tiešām, 23. novembra vakarā kopā svinējām padarīto dar-
bu, kad jau tradicionāli gada izskaņā Ilūkstes novada pašvaldība pa-
sniedza Pateicības rakstus novada ļaudīm, kuri, ar nesavtīgu ikdie-
nas darbu, ar radošumu un mīlestību strādājot savās mājās, pagastā, 
pilsētā, veido mūsu novadu skaistāku un bagātāku.

      Atgriezties un strādāt savās mājās ir kā „jā” pasacīšana gaismai, 
kas krājama pašos, – šādi vārdi varētu raksturot saimnieci no Šēderes pa-
gasta – Dzintru Ozolu. Viņa 1991. gadā kopā ar ģimeni atgriezās no Sa-
laspils, lai savās dzimtajās mājās izveidotu zemnieku saimniecību „Burtnie-
ki”. Visu savu mūžu viņa ir čakli strādājusi, bet brīvo laiku Dzintras kundze 
velta dziesmai un dzejai, paužot dziļu piederību Latvijai un savam novadam. 
Dzintra Ozola saņēma Pateicības rakstu par sirdsdegsmi un dvēseles siltumu, 
iekopjot dzimtas mājas un enerģiski saimniekojot izveidotajā ģimenes zem-
nieku saimniecībā „Burtnieki”.

Zīmīgu un skaistu nosaukumu nes saimniecība Eglaines pusē – „Dar-
bmīļi”. Gluži tāpat kā 90. gadu sākumā atdzima Latvija, jaunu piedzimšanu 
piedzīvoja Vijas Lisovskas dzimtas mājas Eglaines pagastā, un varbūt tieši 
tāpēc šajā sētā ne tikai allaž godā ir darba tikums, bet arī, ejot ikdienas darba 
takas, tiek spēcinātas ģimeniskās un valstiskās piederības saites. „Darbmī-
ļos”, kur galvenais rūpals ir lopkopība, jau gandrīz 30 gadus, gan pārvarot 
grūtus brīžus, gan vienojoties priekā, Vija strādā kopā ar savu ģimeni. Patei-
cības raksts tika pasniegts Vijai un Aigaram Lisovskiem par ģimenisko 
vērtību godāšanu un tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm, par spēju 
pārvarēt grūtības, ar aizrautību strādājot zemnieku saimniecībā „Darbmīļi”.

Spēja mainīties līdzi mūsdienu tendencēm, nepazaudējot no paaudzes pa-
audzei nodotās zināšanas, ir ļāvušas jau 25 gadu garumā veiksmīgi darboties 
kooperatīvajai sabiedrībai „Dubezers” Pilskalnes pagastā. Uzkrātā 
pieredze un neizsīkstošais darba spars palīdzējis „Dubezera” vadītājiem rea-
lizēt vairākus projektus, izveidojot stipru un stabilu saimniecību. Pateicība 
par mīlestību un cieņu pret dzimto zemi, par prasmīgu, profesionālu un paš-
aizliedzīgu darbu, vadot  kooperatīvo sabiedrību „Dubezers” – Zojai un Sta-
ņislavam Pučkām.

Arī nākamais stāsts ir par uzdrošināšanos, drosmi rīkoties un daudzos 
darba gados krāto pieredzi. Kopš 1993. gada Dvietes pagastā darbojas Ive-
tas un Andra Ploņu zemnieku saimniecība „Zaķīši”, kurā tiek audzēti 
graudi un dārzeņi. Saimnieki uzsver – jāstrādā visupirms ir sevis, savas ģi-
menes un valsts dēļ, un tikai tā –  atvērti, priecīgi, sniedzot padomu citiem – 
veidojam skaistu valsti. Ģimene saņēma Pateicības rakstu par nenogurstošu 
uzņēmību un aizrautību, strādājot savā zemnieku saimniecībā „Zaķīši”, par  
iedvesmojošu spēju palīdzēt un dalīties pieredzē”.

Ne tikai darba mīlestība, bet arī stipras valstiskās piederības saites ir vēr-
tības, kas raksturo Žannu un Arvīdu Leimaņus. Ģimene strādā piemājas 
saimniecībā „Birstalas” Prodes pagastā, nodarbojas ar lopkopību.  Siltām 
rokām atjaunojot senču mājas, ģimene ikdienas darbā stiprina piederības 
sajūtu dzimtajai vietai. Žannai un Arvīdam tika pasniegts Pateicības raksts 
par uzticību dzimtajai vietai, ar mīlestību atjaunojot senču mājas, par degsmi 
strādājot piemājas saimniecībā „Birstalas”.

„Dzimtās mājas ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties,” ar šādu pārlie-
cību dzīvo jaunie zemnieki  Kristīne un Andrejs Bebrenes pusē, kuri pēc 
daudzu gadu prombūtnes un darba ārzemēs atgriezās mājās un 2013. gadā 
izveidoja savu piemājas saimniecību. Saimniecībā audzē gaļas liellopus. Jau-
nā ģimene mērķtiecīgi domā par saimniecības attīstīšanu, iekopj savu zemi 
un silda ģimenes pavardu, bet ģimenes lielākais iedvesmotājs noteikti ir mazā 
atvasīte – dēliņš Aleksis. Kristīni un Andreju suminājām par mērķtiecīgu uz-
drošināšanos, ar centību, neatlaidību un optimismu vadot piemājas saim-
niecību „Ezīši”.

Par izvēli dzīvot un strādāt laukos ir arī nākamais stāsts, iespējams, kā-
dam tas vēl nav dzirdēts – te, Ilūkstes novadā, audzē alpakas! Alpaku audzē-
tāji Ineta un Helmuts Zībārti no Bebrenes pagasta par sevi saka: „Esam 
ģimene, kas nomainījusi pilsētas dzīvi pret gadalaiku skaņām laukos un biro-
ja steigu pret fizisku darbu savā saimniecībā. Esam atbildīgi par ievērojamu 
alpaku saimi Latvijā. Vēlamies audzēt un pavairot šos neparastos un inteli-
ģentos dzīvniekus, iepazīstināt ar tiem Latvijas ļaudis un palīdzēt tiem, kas 

grib arī savā īpašumā ieviest „alpaku sajūtas.”  Mērķtiecīgi realizējot savas 
ieceres, Zībārtu ģimene ir izveidojusi jaunu un unikālu, ne tikai  tūrisma, 
bet, varētu teikt, sajūtu vietu – „Alpaku salu”. Šīs vietas piedāvājums ir 
ļoti daudzveidīgs un tūristiem saistošs, un te valda neticami mierinoša un 
harmoniska vide. Vide, kas sarunājas ar ciemiņu. Zībārtu saimei teicām pal-
dies par radošuma un oriģinalitātes dzirksti, mērķtiecīgi realizējot ieceres, 
par sajūtu vietas „Alpaku sala” radīšanu un tūrisma attīstības veicināšanu 
Ilūkstes novadā.

Mēs nekad nezināsim, kāds būs ejamais ceļš, bet mūsu ziņā ir ilgoties, 
lai ceļš ir gaišs, tiekties, lai paši varam būt par gaismas lukturiem šajā ceļā. 
Un, mīļie novadnieki, jūs tādi esat! Paldies jums par lielo ieguldījumu novada 
attīstībā!

Ilūkstes novada pašvaldības  sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

*Maija Laukame, ”Strauji saplaisā mirkļi”

P A L D I E S

Zībārtu saimei teicām paldies par radošuma un oriģinalitātes dzirksti, 
mērķtiecīgi realizējot ieceres, par sajūtu vietas “Alpaku sala” radīšanu un 

tūrisma attīstības veicināšanu Ilūkstes novadā

Kopš 1993.gada Dvietes pagastā darbojās Ivetas un Andra Ploņu zem-
nieku saimniecība “Zaķīši”, kurā tiek audzēti graudi un dārzeņi

“Dzimtās mājas ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties,” ar šādu 
pārliecību dzīvo jaunie zemnieki  Kristīne un Andrejs Bebrenes pusē, kuri 
pēc daudzu gadu prombūtnes un darba ārzemēs atgriezās mājās un 2013.
gadā izveidoja savu piemājas saimniecību
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BEBRENĒ TIKA GODINĀTI LATVIJAS 
SIMTGADES GADĀ DZIMUŠIE MAZIE 
BEBRENIEŠI

Gaidāmo svētku priekšvakarā, 15. novembrī, Bebrenes kultūras namā 
tika godināti Latvijas simtgades gadā dzimušie mazie bebrenieši. Mēs prie-
cājamies, ka mūsu pagasts ir kļuvis par trīs cilvēkiem kuplāks.

Ar koncertprogrammu “Esi man tā”skatītājus iepriecināja Iveta Bau-
mane, Roberts Pētersons un virtuozais perkusionists Viesturs Samts. Dueta 
izpildījumā izskanējušās dziesmas sasildīja Latviju un skatītāju sirdis.

Iveta Baumane un Roberts Pētersons ir mūziķi ar ilggadēju pieredzi 
Iveta – dzied un spēlē vijoli, plašāku atpazīstamību guvusi LNT televīzijas 
šovā “Dziedošās Ģimenes” un vadot mūzikas raidījumu “Dzintaras Dzies-
mas”, kā arī ir grupas ElektroFolk soliste, savukārt Roberts - dzied un spēlē 
ģitāru, daudzpusīgs mūziķis un dziesmu autors. Roberta singli (“Cīrulis”, 
“Nelaid projām”, “Sāksim no jauna” u.c.) guvuši atpazīstamību un skan 
Latvijas radiostacijās.

Foto,tekts: mājaslapa www.manaberene.lv 

ATKLĀTA ILŪKSTES NOVADA
100 BALTO GODA CIMDU IZSTĀDE

3. novembrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krā-
tuvē „Sēļu istaba” tika atklāta Latvijas simtgadei adīto cimdu 
izstāde. Ilūkstes novada adītājas to ir paveikušas – par godu Lat-
vijai ir noadīti kopumā 100 cimdu pāri! Nāciet lūkoties! Izstāde 
skatāma līdz šī gada beigām!

Adītie cimdi ir viena no īpatnējākajām un skaistākajām latviskās iden-
titātes izpausmēm, kas turpina saglabāties arī mūsdienās. Latvietim cimdi 
ir ne tikai praktisks apģērba gabals, bet arī priekšmets ar dziļu simbolisku 
jēgu. Kā izstādes atklāšanā uzsvēra Ilūkstes  Mūzikas un  mākslas skolas 
direktore Ilona Linarte-Ruža, „cimdi ir funkcionāls dizaina priekšmets”.

Gatavojoties izstādes atkāšanai, Ilūkstes Mākslas skolas audzēkņi iz-
daiļoja Bērnu un jauniešu centra telpas ar zīmētiem dūrainīšiem, veidojot 
no tiem norādes uz izstādes vietu, bet atklāšanas pasākuma apmeklētājus 
ar skaistām dziesmām priecēja Mūzikas skolas audzēkņi Miķelis Vāsulis, 
Anastāsija Vorslavāne un Jūlija Ivanova kopā ar skolotāju Dainu Paukšti.

Akcijā „100 baltie goda cimdi Latvijai” piedalījās un Ilūkstes 
novada pašvaldības pateicību saņēma 35 novada adītājas, kuras no-
adītos cimdus uzdāvināja novadam un Latvijai dzimšanas dienā: Ināra Au-
ziņa, Silvija Baginska, Marija Baltmane, Elita Boguša, Ināra Diņģele, Olga 
Dogžina, Valija Gaudzeja, Lolita Heislere, Lorija Kaminska, Kristīne Ke-
rubine, Olga Krasovska, Marija Kviļūne, Leontīne Kuosa, Zanda Lisovska, 
Regīna Malaševska, Tatjana Mašņuka, Brigita Mežniece, Anna Morena, 
Valija Pētersone, Valentīna Plinte, Ingrīda Purvinska, Silvija Rapkauska, 
Valija Raubiška, Lilija Rimeicāne, Anna Rubļevska, Terēze Sibirceva, Helē-

na Slavinska, Leontīne Soma, Vilhelmīne Tamane, Marija Tīta, Raisa Tri-
fanova, Ārija Vilišķe, Regīna Zemlicka, Aija Žuravska, Terēze Žuravska.

Paldies visām čaklajām adītājām par greznajiem cimdiem! Paldies par 
kopdarbu, kas pārtapa varenā mākslas darbā par godu Latvijai! Mēs lepo-
jamies ar jums!

 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

IEAUD SAVAS ĢIMENES STĀSTU
Ticam – dzimtā vieta spēcina mūsu ģimenes un katra cilvēka stāsts veido 

mūsu kopīgo ceļu. Ar šādu domu, gaidot Latvijas simtgadi, Ilūkstes novada ģi-
menes tika aicinātas piedalīties akcijā „Ieaud savas ģimenes stāstu simtgades 
jostā”. Aicinājumam atsaucās deviņpadsmit ģimenes. 23. novembrī tās sanāca 
kopā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē, lai saņemtu pa-
teicības un piemiņas balvas no Ilūkstes  novada pašvaldības. Tika suminā-
tas: Skudru ģimene, Besprozvannaju ģimenes, Baltmaņu ģimene, Kačanovu 
ģimene, Matveku ģimene, Vilsonu ģimene, Sudniku ģimene, Irinas Pučkas 
audžuģimene, Linčiku ģimene, Kaminsku ģimene, Tamaņu ģimene, Serkovu 
ģimene, Baginsku ģimene, Auziņu ģimene, Jemeljanovu ģimene un Pupiņu 
ģimene.

Priecēja, ka uz pasākumu ieradušās bija arī ģimeņu atvases – bērni un jau-
nieši. Stāstot par sava jostas gabaliņa darināšanas procesu, Katrina Baltma-
ne atklāj: „Es velējos ieaust un nodot  mūsu ģimenes mīlestību un siltumu.”  
Aizkustinoši un mīļi  savu stāstu prezentēja arī Irinas Pučkas audžuģimenes 
bērni. Īpašs paldies Raiņa vidusskolas mājturības tehnoloģiju skolotājai Vesla-
vai Linčikai, kura pamudināja skolēnus izšūt ģimenes stāstus un palīdzēja ar 
padomu tik atbildīgā nodarbē.

Šī gada akcija ir noslēgusies, taču jostas darināšana nebeidzas. Līdz pat 
nākamajiem novada svētkiem ikviena ģimene var pievienot simtgades jostai 
savu izšūto gabaliņu. Josta top un glabāsies Ilūkstes Bērnu un jauniešu cen-
tra „Sēļu istabā”. Pievienojies, darbojies, ar lepnumu stāsti par savu ģimeni, 
dzimtu un veido mūsu novada kopīgo ceļu!

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

Sirsnīgo pasākumu muzikāli papildināja Iveta Baumane, Roberts Pēter-
sons un virtuozais perkusionists Viesturs Samts

Skaisto novada adītāju veikumu -  Goda cimdus -  var aplūkot Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē „Sēļu istaba”

SVINOT LATVIJAS SIMTGADI,
STĀDĪJĀM KOKUS!

9.novembra miglas pielietā rudens rītā, sagaidot Latvijas svētkus, Ilūkstē 
pie pilsētas estrādes stādījām simtgades kokus. 

Paldies ikvienam par dalību! Lai top simtgades parks Ilūkstē!

Paldies ikvienam par dalību! Lai top simtgades parks Ilūkstē!
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AR GANDARĪJUMU UN LABIEM
SASNIEGUMIEM NOSLĒGUSIES ŠĪ 
GADA FUTBOLA SEZONA ILŪKSTES 
NOVADA SPORTA SKOLAS
AUDZĒKŅIEM

Ilūkstes novada Sporta skolas (Ilūkstes NSS) 2018. gada futbola sezona 
ir noslēgusies, un, atskatoties uz sasniegto, varam secināt, ka bijuši gan pa-
nākumi, gan neveiksmes, bet kopumā šis gads vērtējams kā sekmīgs.

Visaugstākie sasniegumi un nozīmīgākie panākumi ir skolas U-14 
(2004.–2005. g. dz.) vecuma grupas komandai, jo tā uzvarējusi Latvijas 
jaunatnes Attīstības grupas futbola čempionātā.

Latgales reģionā Ilūkstes NSS, nezaudējot nevienu punktu, uzrādīja ļoti 
augstu rezultātu un izcīnīja tiesības spēlēt finālturnīrā, kas norisinājās Cē-
sīs. Komandas audzēkņi šeit spēkojās ar astoņām komandām no daudzām 
Latvijas pilsētām: Rīgas, Ogres, Babītes, Bauskas, Madonas, Jūrmalas un 
piespieda pretiniekus atzīt mūsu pārākumu. Savas grupas turnīrā tika uz-
varētas Bauskas BJSS/FK Iecava (3:0), LBF JFK Daugava (3:0) un fiksēts 
neizšķirts pret FK Spartaks/Jūrmalas SS (0:0). Arī nākamajā spēlē pret Ba-
bītes SK – neizšķirts (1:1).

Pēdējā finālturnīra spēlē pret Ogres NSC mūsu komandai būtu pieticis 
ar neizšķirtu rezultātu, bet pretiniekiem bija vajadzīga uzvara. Pirmā pus-
laika vidū Ogres komanda izvirzījās vadībā, gūstot vārtus pēc soda sitiena, 
un jau nākamajā bīstamajā epizodē pie ilūkstiešu vārtiem mūsu vārtsargs 
guva savainojumu. Bet, zinot mūsu spēlētāju raksturu, šis moments lika 
visiem saliedēties un mobilizēt spēkus, prātu, meistarību un izmainīt spēles 
gaitu, un jau pirmā puslaika izskaņā Ilūkstes NSS bija vadībā ar 2:1. Otrajā 
puslaikā mūsu futbolisti pārliecinoši kontrolēja spēli, neļaujot pretiniekiem 
organizēt bīstamus momentus vārtu tuvumā, un arī paši varēja trīs reizes 
gūt vārtus. Par finālturnīra labāko uzbrucēju tika nosaukts mūsu koman-
das spēlētājs Rainers Buks, bet par labāko aizsargu – Dāvis Fjodorovs, taču, 
tā kā futbols ir kolektīva spēle un viens cilvēks, lai arī cik labi spēlētu, ne-
var nodrošināt rezultātu ieguvi, jāatzīmē visi Ilūkstes NSS spēlētāji, kuri 
ieguva tiesības 2019. gadā spēlēt U-15 Meistarības grupā. Tie ir: vārtsargi 
– Sigvards Skudra, Kristaps Multiņš (komandas „mūris”), komandas kap-
teinis un līderis Mairis Timšāns, komandas rezultatīvākais spēlētājs Gļebs 
Ivanovs, Kristaps Trafimovs, Deivids Pučka, Stīvens Kokainis, Dāvis Fjodo-
rovs, Andris Kriškijāns, Rihards Lizaks (komandas aizsardzības „bastions”), 
pussargi jeb komandas „smadzenes” – Rainers Buks, Roberts Linards, Re-
nards Rimovičs, Jēkabs Ušackis, Daniels Romanovskis (kurš slimības dēļ 
diemžēl nepiedalījās finālturnīrā) un trīs Krāslavas futbola audzēkņi, kas 
arī ļoti palīdzēja sasniegt tik augstu rezultātu – Raivis Radivinskis, Ingars 
Žurņa, Klemenss Križanovskis. Startējot nākamā gada Meistarības grupas 
turnīrā, futbolistiem būs daudz grūtāk cīnīties par augstiem rezultātiem, ko 
viņi jau apzinās, taču ir apņēmības pilni atdot visus savus spēkus, prasmes 
un gribu, lai Ilūkstes vārds futbolā izskan tikpat lepni kā pašlaik.

Arī mūsu skolas U-13 komanda (2005.–2006. g. dz.), kuras sastāvā 
spēlē daļa no minētā kolektīva, neskatoties uz ieņemto ceturto vietu Latga-
les reģionā, parādījusi labu spēli. Spēles raksturs, komandas sastāvs un spē-
lētāju attieksme pret sirdslietu – futbolu – ļauj ar cerībām lūkoties nākotnē.

Runājot par šī gada sasniegumiem, jāatzīmē arī U-11 (2007. g. dz.) ko-
mandas rezultāts. Spēlējot Latvijas kausa Latgales jaunatnes čempionātā 
„B” grupā (8 pret 8), jaunie futbolisti ieņēma pirmo vietu un „pārejas” spē-
lēs izcīnīja tiesības 2019. gadā spēlēt spēcīgākajā „A” grupā. Šajā koman-
dā savas spējas labi apliecināja Jānis Bleive, Marks Orss-Orlovskis, Ralfs 
Roberts Zībergs, Dzintars Lizaks, Edgars Bleive, Santa Lizaka, Roberts 
Alberts Zeltiņš, Reinis Sapa, Iļja Juško, Ņikita Cirsis, Matīss Fjodorovs, 
Oskars Rītiņš.

Vēl viens svarīgs notikums Ilūkstes novada futbola dzīvē - šogad 
ir meiteņu futbola komandas izveidošana. Ilūkstes NSS futbola ko-
lektīvā vienmēr ir bijušas meitenes, taču nepietiekamā skaitā, kā dēļ nebija 
iespējama dalība meiteņu turnīros. Šogad meiteņu skaits ir krietni pieau-
dzis, līdz ar to jau nākamgad mazās futbolistes piedalīsies Latvijas meiteņu 
futbola čempionātā U-12 grupā. Jaunizveidotā komanda ir pirmā meiteņu 
komanda Ilūkstes futbola vēsturē, tajā pašlaik spēlē Santa Lizaka, Anhela 
Gaidamoviča, Arīna Tarasova, Kintija Kindzule, Viktorija Sinkjaviča, Gab-
riella Permanicka, Keita Teljaževiča, Odrija Purvinska, Ligija Čamāne, Ma-
gdalēna Čamāne, Keita Žagata, Laura Areščenko, Dagnija Valaine, Daniela 
Skreba, Anna Strupule.

Jāpiebilst, ka Ilūkstes NSS audzēkņi nes savas pilsētas vārdu, 
spēlējot ne tikai mūsu komandās. Pēc abpusējas vienošanās par futbola 
klubu BFC Daugavpils spēlē daudzi mūsu audzēkņi. Par Latvijas futbola 1. 
līgas uzvarētājiem kļuvuši Dāvis Cucurs un Edgars Ivanovs, par Latvijas 
U-13 Jaunatnes futbola čempionāta uzvarētāju – Roberts Linards, par Lat-
vijas U-15 un U-14 Jaunatnes futbola čempionāta otrās vietas ieguvējiem 
– Ingus Vaņins, Emīls Linards, kā arī Mairis Timšāns un Rainers Buks. 
Tāpat Ilūkstes NSS audzēkņi pārstāv mūsu novadu Eiropas futbolā. 
Andris Vaņins spēlē Šveices futbola čempionātā komandas „Cirihe” sastāvā 
un ir Latvijas valstsvienības kapteinis un pamatvārtsargs. Andrim atlikušas 
trīs spēles līdz apaļām un nozīmīgākajām 100. spēlēm par izlasi. Par Lat-
vijas sieviešu futbola izlasi veiksmīgi spēlē Sandra Voitāne, savukārt U-19 
Latvijas izlases komandas sastāvā ir Dāvis Cucurs.

Arī mūsu jaunie futbolisti – Rainers Buks, Gļebs Ivanovs un Mairis Tim-
šāns (2004. g. dz.), kā arī Roberts Linards, Renards Rimovičs un Dāvis Fjo-
dorovs (2005. g. dz.) – godam pārstāv novadu Latgales reģiona izlasē.

LIELS PALDIES jauno futbolistu vecākiem, kas atbalsta, palīdz un sa-
prot, ka nodarbošanās ar sportu padara bērnus stiprākus, organizētākus, 
veselīgākus un gudrākus. Novēlēsim mūsu futbolistiem, kas ir mūsu nākot-
ne, labus startus 2019. gadā!

 
Ilūkstes novada Sporta skolas

futbola treneris
Aleksandrs Vorotinskis

ILŪKSTIETIS SANDRIS ŠEDIS 
IZCĪNA PASAULES KAUSA
ČEMPIONA TITULU

Ilūkstietis Sandris Šedis atgriezies mājās ar kopumā izcīnītām divām 
medaļām pasaules kausā armvrestlingā „Zloty Tur 2018”, kas no 16. – 18. 
novembrim norisinājās Rumiā, Polijā. Cīņās ar labo roku, kategorijā -105kg 
izcīnot čempiona titulu, bet absolūtajā svara kategorijā sudraba medaļu.

Pirmajā sacensību dienā tika aizvadītas cīņas ar kreiso roku, kur Lat-
vijas pārstāvis Sandris Šedis, kategorijā -105kg, ierindojās augstajā 8. vietā 
16 dalībnieku konkurencē un labā noskaņojumā varēja gatavoties otrajai 
sacensību dienai.

Nākamajā dienā tika dots starts cīņām ar labo roku. Kur Sandris Še-
dis parūpējās par iespējams lielāko pārsteigumu gan sev pašam, gan visiem 
klātesošajiem, kā arī cilvēkiem pie TV ekrāniem. Kategorijā -105kg Sandris 
pirmajā cīņā, pateicoties eksplozīvam startam viegli tika galā ar sportistu 
no Krievijas, bet pēc tam tādā pašā manierē tika pieveikts ukrainis un vēl 
viens Krievijas pārstāvis. Par iekļūšanu finālā Sandrim bija jācīnās ar Alanu 
Makejevu no Krievijas, cīņa nonāca līdz saitēm, kur Šedis izrādījās pārāks. 
Finālā Krievijas sportists nespēja tikt galā ar uztraukumu un nerviem, kā 
rezultātā pieļāva 2 piezīmes, kas nodrošināja Sandrim Šedim čempiona ti-
tulu, bet vēl viens Latvijas pārstāvis Normunds Tomsons izcīnīja 3. vietu.

Jāpiebilst, ka šī bija lieliska dāvana Latvijai tās simtgadē, šajā zīmīgajā 
datumā, pirmo reizi vēsturē, diviem Latvijas pārstāvjiem kāpjot uz pjedes-
tāla pasaules kausā. Šāds panākums Sandrim ļāva kvalificēties absolūtajai 
kategorijai, kura startēja vēlāk vakarā. Un atkal par vakara galveno pār-
steigumu parūpējās Sandris Šedis, pirmajā cīņā izcīnot uzvaru pret +105kg 

kategorijas uzvarētāju, bet pusfinālā smagā, minūti ilgā cīņā „āķos”, gūstot 
panākumu pār Gruzijas pārstāvi, kurš iepriekš triumfēja kategorijā -78kg, 
finālā Sandrim pretī stājās Jevģenijs Prudņiks no Ukrainas, pret kuru spē-
ka vairs nepietika, kā rezultātā izcīnīta apbrīnojamā 2. vieta.

Latvijas armvrestlinga federācija sveic Sandri Šedi un viņa treneri un 
domu biedru Jāni Amoliņu, kā arī visu Latvijas armvrestlinga sabiedrību 
ar šo vēsturisko panākumu un novēl neapstāties pie sasniegtā un izcīnīt vēl 
daudz uzvaru nākotnē!

 Latvijas Armvrestlinga federācija

Lepojamies ar novadnieku!
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LAUŽAM MĪTUS PAR GRIPU! 
Lai izvairītos no gripas, vispirms 

jāpasargā sevi no nepareiziem priekšstatiem 
par šo lipīgo vīrusu infekciju, kas ik gadu 
aukstajos mēnešos cilvēkiem atņem 
ne vien darbaspējas, bet pat dzīvības. 
Veselības ministrijas galvenais speciālists 
infektoloģijā Uga Dumpis skaidro biežākos 
mītus par gripu.

Mīts Nr. 1 “Lai nesaslimtu ar gripu, 
pietiek ar stipru imunitāti”

“Lielāka daļa cilvēku ir uzņēmīgi pret 
gripas vīrusiem neatkarīgi no tā, cik stipra 
vai vāja ir vispārējā imunitāte. Svarīga ir 
specifiskā imunitāte, kas izstrādājas pret 

attiecīgo gripas vīrusu pēc gripas izslimošanas vai pēc vakcinācijas. Ja cilvēks 
sastopas ar jaunu gripas vīrusa paveidu, pastāv liels risks saslimt. Gados, 
kad parādās pavisam jauns gripas vīruss, ko vēl sauc par pandēmisko, slimo 
daudz vairāk cilvēku,” uzsver Dumpis.

“Ja cilvēks domā - Es nesaslimšu ar gripu, jo uzņemu vitamīnus un 
sportoju, tad viņam jāzina – tas nestrādā”. Saslimšanu vai nesaslimšanu 
vairāk ietekmē specifiskā imunitāte un cilvēka ģenētiskās īpašības, kā arī 
saslimšanas risku palielina stress, nogurums, neizgulēšanās, nesabalansēts 
uzturs, organisma pārkaršana un atdzišana. Savukārt gripas smagumu 
nosaka vairāki faktori, t.sk. arī organisma atbildes reakcija. “Ir gadījumi, 
kad tieši spēcīgas imunitātes dēļ organisms “pārāk aktīvi” reaģē uz gripas 
vīrusu un iekaisuma procesi rada izteiktākus gripas simptomus, līdz ar 
to saslimšana norit smagākā formā. Taču parasti šajos gadījumos, tieši 
pateicoties stiprai imunitātei, pacients veiksmīgi izveseļojas”, skaidro 
Dumpis.

Mīts Nr. 2 “Gripas vakcīna var kaitēt veselībai”
Šādam apgalvojumam nav nekādu pierādījumu un to nevar pamatot 

zinātniski, tieši otrādi, pētījumi pārliecinoši apliecina to, ka vakcīna ir 
droša un efektīva. Vakcinācija var radīt pārejošas reakcijas - paaugstinātu 
temperatūru, pietūkumu un sāpīgumu dūriena vietā, kas ilgs ne vairāk kā 
divas dienas. Tāpat jāuzsver, ka vakcīna nevar izraisīt saslimšanu ar gripu, 
jo nesatur dzīvus vīrusus. Līdz ar to var pārliecinoši teikt, ka vakcīna ir 
drošākais veids, kā nepieļaut saslimšanu ar gripu. “Tā atmaksājas gan, 
salīdzinot vakcīnas cenu ar ārstēšanas izdevumiem, gan ņemot vērā citus 
personīgos ekonomiskos zaudējumus, kas saistīti ar saslimšanu, piemēram, 
darba nespējas lapas izmantošana. Latvijā ik gadu mirst cilvēki, kurus varēja 
pasargāt vakcīna,” uzskata Dumpis.

Mīts Nr. 3 “Grūtniecēm gripas vakcīna ir īpaši bīstama” 
Pilnīgi pretēji! Grūtnieces ietilpst augsta riska grupā, un vakcinācija 

viņām ir īpaši ieteicama, turklāt grūtniecēm valsts kompensē gripas vakcīnas 
iegādes izdevumus 50% apmērā. “Gripa grūtniecēm ir īpaši bīstama, jo norit 
ar augstu temperatūru, kas atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz augli, negatīvi 
ietekmējot tā attīstību un apdraudot arī labvēlīgu grūtniecības iznākumu. 
Ir pierādīts, ka grūtnieces var vakcinēties jebkurā grūtniecības periodā un 
tas neatstāj negatīvu iespaidu uz jaundzimušo. Tieši otrādi – mazulis saņem 

vajadzīgās aizsargvielas no vakcinētās mātes. Ārsti, kas ir ārstējuši ar gripu 
slimas grūtnieces reanimācijas nodaļā, nekad negribētu vēlreiz sastapties 
ar šādiem gadījumiem savā praksē. Tas ir briesmīgi, ja grūtniecei gripas dēļ 
reanimācijā jāveic ķeizargrieziens!” par gripas izraisītajām sekām stāsta 
Dumpis.

Mīts Nr. 4 “Vakcinēties nav jēgas, jo nav zināms, kāds gripas 
vīruss būs šogad”

Gripas vīrusi ir ļoti mainīgi, tādēļ ik gadu, gatavojoties jaunajai 
gripas sezonai, tiek pētīts, kādi vīrusu paveidi visbiežāk bijuši sastopami 
iepriekšējā sezonā dažādos pasaules reģionos un kādas izmaiņas ir notikušas 
šo vīrusu struktūrā. Atkarībā no tā Pasaules Veselības organizācija izstrādā 
rekomendācijas vakcīnas sastāvam nākamajai sezonai attiecīgi ziemeļu un 
dienvidu puslodei. 

Dažreiz pret gripu vakcinēts cilvēks tomēr var saslimt ar gripu, sevišķi, 
ja tas ir gados vecāks vai cilvēks ar novājinātu imunitāti. Taču vakcinētie 
gripu izslimo vieglāk, ātrāk atveseļojas un tiem ir mazāks komplikāciju risks. 
Neskatoties uz to, ka vakcīna pret gripu var nepasargāt no saslimšanas visos 
gadījumos, tā samazina hospitalizācijas nepieciešamību slimniekam, ar gripu 
saistītu komplikāciju un nāves gadījumu skaitu, tādēļ tas ir visiedarbīgākais 
profilakses pasākums.

Mīts Nr. 5 “Ar gripu var saslimt tikai vienreiz gadā”
Lielāka varbūtība cilvēkam ir inficēties ar tādu gripas vīrusu, kurš ir 

visbiežāk sastopams jeb dominējošs attiecīgajā laika periodā un teritorijā. 
Pēc gripas izslimošanas cilvēkam izveidojas imunitāte pret attiecīgo gripas 
vīrusu. Ņemot vērā, ka gripas sezona ilgst no novembra līdz pat maijam 
un sezonas laikā izplatās vairāki atšķirīgi gripas vīrusi, var gadīties saslimt 
ar gripu atkārtoti, īpaši nevakcinētam cilvēkam, jo vakcinēts cilvēks ir 
pasargāts vismaz no trim vai četriem biežāk sastopamajiem gripas vīrusiem.

Parasti gripas epidēmija sākas janvāra otrajā pusē, kad bērni pēc 
brīvdienām atgriežas mācību iestādēs, kur “apmainās ar vīrusiem” un 
infekcija strauji izplatās arī citās iedzīvotāju grupās.

Mīts Nr. 6 “Cilvēks kļūst infekciozs pēc tam, kad viņam parādās 
pirmie gripas simptomi”

Nē – ar gripu inficētais cilvēks izplata vīrusu jau vienu dienu pirms 
pats sāk sajust slimības pazīmes – drudzi, “kaulu laušanu”, sausu klepu, 
sāpes kaklā, nespēku un ēstgribas zudumu. Jāatceras, ka infekciju izplata 
arī šķietami veseli cilvēki vai saslimušie, kuriem ir viegli simptomi, jo, 
juzdamies spēkpilni, tie turpina apmeklēt mācību iestādes, darbu un citas 
sabiedriskas vietas. Vīruss izplatās sīku pilienu veidā, inficētajam šķaudot, 
klepojot un pat runājot, vai arī kontakta ceļā - sarokojoties vai pieskaroties 
sadzīves priekšmetiem. Inficēties var pavisam viegli, piemēram, pieskaroties 
durvju rokturim un pēc tam ar nemazgātām rokām savam degunam vai 
mutei. Nonākot elpceļos, vīruss ātri vairojas, un jau pēc pāris dienām vai 
pat dažām stundām cilvēks pēkšņi jūtas slims. Lai samazinātu infekcijas 
izplatīšanos, bieži jāmazgā rokas, jāvēdina telpas un pēc iespējas jāizvairās 
no sabiedrisku vietu apmeklēšanas, īpaši gripas epidēmijas laikā.

Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un 
kontroles centra organizētajā sabiedrības informēšanas kampaņā “Neļauj 
gripai sevi noķert!”. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju vakcinēšanos 
pret gripu un palielināt izpratni par vakcinēšanās nozīmi – īpaši tajās 
sabiedrības grupās, kurās ir augsts ar gripu saistīto komplikāciju risks.

ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AICINA:

“VEIDOSIM SAVU DZIMTAS KOKU”
Pēdējos gados ir augusi sabiedrības interese par saviem senčiem, aiz-

vien vairāk cilvēku paši pievēršas savas ģimenes vēstures pētniecībai un 
dzimtas koka veidošanai. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka aicina vi-
sus interesentus, kas interesējas par savu dzimtu, grib izpētīt un izveidot  
dzimtas koku, uz pirmo tikšanos Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā šī 
gada  14. decembrī  plkst. 14.00. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tel. 
28603144 vai tel.65462435. Aicinām būt aktīviem!

ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLAS SPORTA CENTRA 
DARBA LAIKS SVĒTKOS:

24.12.2018. – 10:00 – 16:00
25.12.2018. – SLĒGTS

26.12.2018. – 12:00 – 20:00
31.12.2018. – 10:00 – 18:00

01.01.2018. - SLĒGTS
ATLAIDES: 10% - Abonementiem, 20% - vienreizējam apmeklējumam

Atlaides spēkā no 21.12.2018. – 31.12.2018.

TIKŠANĀS AR INDIVIDUĀLĀS 
IZAUGSMES KOUČU, TRENERI UN 
MENTORI DAINU KRIVIŅU

Turpinoties ESF projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058, 
ikviens Ilūkstes novada iedzīvotājs tiek aicināts uz tikšanos ar dažādiem 
speciālistiem gan garīgās, gan fiziskās veselības jomā. Būsim aktīvāki un 
parūpēsimies par savu un līdzcilvēku labklājību!

11.decembrī aicinām apmeklēt tikšanās ar speciālistu, kura pamatdar-
bības joma ietver garīgās veselības stiprināšanu. Tikšanās ar individuālās 
izaugsmes kouču, treneri un mentori Dainu Kriviņu. Tiekamies Ilūkstes 
novada kultūras centrā, plkst. 13.00.

14. decembrī plkst. 14.00 
Ilūkstes novada centrā-
lajā bibliotēkā uzzināsim 
vairāk par dzimtas koka 
veidošanu
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ALTUM AIZDEVUMI VISĀ LATVIJĀ 
BIZNESA UZSĀKŠANAI ŠOGAD
PĀRSNIEDZ 8 MILJONUS EIRO,
UZŅĒMĒJU AKTIVITĀTE LATGALĒ 
PIEAUGUSI PAR 8%

Attīstības finanšu institūcija ALTUM biznesa uzsācējiem visā Latvijā 
šī gada pirmajos deviņos mēnešos uzņēmējdarbības uzsākšanai aizdevu-
mus piešķīrusi vairāk nekā 8,2 miljoni eiro apmērā, kas ir lielākais apjoms 
pēdējo piecu gadu laikā. Salīdzinot ar 2017. gada deviņiem mēnešiem gan 
pēc izsniegto aizdevumu kopskaita, gan pēc piešķirtā finansējuma apjoma 
pieaugums ir 40%.

Jauno uzņēmēju aktivitāte, izmantojot valsts atbalsta programmu aiz-
devumus, pieaugusi teju visos Latvijas reģionos. Lielākais aizdevumu skai-
ta pieaugums šā gada 9 mēnešos fiksēts Zemgalē (+45%), savukārt liels 
atbalstīto biznesa projektu kopsummas pieaugums ir Vidzemē (+89%), 
Zemgalē (+69%) un Kurzemē (+60%), kas liecina par lielāka apjoma biz-
nesa ideju īstenošanu. Uzņēmēju aktivitāte, izmantojot valsts atbalstu, 
pieaugusi arī Latgalē (aizdevumu skaits pieaudzis par 8%), vienlaikus ne-
daudz samazinoties kopējam piešķirtā finansējuma apjomam, kas liecina, 
ka jaunie uzņēmēji Latgalē biznesu sāk ar mazāka apjoma projektiem. 
Pretēja aina ir Rīgas un pierīgas reģionā, kur kopējais piešķirtā finansē-
juma apjoms audzis par 26%, taču projektu skaits samazinājies par 7%.

Kopumā šī gada pirmajos 9 mēnešos ir izsniegti teju 400 aizdevumi uz-
ņēmējiem no tādām nozarēm kā ēdināšana, viesu izmitināšana un dažādi 
citi pakalpojumi (34%), ražošana (28%), lauksaimniecība, mežsaimniecība 
un zivsaimniecība (15%), tirdzniecība (12%), būvniecība (9%) un transpor-
ta pakalpojumi (2%).

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja: “Esam gandarī-
ti, ka Latgalē pieaug aktivitāte – arvien vairāk uzņēmēju izmanto plašās 
valsts atbalsta programmas, ko īsteno ALTUM. Vēlos iedrošināt uzņēmē-
jus nebaidīties uzsākt vai attīstīt plāšak savus biznesa projektus, jo vairāki 
reģiona uzņēmēji ir pierādījuši, ka labas idejas kombinācijā ar nepiecieša-
mo finansējumu īstajā brīdī kļūst par dzīvotspējīgu un peļņu nesošu uzņē-
mumu ar veiksmīgu darbību ne tikai valsts, bet arī plašākā mērogā.”

Viens no reģionālajiem veiksmes stāstiem, kas ar ALTUM atbalstu uz-
sāka biznesu Latgalē, ir “LATSTAB”. Rēzeknē bāzētais uzņēmums, kas 
ražo stabus, uzņēmējdarbības ceļa sākumā saskārās ar dažādiem izaici-
nājumiem, tomēr, ieguldot neatlaidīgu darbu un piesaistot nepieciešamo 
finansējumu, šobrīd 95% no saražotās preces eksportē uz Īriju un arīdzan 
Āfrikas valstīm. Uzņēmuma vadītājs Staņislavs Ratinskis uzskata, ka liela 
nozīme, lai uzņēmējs būtu veiksmīgs, ir komunikācija ar visām biznesā ie-
saistītajām pusēm – tas palīdz piesaistīt papildu investīcijas, izzināt klien-
tu vēlmes, kā arī motivēt savu komandu iekarot arvien jaunas virsotnes 
arī ārpus valsts robežām. Plašāka informācija par “LATSTAB” pieredzes 
stāstu ir pieejama ALTUM Youtube kanālā “Drosmes stāsti”.

Plašāka informācija ar statistikas datiem par biznesa uzsācējiem iz-
sniegtajiem aizdevumiem, to apmēriem visā Latvijā ir aplūkojama AL-
TUM sociālo tīklu kontos – Facebook, Twitter, LinkedIn.

Biznesa uzsācēji aizdevumos var saņemt līdz 150 000 eiro, ar at-
maksas termiņu līdz 10 gadiem, nekustamā īpašuma iegādes, būv-
niecības un renovācijas projektiem – līdz 15 gadiem. Aizdevums 
līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, 
virs šīs summas ar 10% līdzfinansējumu. Plašāka informācija par 
atbalstu biznesa uzsācējiem var rasta mājaslapā www.altum.lv

Sākot no šā gada augusta klienti pieteikumus valsts atbalsta program-
mu finansējumam un tam nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai 
elektroniski. Vienlaikus klientiem ir samazināts arī iesniedzamo doku-
mentu skaits.

Par ALTUM:

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapi-
tālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz 
atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, 
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu 
ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mento-
rings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā 
ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgter-
miņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM 
stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligā-
cijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda 
vērtspapīru sarakstā.

TESTAMENTS UN SAVLAICĪGA 
ĪPAŠUMU PĀRŅEMŠANA –  
POPULĀRĀKIE VEIDI MANTAS 
ATSTĀŠANAI NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

59% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka testaments ir labākais 
formāts mantojuma jautājumu sakārtošanai – tā atklāj Swed-
bank Finanšu institūta veiktās aptaujas rezultāti. Savukārt 41% 
iedzīvotāju vērtējumā par tādu uzskatāma savlaicīga īpašumu 
“pārrakstīšana” izvēlētajai personai.

Līdzīgu tendenci rāda arī Latvijas zvērinātu notāru pieredze. Testa-
mentu sastāda vidēji 3 000 cilvēku katru gadu. “Tā kā mūsu valstī tes-
taments joprojām var tikt sastādīts un glabāts arī mājās, reālais cilvēku 
skaits, kas rakstiski atstāj informāciju par savu pēdējo gribu, visdrīzāk ir 
lielāks,” uzsver Jānis Skrastiņš, zvērināts notārs un Latvijas Zvērinātu 
notāru padomes priekšsēdētājs.

Tajā pašā laikā ļoti daudzi cilvēki dažādu iemeslu dēļ nekustamo 
īpašumu izvēlas atdot bērniem vēl savas dzīves laikā. Viens no izplatītā-
kajiem veidiem, ko šādās situācijās cilvēki izvēlas, ir nekustamā īpašuma 
dāvināšana. Vidēji gadā pie zvērinātiem notāriem Latvijā tiek taisīti ap-
tuveni 2 500 dāvinājuma līgumi. “Populārs tas ir tāpēc, ka ar dāvināju-
mu nekustamo īpašumu var atdot bez atlīdzības. Taču vienlaikus jāņem 
vērā, ka dāvinājuma līgumu var apstrīdēt neatņemamās daļas tiesīgie. 
Piemēram, ja īpašnieks māju uzdāvinājis vienam no bērniem un pārējiem 
bērniem neatliek viņiem pienākošās neatņemamās daļas, pēc tēva nāves 
viņiem ir tiesības prasīt, lai tās tiktu izmaksātas. Tāpat būtisks ir jautā-
jums par dāvinātāja tiesībām, jo visbiežāk māja vai dzīvoklis, piemēram, 
kādam no mazbērniem tiek uzdāvināts ar nodomu, ka vecvecāki tajā 
turpinās dzīvot līdz mūža galam. Tad līgumā noteikti jāparedz dzīvokļa 
tiesība, kā arī jāiekļauj aizliegums mazbērniem bez rakstiskas vecvecā-
ku piekrišanas rīkoties ar īpašumu – piemēram, pārdot, ieķīlāt vai izīrēt. 
Diemžēl daudzos gadījumos tas netiek izdarīts, un pie notāriem nonāk ļoti 
skaudri stāsti par to, kā cilvēki vecumdienās palikuši gan bez mājokļa, gan 
bez aprūpes,” stāsta Jānis Skrastiņš.

Gandrīz 80% Latvijas iedzīvotāju, kuri vēršas pie notāriem, lai atstātu 
mantojumu, nezina, ka savu pēdējo gribu var paust ne tikai testamentā, 
bet arī mantojuma līgumā. Pašlaik mantojuma līgumus cilvēki slēdz vidēji 
100 gadījumos gadā. Mantojuma līgumu savā starpā noslēdz mantojuma 
atstājējs un viņa izvēlēts mantinieks, un šis līgums nav vienpusēji atsau-
cams, tātad – abām pusēm, kā arī citiem tuviniekiem ir noteikta skaidrība 
par aizgājēja pēdējo gribu attiecībā uz tā mantu. Mantojuma līgums man-
tiniekam piešķir nogaidu tiesības uz nākamo mantojumu. Ja mantojuma 
līgums attiecas uz nekustamo īpašumu, tad, ierakstīts zemesgrāmatā, tas 
ir saistošs arī trešajām personām – mantojuma atstājējs viņam piederošos 
nekustamos īpašumus var atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt tikai ar līgum-
iskā mantinieka piekrišanu.

“Nereti vientuļiem cilvēkiem pieder nekustamais īpašums vai kāda cita 
mantiska vērtība, piemēram, auto, un tad ir saprotamas viņu raizes par to, 
kam šie īpašumi paliks, ja nav mantinieku. Risinājums, kas turklāt šādiem 
cilvēkiem var nodrošināt arī to, ka tiek saņemts vecumdienās nepiecieša-
mais elementārais atbalsts un palīdzība, ir uztura līguma noslēgšana ar 
personu, kura par viņu rūpējas un apkopj apmaiņā pret īpašumu vai citu 
mantisko vērtību,” skaidro zvērināts notārs Jānis Skrastiņš.

Domājot par to, kā atstāt savu mantu un īpašumu nākamajām 
paaudzēm, ieteicams konsultēties ar zvērinātu notāru un rūpīgi izvērtēt 
visus iespējamos veidus. Būtiskākā nianse katrā no tiem ir: 

Testaments Cilvēks ir savas mantas īpašnieks līdz mūža galam, 
nosakot, kā tā sadalāma pēc viņa nāves.

Mantojuma 
līgums

Mantiniekam tiek piešķirtas nogaidu tiesības 
uz nākamo mantojumu, tā atstājējs joprojām ir 
īpašnieks, bet kā viens, tā otrs ar to var rīkoties, ti-
kai savstarpēji saskaņojot darbības.

Dāvinājuma 
līgums

Cilvēks vairs nav savas mantas īpašnieks, un jau-
nais īpašnieks ir tiesīgs pieņemt jebkādus lēmumus 
attiecībā uz to.

Uztura līgums

Cilvēks vairs nav īpašnieks, taču apmaiņā pret to 
saņem aprūpes pakalpojumu, kā arī, ja to paredz 
līgums, ir tiesīgs dzīvot īpašumā līdz mūža galam (ar 
dzīvokļa tiesību).
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VĒSTURE CAUR FOTOGRĀFIJĀM
Šogad no  janvāra līdz novembrim Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 

muzejs „Sēļu istaba” veidoja digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēstu-
re 100  fotogrāfijās”. Sagaidot Latvijas  simtgadi, katru mēnesi no muzeja 
un citiem  arhīviem tika publicētas 10 fotogrāfijas par katriem 10 gadiem 

no 1918.gadam līdz mūsdienām, kopā – 100 fotogrāfijas! Veroties šajās fo-
togrāfijās varam apjaust, kā laikmetu grieži ietekmējuši mūsu novadu un 
novērtēt, kā atdzimusi  izpostītā Ilūkste, kā mainījusies novada ainava. Ta-
gad izveidotais fotoalbums digitālajā versijā ir aplūkojams novada mājaslapā 
www.ilukste.lv 

VĒL VIENS STĀSTS…
„Sēļu istabā” iemūžina stāstus 

par ievērojamiem novada cilvē-
kiem. Iepriekšējā “Ilūkstes Novada 
Vēstis” numurā varēja iepazīties 
ar Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera 
Artūra Dimanta stāstu, bet šoreiz 
iepazīsimies ar citu  vēsturisku per-
sonību.

Alfrēds Prauliņš ir viens no pa-
zīstamākajiem Latvijas brīvvalsts 
virsniekiem, vairāku apriņķu 
priekšnieks, Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieris. Dzimis 1891. gada 7. jan-
vārī  Valkas apriņķa Zvārtavas pa-
gasta „Rozēs”.

1919. gada 3. maijā Alfrēds 
Prauliņš brīvprātīgi iestājies Latvi-
jas armijā un piedalījies Rīgas un Vi-
dzemes atbrīvošanā, drīz vien kļu-
vis par rotas komandieri Valmieras 
4. kājnieku pulkā. Piedalījies kaujās 
pret Bermontu un lieliniekiem un 

tika paaugstināts par kapteini. 1919. gada septembrī viņa vadītais pulks 
piedalījies Līvānu ieņemšanā. No dienesta Alfrēds Prauliņš atvaļināts 
1920. gada 1. aprīlī.

1923. gada 19. decembrī Alfrēds Prauļiņš iecelts par Ilūkstes apriņķa 
priekšnieku un šajā amatā nostrādājis līdz 1927. gadam.

1924. gadā Alfrēds Prauliņš apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni par 
kauju 1916. gada 22.–23.decembra naktī  pie Mangaļiem Tīreļu purvā. 
Ziemassvētku kaujās Alfrēda Prauliņa vadītā brīvprātīgo komanda zem 
tiešas uguns joslas ieņēma ienaidnieka ierakumus. Aleksandrs Grīns savā 
romānā „Dvēseļu putenis” raksta: „Pirmās rotas griezējus vada leitnants 
Prauliņš, gados vēl pajauns, bet miesās jau apmeties vīrs. Un šāvējs tāds, 
kas nešauj garām gaisā sviestam čiekuram.” Saņēmis arī 4. pakāpes Svētā 
Jura krustu un Krievijas Svētās Annas 4. pakāpes ordeni.

1940. gada 15. novembrī Alfrēds Prauliņš apcietināts un 1942. gadā 
Novosibirskas cietumā nošauts.

Alfrēdam Prauliņam bijua trīs meitas: Aina, Astrīde un Ruta. Vecākās 
meitas Aina un Astrīde emigrējušas uz Austrāliju, bet  jaunākā – Ruta – uz 
Zviedriju.

Alfrēda vīrišķīgo stāju pazina daudzi, taču viņam piemita arī dzejnie-
ka romantisms. Latvijas brīvvalsts laikā tika izdots viņa dzejoļu krājums 
„Gulbja dziesma”, ar pseidonīmu ‘Vanags’.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore 
Vanda Rimša

Tautas Frontes kongresa saiets Ilūkstē, 1989.gads

Latvijas karoga iesvētīšana Ilūkstes katoļu baznīcā

Latvijas karoga pacelšana uz Ilūkstes pasta ēkas, 1989.gads

Absolventi-veterinārfeldšeri izlaiduma dienā 1991.gada 23.februārī 
Bebrenē (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva 
materiāliem)

Hilda un Alfrēds Prauliņi. Foto no 
Indras Siliņas (Rutas meitas) arhīva
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„SĒĻU ISTABĀ” APLŪKOJAMA 
„LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA”
SIMTGADEI VELTĪTA IZSTĀDE

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ir viena no lielākajām biedru un 
brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. 
gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Kopš 
dibināšanas brīža biedrība savu darbību nav pārtraukusi un tā aptver visu 
Latvijas teritoriju. Laika gaitā „Latvijas Sarkanais Krusts” ir saglabājis 
uzticību starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipiem, tās gal-
venais mērķis joprojām ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaiz-
sargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga 
visvairāk bez jebkādas diskriminācijas.

Novembrī Latvijas valstij un „Latvijas Sarkanajam Krustam” aprit 100 

gadi. Sagaidot šo nozīmīgo jubileju, biedrības Daugavpils-Ilūkstes novadu 
komiteja sadarbībā ar Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru ir iekārtojusi iz-
stādi „Latvijas Sarkanam Krustam – 100”. Izstādē apkopotas piemiņas no-
zīmītes, medaļas, fotogrāfijas, vēsturiskie dokumenti u. c. lietas, tā apskatā-
ma Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē „Sēļu istaba”.

Izstāde ir arī kā veltījums Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas bijušajai 
ilggadējai vadītājai Skaidrītei Davnei. Viņa nodaļu vadīja 40 gadus, ik die-
nu palīdzot kādam, kas nonācis trūkumā vai nelaimē. 2008. gadā Skaidrīte 
Davne tika godināta kā „Gada cilvēks” nominācijā „Labdarība un žēlsirdī-
ba”. 2014. gada 16. novembrī Skaidrīte saņēma arī Ilūkstes novada pašval-
dības apbalvojumu par mūža ieguldījumu. Leposimies ar mūsu čaklajiem 
novadniekiem!

Ērika Naglinska
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”

Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

INVALĪDU BIEDRĪBA „ILDRA” UN 
LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA
DAUGAVPILS–ILŪKSTES KOMITEJA
AICINA UZ PASĀKUMU „ES VARU,
PROTU UN DARU”

Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība „Ildra” sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes komiteju aicina pieteikties 
kopā sanākšanai pie kafijas tases pasākumā „Es varu, protu un daru” cil-
vēkus ar invaliditāti, kuri sevī jūt radošuma garu, kuriem ir kāds īpašs 
talants (literatūrā, mākslā, amatniecībā, rokdarbos u. tml.). Pasākums 
norisināsies 17. decembrī plkst. 11.00 invalīdu biedrības telpās Zemgales 
ielā 6A, Ilūkstē. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi savus darinājumus vai to 
fotogrāfijas un sagatavot nelielu stāstiņu par sevi.

Lūgums pieteikties savlaicīgi – līdz 10. decembrim, jo dalībnieku skaits 
ir ierobežots. Tālr. uzziņām: 29341751 (Ērika Naglinska) vai 26003219 
(Solveiga Grāvere).

Invalīdu biedrība „Ildra” un Latvijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils–Ilūkstes komiteja aicina uz pasākumu „Es varu, protu un 
daru” 17. decembrī plkst. 11.00
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KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta

01.12. 11.00
Koncerts „Ziemas mirklis”

(Piedalās novada kultūras centra pūtēju orķestris „Sēlija” un Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi)

Eglaines pagasta 
kultūras nams

02.12. 16.00
Pirmās sveces iedegšana Adventa vainagā

(Piedalās Raudas internātpamatskolas bērni un Ilūkstes Romas katoļu draudzes 
dekāns Ingmārs Zvirgzdiņš)

Šēderes pagasta kultūras nams

05.12. 17.00 Radoša nodarbība
dekoratīvu svečturīšu veidošanā Subates pilsētas kultūras nams

09.12. 14.00  Otrās  sveces iedegšana  Adventa vainagā
(Piedalās Lašu koris) Šēderes pagasta kultūras nams

11.12. 17.00 Ilūkstes pilsētas egles iedegšana Ilūkste, Vienības laukums

14.12. No 10.00 Ziemas tirdziņš-izstāde Subates pilsētas kultūras nams

15.12. 15.00
Kora „SŌLA”koncerts

(Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” aicina uz 20 gadu jubilejas 
koncertu „Dziedot dzimu, dziedot augu”. Ieeja bez maksas)

Novada 
kultūras centrs

16.12. 14.00 Trešās sveces iedegšana  Adventa vainagā Šēderes pagasta kultūras nams

21.12. 10.00 Eglītes svētki 
Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Novada 
kultūras centrs

21.12. 13.00 Eglīte Šēderes pagasta pirmskolas vecuma bērniem Šēderes pagasta kultūras nams

22.12. 16.00 Ziemassvētku eglītes svētki mazajiem bebreniešiem Bebrenes pagasta 
kultūras nams

23.12. 14.00 Ceturtās sveces iedegšana  Adventa vainagā
(Piedalās novada kultūras centra amatierteātris) Šēderes pagasta kultūras nams

25.12. 11.00 Bērnu eglīte Eglaines pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Eglaines pagasta 
kultūras nams

25.12. 22.00 Balle „Simtgades karnevāls”
(Ieeja 3,00 EUR)

Eglaines pagasta 
kultūras nams

25.12. 14.00
Akustiskās mūzikas koncerts Ziemassvētkos

(Piedalās Elizabete Zagorska, Jānis Lemežis un Arnis Rudzītis 
Ieeja bez maksas)

Novada 
kultūras centrs

25.12. 21.00 Ziemassvētku balle
(Spēlē Romāns no Rēzeknes) Bebrenes pagasta kultūras nams

26.12. 17.00 Ziemassvētku pasākums Subates pilsētas un Prodes pagasta  pirmsskolas 
vecuma bērniem Subates pilsētas kultūras nams

28.12. 18.00 Koncerts „Vecgada deju putenī” Subates pilsētas kultūras nams

SVINOT 20 GADU JUBILEJU, 
KORIS „SŌLA” AICINA UZ KONCERTU 
ILŪKSTĒ

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris „Sōla” ar koncertprog-
rammu „Dziedot dzimu, dziedot augu” aicina kopā svinēt savu 20 gadu 
jubileju. 15. decembrī plkst. 15.00 „Sōla” uzstāsies Ilūkstes novada 
kultūras centrā. Koncerta divās daļās klausītāji varēs dzirdēt gan latvie-
šu komponistu oriģinālmūziku, gan tautasdziesmu apdares.

Kora mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons un diriģenti Laura 
Štoma un Artūrs Oskars Mitrevics veica ietilpīgu atlases darbu, izvēloties 
20 dziesmas. Tas tika darīts pēc principa – četras dziesmas (divas tautas-
dziesmas un divas oriģināldziesmas), ko radījuši 20 dažādi komponisti, pa 
četriem no katra kultūrvēsturiskā novada un Rīgas. 20 dziesmas piecos 
koncertos – kopā 100 dziesmu. „Sōlai” – 20, Latvijai – 100! Koris „Sōla” ir 
lepns un priecīgs svinēt laiku, kad Latvijas valsts svin savu simtgadi.

Orests Silabriedis aprakstījis izvēlēto programmu. Kurzemi šajā prog-
rammā pārstāv Aizputē uzaugušais Pēteris Vasks ar dziesmu „Mūsu māšu 
vārdi”, Priekulē dzimušais Ēriks Ešenvalds ar aizkustinošo bērnības etī-
di „Only in Sleep”, Kanādā mītošais ventspilnieks Imants Ramiņš ar pub-
likas iemīļoto tautasdziesmas „Pūt, vējiņi” apdari un Rīgā mītošais vents-
pilnieks Vilnis Šmīdbergs ar pērkonīgiem buramvārdiem.

No Vidzemes ir izvēlēts valmierietis Jāzeps Vītols ar ģeniāli uzrakstīto 
„Dievozolu trijotni”, blomēnietis Ādolfs Ābele ar kristālskaidro šedevru 

„Vienu pašu”, Jaunpiebalgā dzimušais triksters Marģeris Zariņš ar kursis-
ko sveicienu „Ziņģe par kumeļu un līgavu” un cēsnieks Alfrēds Kalniņš ar 
majestātisko tautasdziesmas apdari „Dziedot dzimu, dziedot augu”.

Zemgali prezentē sēlietis Pēteris Barisons ar jūsmīgo dziesmu 
„Pa zvaigžņu ceļu”, jelgavniece Līga Celma-Kursiete ar apcerīgo aicināju-
mu „Akmeni satikt” un divi jaunpilieši: Oskars Šepskis ar tautasdziesmas 
„Jūra krāca, jūra šņāca” apdari un Ainārs Plezers ar noskaņu zīmējumu 
tautasdziesmas „Trīs sidraba upītes” apdarē.

Latgales pārstāvji kora „Sōla” jubilejas programmā ir tautas mūzikā 
līdz kaulam mītošā rēzekniete Ilona Rupaine ar maģisko apdari „Aizej, 
lietiņ!”, jaunā autore Solvita Ivanova ar Raiņa lieljubilejai komponēto 
dziesmu „Bij’ dziļa ziema”, Vanagos sakņotais Juris Vaivods ar latgaliešu 
tautasdziesmas „Muote dieleņu auklēja” skanīgu, daudzslāņainu apdari 
un Daugavpilī augušais kurzemnieks Pēteris Butāns ar jūsmīgo moteti 
„Sākumā bija Vārds”.

Visbeidzot Rīgas muzikālie vēstneši: Pēteris Plakidis ar vienu no sa-
viem visskaistākajiem kordarbiem „Tavas saknes tavā zemē”, Georgs Pe-
lēcis ar iedvesmojošo miniatūru „Pēc vienkāršības noilgojies prāts”, Ārijs 
Šķepasts ar enerģiskām variācijām par līgotnēm un Rihards Dubra ar sa-
krālo pērli „Tu, skaistō Dīva dōrza rūze”.

Ar šo izloloto programmu koris jau no maija viesojas Latvijas kultūr-
vēsturiskajos novados un 15. decembrī uzstāsies Ilūkstes novada kultūras 
centrā.

Ieeja koncertā – bez maksas.
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


