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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 .  6  2 0 1 8 . g a d a  1 3 . j ū n i j 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 MAIJĀ 
31. maijā deputāti izskatīja 51 darba kārtības jautājumu:
1. Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra sāls istabas maksas 
pakalpojumu cenrādi. 
2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstipri-
nāšanu. 
3. Par pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Zirgu jāšanas 
manēžas un zirgu staļļa būvniecība” ieceres īstenošanu.
4. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr. 49 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.  
5. Par finansiālu atbalstu biedrībām.  
6. Par reliģijai paredzēto 2018.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.  
7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.  
8. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.  
9. Par grozījumiem  pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos 
Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
10. Par grozījumiem pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos 
Nr.4/2018.  “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”.
11. Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītoja-
mo uzņemšanas kārtības 2018/2019.m.g. apstiprināšanu. 
12. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Interreg V-A 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Social 
Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana”.  
13. Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vi-
dusskolas skolēnu komandas “Zibo” dalībai vasaras nometnē.  
14. Par bērnu kristīgās nometnes “Mazā oāze” organizēšanas atbalstīša-
nu.  
15. Par vienas vienības izmaksu noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldības 
iestāžu nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem.  
16. Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora iecelšanu. 
17. Par grozījumiem  pašvaldības 31.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.  
18. Par pašvaldības telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils-Ilūkstes nova-
du komitejai.  
19. Par ēkas  Vienības laukumā 1, Ilūkstē nojaukšanu. 
20.  – 25. Par pašvaldības zemes iznomāšanu un zemes nomas līgumu pa-
garināšanu Ilūkstes un Subates pilsētā. 
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes 
pagastā.  
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Č. Prodes pagastā.  
28.  Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pa-
gastā un nosaukuma „Jaunputeņi” piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.
29. – 31.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu  un zemes iznomāšanu 
Bebrenes pagastā.  
32. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu 
„Senlejas-11” Pilskalnes pagastā.  
33. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Liepas” Šēderes pagastā 
nodošanu atsavināšanai, nosaukuma “Pīlītes” piešķiršanu.  
34. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Arāji”, Pilskalnes pagastā 
nodošanu atsavināšana 
35.- 51. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes iznomāšanu  
Pilskalnes, Šēderes un Eglaines pagastos. 
Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Apstiprināja novada  Sporta skolas sporta centra sāls istabas maksas pa-
kalpojuma cenrādi. No 1.jūnija vienai personai par sāls istabas apmeklēju-
mu (40 minūtes) būs jāmaksā 2,50 eiro

***
Par  Ilūkstes Raiņa vidusskolas  direktori iecēla Veltu Šternu. Lēmums 
stāsies  spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas.

***
Apstiprināja uzņemšanas kārtību, kur noteikts, ka Bebrenes vispāriz-
glītojošās un profesionālās vidusskolas  profesionālās izglītības nodaļā 
2018/2019 m. g. uzņems  izglītojamos šādās izglītības programmās:
- Veterinārmedicīna, kods 33 640 01 (kvalifikācija – veterinārārsta asis-
tents),   apmācības laiks   4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesio-
nālo pamatizglītību);
-  Veterinārmedicīna, kods 35b 640 01 (kvalifikācija – veterinārārsta asis-
tents),     apmācības laiks   1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profe-
sionālo vidējo izglītību);
- Tūrisma pakalpojumi, kods 33 812 01 (kvalifikācija – ekotūrisma speciā-
lists), apmācības laiks   4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo 
pamatizglītību);

- Tūrisma pakalpojumi, kods 35b 812 011 (kvalifikācija – ekotūrisma spe-
ciālists)  apmācības laiks  - 1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo  vai profe-
sionālo vidējo izglītību);
- Kokizstrādājumu  izgatavošana, kods 33 543 041  (kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks), apmācības laiks  4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profe-
sionālo pamatizglītību);
-  Kokizstrādājumu  izgatavošana, kods 32 543 041  (kvalifikācija –  gald-
nieks apmācības laiks – 3 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo 
pamatizglītību);
- Kokizstrādājumu  izgatavošana, kods 35b 543 041  (kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks), apmācības laiks   1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai pro-
fesionālo vidējo izglītību);
- Ēdināšanas pakalpojumi, kods 33 811 02 (kvalifikācija – ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālists),   apmācības laiks  - 4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispā-
rējo vai profesionālo pamatizglītību);
- Ēdināšanas pakalpojumi, kods 35b 811 02 (kvalifikācija – ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālists),   apmācības laiks  - 1,5 gadi (ar iepriekš iegūtu 
vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību);
- Ēdināšanas pakalpojumi, kods 32 811 02 (kvalifikācija – pavārs), apmācī-
bas laiks  3 gadi ((ar iepriekš iegūtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītī-
bu); vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo pamatizglītību);
- Zirgkopība, kods 33 621 01 (kvalifikācija-lopkopības tehniķis ar speciali-
zāciju zirgkopībā) apmācības laiks  4 gadi (ar iepriekš iegūtu vispārējo vai 
profesionālo pamatizglītību).

***
Atbalstīja  ieceri īstenot pašvaldības noteikto prioritāro investīciju pro-
jektu “Zirgu jāšanas manēžas un zirgu staļļa būvniecība” Bebrenē. Šajā 
sakarā nolēma  veikt tehnisko risinājumu izpēti un būvniecības ieceres do-
kumentu sagatavošanu, veicot atbilstošu iepirkumu procedūru.

***
Atbalstīja Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvesta Arņa Maziļevska lū-
gumu un atļāva organizēt bērnu kristīgo nometni „Mazā oāze” no 26. līdz
30.jūnijam Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā. Atļāva 
izmantot skolas telpas, dienesta viesnīcu un saņemt ēdināšanas pakalpo-
jumus.

***
Atbalstīja  Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolē-
nu komandas “Zibo” dalību biedrības “FIRST LEGO League Latvia” rīko-
tajā robotikas nometnē skolēniem un piešķīra  biedrībai finansiālu atbalstu 
700 eiro apmērā.   
Nolēma novirzīt  133 eiro Bebrenes bērnudārza  bērnu rotaļu laukuma 
konstrukciju remonta materiāliem; Bebrenes pagasta pārvaldei 542 eiro 
traktora MTZ aizmugures riepu iegādei; 53 934 eiro Ilūkstes pilsētas Vienī-
bas laukuma vēsturiskā žoga atjaunošanai un 5 000 eiro skulptūras “Zirgs” 
izgatavošanai, piegādāšanai un uzstādīšanai Ilūkstes skvērā.
Nolēma finansiāli atbalstīt sporta klubu „Slīterāni“, reģ.Nr.40008157418, 
un piešķirt 600 eiro  Ilūkstes novada jauniešu dalībai motokrosā un bied-
rību “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr.40008002052, un pie-
šķirt 70 eiro  Ilūkstes novada politiski represēto personu dalībai Latvijas 
politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē.

***
Papildināja Dvietes pagasta darbinieku sarakstu ar amata vienību “labie-
kārtošanas strādnieks” uz 4 mēnešiem , slodze 0,5 . Šajā sakarā grozīja 
05.02.2018. domes lēmumu Nr.49 “Par pašvaldības darbinieku amata vie-
nību un atalgojuma noteikšanu”.

***
Nolēma nojaukt pašvaldībai piederošo noliktavas ēku Vienības laukumā 
1, Ilūkstē un līdz 31.jūlijam sakārtot teritoriju. Novada būvvaldes atzi-
numā norādīts, ka minētā saimniecības ēka ir lietošanai bīstama un ar 
savu pastāvēšanu kopumā apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā 
Ilūkstes pilsētvides ainavu.

***
Nolēma nodot  atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Liepas”, 
Šēderes pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmē-
jums 4490 002 0112  un zemes vienību 1,1 ha kopplatībā „Arāji“, Pils-
kalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 006 0160, jo šie  atsavināmie 
īpašumi nav nepieciešami likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.

***
Precizēja  Ilūkstes novada pašvaldības nolikumu atbilstoši  Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā izteiktajiem iebildumiem. 
No nolikuma tika svītrotas tās normas, kas iekļaujamas iestāžu nolikumos, 
kā arī  tās normas, kas ir jau noteiktas citos likumdošanas aktos (Admi-
nistratīvā procesa likumā, Darba likumā, Datu aizsardzības likumā u.c.).
Tā pat, atbilstoši  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
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AICINĀM PIEDALĪTIES ILŪKSTES 
NOVADA SVĒTKU  TIRDZIŅĀ

Aicinām visus novada mājražotājus, amatniekus, dārzeņu, augļu un 
stādu audzētājus piedalīties Ilūkstes novada svētku  tirdziņā, kas notiks 
14.jūnijā no plkst.9.00 Ilūkstē, Stadiona ielā.

Tirgotājiem ir nepieciešams būt reģistrētiem VID un PVD. Tiem, kuri 
nav reģistrējuši savu darbību šajās iestādēs, būs iespēja iegūt vienas die-
nas atļauju VID un PVD rīkotās mācībās, kuru datums tiks izsludināts 
jau tuvākajā laikā.

Lūdzam aizpildīt  pieteikuma veidlapas reģistrācijai. Vairāk informā-
cija griežoties  pie Ilūkstes novada lauku attīstības konsultanta SIA “Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Viktora Potjomkina (tel. 
26172670, e-pasts viktors.potjomkins@llkc.lv) Pieteikuma veidlapa un 
aktuālā informācija arī novada mājaslapā www.ilukste.lv 

A K T U Ā L I

atzinumā izteiktajiem iebildumiem,  tika precizēti saistošie noteikumi par 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu. Grozījumi  stāsies spēkā pēc atzi-
numa saņemšanas un publicēšanas “Ilūkstes Novada Vēstīs”. 

***
Noteica  izmaksas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem t.sk. Ilūkstes dienas aprūpes centrā personām ar garīga 
rakstura traucējumiem “Fēnikss”, kurām ir pašaprūpes iemaņas (bez 
aprūpes) 12,10 eiro vienam klientam dienā. Savukārt novada Sociālajā 
dienestā sniegtajam  pakalpojumam “Aprūpe mājās” noteica  valstī no-
teiktajai minimālajai stundas tarifa likmei piemērot koeficientu 1,2  un  
pieskaitīt  darba devēja sociālo nodokli.

***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un nolēma  pagarināt 12 zemes nomas lī-
gumus un  noslēgt jaunus 14 nomas līgumus par pašvaldības zemes iz-
mantošanu.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas 
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”. 
   

Irēna Bogdanova 
Kancelejas nodaļas vadītāja   

       

IR MAINĪTS PAŠVALDĪBAS KASES 
DARBA LAIKS VASARAS PERIODĀ

Vēršam iedzīvotāju uzmanību – kasiera atvaļinājuma laikā no 16. 
jūlija līdz 20. augustam kase strādās tikai pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 08.00 līdz 16.30.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un atgādinām, ka mak-
sājumus var veikt arī jebkurā kredītiestādē, VAS „Latvijas Pasts” vai 
attālināti, izmantojot internetbanku. Veicot pārskaitījumu, lū-
dzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

Pašvaldības norēķinu konti:
AS „Swedbank” – LV53HABA0551026255702 
(kods: HABALV22);
AS „SEB banka” – LV05UNLA0005011130034 
(kods: UNLALV2X);
AS „Luminor Banka” – LV68RIKO0002013187612 
(kods: RIKOLV2X).

Par  Ilūkstes Raiņa vidusskolas  direktori iecēla Veltu Šternu

AICINĀM PIETEIKTIES ILŪKSTES 
NOVADA SVĒTKU GĀJIENAM!

Es esmu daļa Latvijas, daļa novada un es esmu daļa no svētkiem! Šo-
gad 12.,13. un 14. jūlijā, svinot mūsu novada 15-gadi, aicinām novada 
ļaudis, biedrības, organizācijas, iestāžu kolektīvus doties svētku gājienā. 
Īpaši gaidītas ir šī gada simtgades bērniņu ģimenes un ja kādam 
ir savs tautastērps aicinām tajā tērpties un arī rotāt svētkus do-
ties gājienā! Svētku gājiens notiks pirms Ilūkstes novada svētku noslē-
guma lielkoncerta - 14.jūlijā plkst. 19.00.

Iestādes, biedrības un organizācijas lūdzam savu dalību pieteikt jau 
iepriekš - līdz 22.jūnijam - rakstot uz e-pastu kulturas.centrs@ilukste.
lv  un pieteikumā norādot organizāciju, kuru pārstāvat un pievienojot īsu 
raksturojumu jeb moto (ne vairāk kā 3 teikumi). Jautājumu gadījumā 
lūdzam zvanīt pa tālr.:65462135 (Ilūkstes novada kultūras centrs).  

Tiekamies svētkos!

SAGAIDOT UN SVINOT  ILŪKSTES 
NOVADA SVĒTKUS – TĒRPSIMIES 
SVĒTKU ROTĀ!

Jau  šovasar,  12.,13. un 14. jūlijā svinēsim Ilūkstes novada svētkus, 
tādēļ, sagaidot tos, aicinām novada organizācijas un iestādes, kā arī ikkatru 
novada iedzīvotāju rūpēties par svētku noformējumu. 

Iepriekš novada svētku galvenā simbolika bija ritenis, kad mūsu pa-
galmus, sētas, piemājas dārziņus, ciematu un pilsētu centrus rotāja rite-
ņi  - visdažādākajās interpretācijās. Šogad novada svētku tēma ir saules 
ritējums (kā mūžīgais aplis). Kā es redzu saules ritējumu un kā tas rotāsies 
manā sētā? Ļausimies radošiem izaicinājumiem!  Tērpsimies svētku rotā, 
simbolizējot mūsu vienotību un  stiprinot piederības sajūtu dzimtajai vietai! 

Aicinām arī savu rotāšanos iemūžināt fotoattēlos un tos iesūtīt, lai vei-
dotu skaistu atmiņu galeriju. Foto lūdzam sūtīt uz e-pastu mpavlovska@
inbox.lv (vēlams pie fotogrāfijas norādīt autoru un atrašanās vietu). Galeri-
ja tiks publicēta un papildināta sociālo tīklu vietnē facebook.com un novada 
mājaslapā.

Aicinām arī turpmāk, citos mums nozīmīgos svētkos, parūpēties par at-
bilstošu noformējumu.

Svētku rota Dvietē (Foto: Gundega Gronska)
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P Ā R S K A T S

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2017

31.maijā  kārtējā domes sēdē apstiprināja Ilūkstes novada paš-
valdības 2017.gada publisko pārskatu, kurā ietverta apkopojoša  
informācija par 2017.gada  novada teritoriju, iedzīvotāju skaitu,  
pašvaldības struktūru, pārvaldi, personālu, par  pašvaldības ies-
tādēm un kapitālsabiedrībām, novada attīstību un  projektiem, 
sociālo palīdzību, izglītību un  pamatbudžeta izlietojumu. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats 
(saīsināts)

IEDZĪVOTĀJI
Ilūkstes novadā uz 2018. gada 1.janvāri deklarēti 7467 iedzī-

votāji. No tiem Ilūkstē – 2485, Subatē – 662, Bebrenes pagastā – 835, 
Dvietes pagastā – 542, Eglaines pagastā – 853, Pilskalnes pagastā – 922, 
Prodes pagastā – 261, Šēderes pagastā – 907. No kopējā iedzīvotāju skaita 
darbspējas vecumā ir 4870 iedzīvotāji, virs darbspējas vecuma – 1744, bēr-
ni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 853. 

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas pa gadiem

2013 2014 2015 2016 2017

Bebrenes pagasts 961 936 908 862 835

Dvietes pagasts 630 610 581 565 542

Eglaines pagasts 927 918 907 877 853

Pilskalnes pagasts 1078 1051 1014 964 922

Prodes pagasts 303 303 289 276 261

Šēderes pagasts 1070 1043 984 938 907

Subate 726 713 679 679 662

Ilūkste 2701 2697 2614 2573 2485

Kopā novadā: 8396 8271 7976 7734 7467

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes priekšsēdētājs:   Stefans Rāzna
Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Maigurs Krievāns
Pašvaldības izpilddirektore: Līga Bukovska
Pašvaldības izpilddirektora p. i.: Reinis Līcis

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses 2017. gadā novada domē pārstā-

vēja 15 deputāti.
 ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās  2013. gada jūnijā:

Nr. Vārds, uzvārds Partija

1. Stefans Rāzna „Zaļo un Zemnieku savienība”

2. Maigurs Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”

3. Artūrs Bogdanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība”

4. Dainis Millers „Zaļo un Zemnieku savienība”

5. Guntars Cepurītis „Zaļo un Zemnieku savienība”

6. Jānis Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”

7. Vitolds Kveders „Zaļo un Zemnieku savienība”

8. Imants Rubļevskis „Zaļo un Zemnieku savienība”

9. Inese Vuškāne „Zaļo un Zemnieku savienība”

10. Viktors Jasiņavičs „Saskaņas Centrs”

11. Pēteris Makaveckis „Saskaņas Centrs”

12. Kristaps Averjanovs Partija „Vienotība”

13. Inese Ziediņa Partija „Vienotība”

14. Andis Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”

15. Ilvars Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”

Ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gada jūnijā: 

Nr. Vārds, uzvārds Partija

1. Stefans Rāzna „Zaļo un Zemnieku savienība”

2. Maigurs Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”

3. Artūrs Bogdanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība”

4. Dainis Millers „Zaļo un Zemnieku savienība”

5. Guntars Cepurītis „Zaļo un Zemnieku savienība”

6. Jānis Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”

7. Vitolds Kveders „Zaļo un Zemnieku savienība”

8. Jāzeps Mačuks „Zaļo un Zemnieku savienība”

9. Dace Stalidzāne „Zaļo un Zemnieku savienība”

10. Artis Simanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība”

11. Viktors Jasiņavičs „Saskaņas Centrs”

12. Irēna Kūliņa „Saskaņas Centrs”

13. Kristaps Averjanovs Partija „Vienotība”

14. Andis Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”

15. Ilvars Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”

2017. gadā tika sasauktas 20 domes sēdes, kopā izskatīti 458 darba 
kārtības jautājumi un par tiem pieņemti lēmumi.

Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas un pastāvīgi 
darbojas šādās deputātu komitejas:

•	 finanšu komiteja;
•	 attīstības un uzņēmējdarbības komiteja;
•	 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.

2017.gadā ir notikušas 15 komiteju kopsēdes, kurās izskatīti un uz 
domes sēdi sagatavoti  411 jautājumi.

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS
Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem darbojas 23 

pašvaldības iestādes un 25 to struktūrvienība.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības  ka-

pitālsabiedrībās:
•	 SIA „Ornaments”;
•	 SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsa-
biedrībās:

•	 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašval 
 dību organizācija”;

•	 SIA „Latgales Laiks”;
•	 SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās  biedrībās  un nodibinājumos:
•	 Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs;
•	 Latgales reģionālā attīstības aģentūra;
•	 Eiroreģions „Ezeru zeme”;
•	 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”;
•	 Dvietes senlejas pagastu apvienība.

PERSONĀLS
2017. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struk-

tūrvienībās kopā tika nodarbināti 698 darbinieki, to skaitā:
•	 Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā 60 darbinieki, 

 to skaitā 14 deputāti; 
•	 pagastu pārvaldēs – 27;
•	 bāriņtiesā – 7;
•	 sociālajā jomā – 96;
•	 izglītības jomā – 356 , to skaitā:
	pirmsskolas izglītības iestādēs – 52;
	vispārējās izglītības iestādēs 262;
	interešu izglītības iestādēs – 42;    
•	 sporta jomā – 32;
•	 kultūras jomā – 56, to skaitā:
	kultūras namos – 40;
	bibliotēkās – 16;
•	 lauku attīstības un tūrisma jomā – 5;
•	 komunālajā saimniecībā un labiekārtošanas darbos – 59. 
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NOVADA ATTĪSTĪBA

2017.  gadā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  īstenoja  attīstības  pasāku-
mus,  izmantojot  Latvijā pieejamos  finanšu  instrumentus  –  Eiropas Re-
ģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas  Lauksaimniecī-
bas  fondu  lauku  attīstībai, INTERREG Latvijas  –  Lietuvas pārrobežu  
sadarbības programmu, Latvijas – Šveices sadarbības programmu, kā arī 
izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus.

Nozīmīgākais 2017. gadā īstenotais projekts ir Daudzfunkcionāla soci-
ālo pakalpojumu centra izbūve Dvietē. Bijušās Dvietes pamatskolas ēkā ir 
izveidota pansija “Mūsmājas “Dižkoks””, kur pieejami ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Projekts tika īstenots par 
pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Ilūkstes novada pašvaldībai sadarbojoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
tika īstenots vērienīgs un ilgi gaidīts projekts – tika veikta dubultās virs-
mas apstrāde valsts reģionālajam autoceļam P72 “Ilūkste (Virsaiši) - Be-
brene - Birži” Ilūkstes novadā. Remontdarbi noritēja no autoceļa 10,00 
līdz 18,7 kilometram. Galvenie ieguvumi no šāda ceļu seguma ir iedzīvo-
tājiem, kas dzīvo ceļu tuvumā, jo segums pilnībā novērš ceļa putēšanu, 
savukārt autovadītājiem tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas aps-
tākļi.

2017.gadā Ilūkstes novada pašvaldība turpināja darbu pie Lauku at-
tīstības programmas investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Ilūkstes 
novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” īstenošanas, kā rezul-
tātā tiek veikta vairāku, vietējiem lauku uzņēmējiem svarīgu pašvaldības 
autoceļu pārbūve, tādējādi uzlabojot transporta kustības un piekļuves pie 
lauksaimniecības objektiem iespējas. 

Saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, 
ievērojamu jaunajā plānošanas periodā pieejamo investīciju daļu pa-
redzēts novirzīt uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Šī mērķa sa-
sniegšanai pašvaldība 2017.gadā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi 
vērtēšanai iesniedza vērienīgu ERAF projektu – “Degradēto rūpniecisko 
teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās 
II kārta”, kura īstenošanas rezultātā tiks sekmēta uzņēmējdarbība no-
vadā, attīstot uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru bijušās “Putnu 
fermas” teritorijā, Ilūkstes pilsētā.

2017.gadā tika apstiprināts ERAF projekts “Ieguldījums komercdar-
bības attīstībai Ilūkstes novadā”, kura ietvaros tiks veikta Strēlnieku ie-
las posma atjaunošana,  lai uzlabotu piekļuvi ražošanas apbūves teritori-
jai Ilūkstes pilsētā.

Tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā pašvaldība ir veltījusi uzmanību vides 
problēmām, vērtēšanai iesniedzot ERAF projektu energoefektivitātes pa-
augstināšanai SIA “Veselības centrs “Ilūkste”” jaunajā korpusā. 

Sabiedrībai pieejams sports, bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu da-
žādošana, sporta materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizā-
cija, sporta popularizēšana ir akcentēta kā viena no prioritātēm, īstenojot 
Ilūkstes novada attīstības programmu. Arī 2017.gadā tika ieguldīts ievē-
rojams darbs un līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. Ilūkstes novada Sporta 
skolas Sporta centra trenažieru zāle tika aprīkota ar trenažieriem, tādā 
veidā nodrošinot daudzpusīgas sporta iespējas novadā. Savukārt, Latvi-
jas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros Sporta centra tuvumā tika iz-
būvēts daudzfunkcionāls laukums brīvdabas slidotavas ierīkošanai un 
iegādātas ziemas slidošanas slidas. Projekta rezultātu labvēlīgā ietekme 
uz sabiedrības fizisko veselību novadā prognozējama gan kā tūlītējs, gan 
ilgtermiņa ieguvums. 

2017.gadā pašvaldība iesniedza vairākus projekta pieteikumus IN-
TERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projek-
tu konkursa nākamajā kārtā, kā arī turpināja darbu pie jau apstiprināto 
projektu īstenošanas. Viens no šādiem projektiem ir jau minētā brīvdabas 
slidošanas laukuma izbūve, kas tika veikta projekta “Ģimenes ieleja” ie-
tvaros. Īstenojot projektu “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”, plā-
nots paplašināt tūrisma iespēju piedāvājumu novadā – tiek veidots jauns 
tūrisma objekts Eglainē – “Stendera laika klase”. 2017.gada nogalē tika 
apstiprināts pārrobežu projekts “Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā ie-
kļaušana”, kura ietvaros tiks iegādāts aprīkojums aprūpes mājās pakal-
pojuma kvalitātes uzlabošanai.

Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2017.gadā tika turpināts ESF 
projekts “Deinstitucionalizācija”, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma 
atbalstu paredzēts attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpo-
jumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Kā arī 2017.gadā 
tika uzsākta ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana, kura mērķis 

ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
kalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot novada mērogā pasākumus.

Lai sekmētu jauniešu iesaisti novada sabiedriskajā dzīvē, Ilūkstes 
Kultūras centra bijusī kinozāle tika pārveidota par mūsdienīgu telpu 
jauniešiem. Telpas remontdarbi tika veikti, īstenojot ELFLA projektu 
“Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”. Savukārt Latvijas-Šveices 
sadarbības programmas projekta “Inventāra iegāde Ilūkstes jaunatnes 
iniciatīvu centra darbības un aktivitāšu nodrošināšanai” ietvaros tika ie-
gādāts papildus inventārs Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vajadzībām. 

2017.gadā pašvaldība turpināja ESF Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras projekta „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta mēr-
ķa grupa ir jaunieši (15-29 gadi), kuri nestrādā un nemācās. Galvenās 
projektā ietvertās aktivitātes ir vērstas uz jauniešu sasniegšanu un uz-
runāšanu. Ir paredzēti jauniešu informēšanas pasākumi, iesaistot pašval-
dības stratēģiskos partnerus (piemēram, organizējot radošās darbnīcas, 
tikšanās ar darba devējiem u.c.), kā rezultātā tiktu sekmēta jauniešu ie-
saistīšanās dažādās sabiedriskajās aktivitātes.

Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai, kā arī uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs, pašvaldība īsteno divus ESF projektus 
izglītības jomā:  projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” un projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai”.

Tūrisma jomā 20 stes novadā tika turpināta aizsāktā tradīcija – kultū-
ras tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”, kura maršruts ved pa novadu, lai 
netradicionālā un atraktīvā veidā pasākuma dalībniekus iepazīstinātu ar 
Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu, kā arī lai iesais-
tītu novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās aktivitātēs. Tika 
papildināts arī tūrisma informatīvo materiālu klāsts. 

2017.gadā kultūras tūrisma jomā Ilūkstes novadā tika realizēts nozī-
mīgs projekts – “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, kura laikā, veicot ceļu 
apkārt Latvijai, top simboliska dāvana valstij un iedzīvotājiem Latvijas 
simtgadē.

2017.gadā īstenotie un uzsāktie projekti sekmē novada attīstību at-
bilstoši Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajām ilg-
termiņa prioritātēm, kas ir: 

•	 Sēlijas reģiona attīstība; 
•	 ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomi-

kas izaugsmei;
•	 pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra. 

Projektos paveiktās aktivitātes ir atbilstošas Ilūkstes novada attīs-
tības programmā 2013.-2019.gadam noteiktajam rīcībām un investīciju 
plānam.

Projektu īstenošana 2017.gadā

Projekta nosaukums Informācija par 
projekta norisi

Pašvaldības projekts “Dvietes sociālo pakalpojumu 
centra ēkas pārbūves tehniskās dokumentācijas 
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”

Īstenots 2017.
gadā

Lauku attīstības programmas investīciju pasā-
kums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”, projekts “Ilūkstes novada ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”

Notiek realizācija 
2017.gadā

ERAF sadarbības projekts „Degradēto rūpniecisko 
teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūk-
stes novada teritorijās II kārta” (SAM 5.6.2.)

Iesniegts vērtēša-
nai 2017.gadā

ERAF projekts “Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā” (SAM 3.3.1.)

Apstiprināts ar 
nosacījumu
2017.gadā

ERAF projekts “Kompleksi risinājumi energoefek-
tivitātes paaugstināšanai Veselības centra “Ilūk-
ste” jaunajā korpusā” (SAM 4.2.2.)

Iesniegts vērtēša-
nai 2017.gadā

ELFLA projekts “Ilūkstes novada jauniešu ra-
došais kvartāls”

Notiek realizācija 
2017.gadā

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projekts “Ģimenes ieleja” jeb 
“Family valley”

Notiek realizācija 
2017.gadā
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INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projekts “Ceļo gudri – apceļo 
Lietuvu un Latviju” jeb “Travel smart – visit 
Lithuania and Latvia”

Notiek realizācija 
2017.gadā

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas projekts “Vecāka gadagājuma 
cilvēku sociālā iekļaušana” jeb “Social Inclusion of 
Elderly People” 

Apstiprināts 
2017.gadā

Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts 
“Inventāra iegāde Ilūkstes jaunatnes iniciatīvu 
centra darbības un aktivitāšu nodrošināšanai”

Īstenots 2017.
gadā

ESF Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekts “PROTI un DARI” (SAM 
8.3.3.)

Notiek realizācija, 
tā plānota līdz 
2018.gada decem-
brim

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” (sadarbībā ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru) (SAM 8.3.5.)

Notiek realizācija 
2017.gadā

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.)

Notiek realizācija 
2017.gadā

ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes 
novadā” (SAM 9.2.4.2.)

Notiek realizācija
2017.gadā

ESF projekts “Deinstitucionalizācija” (SAM 9.2.2.) Notiek realizācija
2017.gadā

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2017. gadā konsta-

tēta 229 ģimenēm (468 personām) jeb 6.1 % no iedzīvotāju kopējā skaita. 
Salīdzinot ar 2016. gadu, trūcīgo ģimeņu skaits ir samazinājies par 47 
ģimenēm (96 personām).

Personu, kurām 2017. gadā konstatēta atbilstība trūcīgas 
personas statusam, sadalījums pa grupām

Sociālās palīdzības pabalstiem, kuru piešķiršana balstās uz mate-
riālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm) saskaņā ar valstī spēkā 
esošo likumdošanu un Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem, 2017. gadā izlietoti 72736.50 euro.

Īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem 
izmaksātās summas

Pašvaldības iniciatīva

•	 Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Audžuģimenēm un aizbildņiem ir iespējas saņemt bezmaksas indivi-
duālās psihologa -psihoterapeita konsultācijas, vienu reizi mēnesī darbo-
jas  atbalsta grupa audzūģimenēm un aizbildņiem, kura nodrošina iespēju 
saņemt atbalstu, dalīties savā pieredzē, kā arī iegūt jaunas atziņas un 
idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā, savstarpējo attiecību veido-
šanā. Pieejams sociālā darba speciālistu atbalsts un palīdzība problēmu 
risināšanā.

Ilūkstes novada audžuģimenēs esošajiem bērniem, kuri mācās 
Ilūkstes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 50 % apmērā 
tiek apmaksāta ēdināšana un 100% apmērā tiek apmaksāta ēdināšana 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība papildus piešķirta-
jam valsts pabalstam par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par katru 
bērnu maksā 20 euro mēnesī.

Novadā ir četras audžuģimenes, kurās dzīvo 15 bērni.

•	 Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts – līdz 300 euro;
•	 Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai – 22 euro, ko saņem 1. kla-

ses skolēna vecāki un aizbildņi;
•	 Pabalsts veselības aprūpei: 
	 pensionāriem un personām ar invaliditāti – par trīs stacionārā pava-

dītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 30 euro gadā;
	 pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu 

gadījumos – par desmit  stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne 
vairāk kā 72 euro gadā; 

	 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas saņem valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu – 72 euro gadā;

	 bērniem ar invaliditāti – par medicīnas rehabilitācijas pakalpoju-
miem – 50% apmērā no izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 143 
euro gadā;

	 trūcīgām personām ārstēšanās izdevumu segšana no alkohola, nar-
kotisko vielu atkarības – ne vairāk kā 145 euro gadā. 

•	 Piemiņas veltes politiski represētajām personām, Černobiļas AES 
avārijas seku     likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara ve-
terāniem.

Pašvaldības brīvprātīgajās iniciatīvās sociālajam atbalstam novada ie-
dzīvotājiem izlietoti 59268 euro.

IZGLĪTĪBA

Ilūkstes novadā 2017. gadā darbojās viena pirmsskolas izglītības ies-
tāde ar divām filiālēm, divas vidusskolas, viena vispārējās un profesionā-
lās izglītības vidusskola, divas pamatskolas, divas izglītības iestādes ar 
profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde un viena interešu 
izglītības iestāde. 

Izglītojamo skaits Ilūkstes novada izglītības iestādēs

Izglītības iestāde 01.01. 
2014.

  01.01. 
2015.

01.01. 
2016.

01.01. 
2017.

Ilūkstes 
1. vidusskola 330 306 277 279

Ilūkstes 
Sadraudzības 

vidusskola
218 194 193 208

Bebrenes 
vispārizglītojošā 
un profesionālā 

vidusskola

114 
(visp.)

103 
(prof.)

109 
(visp.)

84 
(prof.)

109 
(visp.)

108 
(prof.)

108 
(visp.)

75 
(prof.)

Eglaines 
pamatskola 88 82 75 78

Subates 
pamatskola 63 60 60 55

Raudas internāt-
pamatskola 41 39 36 32

Ilūkstes Mūzikas 
un mākslas skola 114 126 139 154

Ilūkstes novada 
sporta skola 303 311 274 284

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28% 

12% 

35% 

2% 
9% 

14% 

bērni 

pilngadīgas darbspējīgas 
strādājošas personas 

pilngadīgas darbspējīgas 
nestrādājošas personas 

personas bērna kopšanas 
atvaļinājumā 

pilngadīgas personas ar invaliditāti 

pensijas vecuma personas 

 

 

48% 

27% 

5% 
0% 

4% 14% 

2% GMI  

Dzīvokļa pabalsts 

Pabalsts ēdināšanai  

Veselības aprūpe  

Sociālās garantijas bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem sasniedzot pilngadību 
Pabalsts audžuģimenēs 
ievietotiem bērniem uzturam 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā 
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Ilūkstes Bērnu 
un jauniešu 

centrs
228 243 154 208

Ilūkstes 
pirmsskolas 

izglītības iestāde 
„Zvaniņš”

197 192 202 199

Ilūkstes novadā 2016./2017.mācību gadā centralizētos eksāmenus  
kārtoja 100 vispārizglītojošo un  profesionālo izglītības programmu izglī-
tojamie. 

Jau tradicionāli novadā teicami tiek kārtota krievu valoda (novada 
vid.rādītājs 75,46%) un latviešu valoda mazākumtautību izglītības  prog-
rammā (vid.rādītājs 67,12%). No izvēles eksāmeniem vislielākā atsaucība  
bija vēsturei un fizikai, salīdzinoši 2015./2016.mācību gadā  gadā vispopu-
lārākais   no izvēles eksāmeniem  bija bioloģijas eksāmens. Kopumā vērtē-
jot  novada skolēnu sniegumu eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinājumā 
ar 2015./2016.mācību gadu  uzlabojušies rezultāti  krievu valodā, bioloģijā 
un fizikā, zemāki- latviešu valodā un angļu valodā.

Lepojamies ar izciliem savu skolēnu sasniegumiem eksāmenos! No-
vadā vidējo rādītāju (no 91 līdz 100%)  uzrādīja 9 skolēni: angļu valodā 1 
skolēns no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, krie-
vu valodā 5 skolēni no Ilūkstes 1.vidusskolas un matemātikā 3 skolēni no 
Ilūkstes 1.vidusskolas). 

Viszemākais vidējais rezultāts novadā  uzrādīts vācu valodas eksāme-
nā (Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā), šo eksāmenu pēdējos gados  kārtot 
izvēlas salīdzinoši   neliels skaits skolēnu. Otrs zemākais  vidējais novada 
rezultāts  centralizētajos eksāmenos ir matemātikā. Salīdzinoši  arī  val-
stī matemātikas rezultāti  ir viszemākie. Kamēr matemātikā neatvieglos 
eksāmena saturu profesionālo un vakarskolu (neklātienes) programmu 
audzēkņiem,  kopējie rezultāti būs tik  zemi.

Centralizēto eksāmenu rezultāti iepriecina Ilūkses 1.vidusskolas sko-
lēnus un viņu pedagogus. Vislabāk ir  veicies krievu valodas eksāmenā, 
kur vidēji skolēni ieguvuši 84,29% no maksimālā vērtējuma.Ļoti labi 
rādītāji ir bioloģijā (64,16%) un vēsturē (64,11%). Priecē, ka šajā skolā  
matemātikas eksāmenā skolēni uzrāda vidējo sniegumu 60,95%. Zemākie 
rezultāti  uzrādīti angļu valodā.

Arī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā gan 2015./2016.mācību gadā, 
gan salīdzinoši pēdējos 3 gados vislabākie rezultāti sasniegti krievu valo-
dā (75,64%) un latviešu valodā mazākumtautību prgrammā 9.kl.(67,12%). 
Diemžēl zināšanas  jāuzlabo   vācu valodā, latviešu valodā un angļu valo-
dā,  šajos eksāmenos  rezultāti ir zemi.

Vērtējot Bebrenes vispārizglītojošajās un profesionālās vidusskolas 
jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, jāatzīmē, ka visaugstākais 
rādītājs uzrādīts  krievu valodas eksāmenā ( 66,47%), jāatzīmē, ka ļoti 
labi nokārtota arī  angļu valoda (61, 72%)  un vēsture (63,50%), salīdzino-
ši grūtāk šogad  skolēniem ir veicies matemātikā.

    Absolventu skaits novada skolās 2015./2016. mācību gadā 

Izglītības iestāde 9. klase 12. klase

Subates pamatskola 12 -

Eglaines pamatskola 9 -

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 11 klātienē – 10

neklātienē – 16

Ilūkstes 1. vidusskola 16 29

Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā viduss-
kola

14

vispārizglītojošajā 
programmā  –  17
profesionālajā 
programmā –   47

Raudas internātpamat-
skola 3 -

BUDŽETA INFORMĀCIJA

Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžets tika 
apstiprināts 26.01.2017. domes sēdē un izdoti saistošie noteikumi 
Nr. 1-b/2017 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada 
budžetu”. 

Pamatbudžets 
(EUR)

Speciālais 
budžets 
(EUR)

Ziedojumi 
un 

dāvinājumi 
(EUR)

Ieņēmumi 6 776 831 357 133 -

Aizņēmums 2 226 247 - -

Līdzekļu atlikums 
gada sākumā 1 068 320 241 672 63

Izdevumi 9 724 616 491 558 63

Aizņēmumu 
atmaksa 263 024 - -

Līdzekļu atlikums 
gada beigās 61 758 107 247 -

Līdzdalība pašu 
kapitālā 22 000

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta aktuālo informāciju uz 01.01.2018. 
Ilūkstes novada administratīvās teritorijas kopplatība ir 64 621,3 ha, tai 
skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem – 45 %, meža zemes – 
41 %.

Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā uz 
01.01.2018. ir 7174,8 ha zemes jeb 11,1 % no novada kopējās platības, 
no tām pašvaldības īpašumā – 791,8 ha, kas ir 11,0 % no pašvaldības 
kopplatības. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 3927,4 
ha, kas ir 54,7 % no pašvaldības zemes kopplatības. No tās 3635 ha ir 
iznomāti novada fiziskajām un juridiskajām personām. Uz 01.01.2018. 
spēkā ir 1290 zemes nomas līgumi. 

Lai pašvaldība racionālāk un lietderīgāk apsaimniekotu savus 
īpašumus, tie ir jāuzmēra un jāieraksta zemesgrāmatā, kam nepieciešami 
lieli naudas līdzekļi. Pašvaldības ēku lielākai daļai īpašuma tiesības 
ir nostiprinātas zemesgrāmatā, savukārt zemei – tikai 11 %. Joprojām 
likuma ierobežojumu dēļ uz pašvaldības vārda nevar ierakstīt zemi zem 
mežaudzēm. 

Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances 
vērtība, salīdzinot ar 2016. gadu, pārskata gadā ir pieaugusi par EUR 
1 159 932.

 Pārskata gadā vērtība pieaugusi galvenokārt nedzīvojamām ēkām, 
transportbūvēm un inženierbūvēm. Veikta rekonstrukcija un izveidots 
sociālo pakalpojumu centrs Dvietē, veikts remonts skolas ēkai Eglainē, 
Kultūras centra ēkai Ilūkstē, siltumstacijas ēkai Ilūkstē, pagastmājai 
Pilskalnē. Veikts remonts Zemgales ielai Ilūkstē, izveidots gājēju celiņš 
Ilūkstē un izveidoti laukumi un gājēju celiņi pie sociālo pakalpojumu cen-
tra Dvietē. Ierīkots ielu apgaismojums Pašulienes, Dvietes un Eglaines 
ciemos un Subates pilsētā, izbūvēta slidotava Ilūkstes stadionā.

Ar Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu 
izvērstā formā var iepazīties elektroniski 

novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv,

informāciju apkopoja Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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BŪT PAR CILVĒKU CILVĒKIEM
     “Savā garīgajā dzīvē nodzīvot līdz tam, ka ārējie trokšņi ne-
traucē, domāju tas būtu jāsasniedz katram no mums un ne tikai 
ticīgam cilvēkam, bet ik vienam”
     Ilūkstes katoļu baznīcas dārzā tiekamies ar jauno Ilūkstes ka-
toļu draudzes priesteri Ingmāru Zvirgzdiņu,  kurš kalpošanu šajā 
draudzē  sācis vien pirms četriem mēnešiem, bet šī vieta viņam ir 
tuva. Un ne tikai vieta…
     Par iekšējo miera sajūtu, bez pretnostatījumiem, par cilvēkiem 
un Dievu mums līdzās. Par ziedošiem dārziem mums apkārt un 
mūsos… 
     Saruna ar katoļu priesteri  Ingmāru Zvirgzdiņu. 

IET PILNEVEIDOŠANĀS CEĻU

Kā sajutāt savu aicinājumu kļūt par priesteri?
Interesants jautājums, katru reizi tas ir jāpārdomā…Man  bērnībā bija 

tāds ļoti interesants periods, kā es uzzināju nesen, kas kā izrādās ir saistīts 
ar sociālo korekciju, vārdu sakot teica, ka bija nepieciešama sociālā korek-
cija, lai piekoriģētu mazliet savu raksturu un uzvedību, lai nerastos tālāk 
šīs problēmas. Es mācījos Daugavpils 1.vidusskolā, tad, kad tā vēl bija 1.vi-
dusskola, tā bija vienīgā skola latviešu valodā, cik es atceros, un mēs tur bi-
jām ļoti daudz skolēnu, arī vienā klasē, līdz ar to, skolotāji baigi neņēmās ar 
tiem skolēniem, kuri nav baigie izcilnieki, vai kaut kādi tur vunderkindi, 
un tāpēc es gāju vairāk tā pašplūsmā, jo arī mamma daudz strādāja un tētis 
uz to mirkli nebija, līdz ar to vajadzēja augt pašam, nu kā tas sanāca.  Tad 
mani ceļi veda uz Aglonas katoļu ģimnāziju, kur viens vecākās klases sko-
lēns uzņēmās par mani tādu tēvišķu gādību un tad jau sākās tās pārmai-
ņas tur Aglonā, kā mēs zinām Aglona ir tāda liela svētvieta mums Latvijā, 
tad tas bija tāds ceļš uz atgriešanos, lai gan kāda tur atgriešanās 6.klasē,  
bet tas tāds pirmais aizmetnis uz priesterību. Es sajutu šo te īsto Dieva 
klātbūtni, Dieva rūpes caur cilvēku darbību, caur viņu pašaizliedzību, jo 
bieži jau mēs gaidām kaut kādas super zīmes, brīnumus, lai ieticētu, bet 
reāli Dievs darbojas caur ikdienas notikumiem. Un jā, un pēc tam, kad es 
pabeidzu vidusskolu, tad man bija tāds uzdevums atskatīties uz savu dzīvi, 
nebija gan gara – 18 gadi un apzinātā dzīve, cik tur bija – 15. Atskatījos, 
kā tad Dievs ir vadījis, kādus cilvēkus Dievs man sūtījis ceļā un es redzēju 
tādus cilvēkus, kuri neuzliek zīmogus grūti audzināmiem bērniem un tādu 
ir ļoti maz, jo skolotāji ar savu mazo algu bieži vien nav ieinteresēti ņemties 
un pāraudzināt un to ģimenēm ir pēc būtības jādara. Un tad es domāju, ka 
arī gribu būt to cilvēku pulkā, kuri palīdz, kuri ved uz tādu pareizo ceļu un 
parāda, ka dzīvē ir citas vērtības un viss pārējais. Vārdu sakot, kad es izpē-

tīju, ka tādu cilvēku ir maz, nolēmu iet tieši uz priesterību, tieši sajusdams 
to Dieva aicinājumu būt par cilvēku cilvēkiem. 

“Viena no problēmām mūsdienu cilvēkam, saskaroties ar ik-
dienas dzīvi, ka viņš cenšas atdalīt – šeit ir mans skrējiens,  šeit 
ir baznīca, šeit ir klusums un Dievs, un manā skrējienā ir tikai 
rūpes”

Kā cilvēks uztver garīgumu? Dzirdam lietojam jēdzienus garī-
gā izaugsme, pilnveidošanās. 

Kad es kalpoju Tukumā, tad es vadīju pieaugušajiem katehēzes, tādas 
svētdienas skolas nodarbības pieaugušajiem un pirmais temats bija par 
šo reliģiozitāti un ticību. Mūsdienās ļoti bieži cilvēks ticību vai garīgumu 
uztver kā tādu labuma iegūšanas vietu, tātad man ir kaut kas vajadzīgs,  
piemēram, svētība bērniem, svētība mazbērniem, vai pašam, tad es aiziešu 
uz baznīcu un tur es to iegūšu un būšu laimīgs, tieši tāpat, ja man vajag 
kartupeļus, es aizeju uz Rimi un nopērku. Tātad šī te lielveikalu menta-
litāte ļoti dziļi ieiet iekšā arī ticības un garīgās dzīves izpratnē. Bet man 
prieks, ka tagad cilvēki pamazām, kā pāvests Benedikts teica,  mūsdienās, 
ja būs ticīgs cilvēks, tad  viņš būs kontemplatīvs, ko tas nozīmē, ka viņš 
reāli var izdzīvot savu dzīvi tādā iekšējā klusumā, tieši garīgo dzīvi. Un tad 
ir šie divi  - kad cilvēks ir reliģiozs, tātad izmanto kaut kādas ārējas,  reli-
ģiskas darbības sava labuma iegūšanai un ticība bieži vien ir ļoti tālu no tā 
visa, bet arī ir daļa cilvēku un šī daļa paliek aizvien lielāka, jo mēs priesteri 
cenšamies izglītot sabiedrību , tā kura tiešām ir ticīga un reliģiju izmanto 
vienkārši tā, par cik cilvēkam ir nepieciešams redzēt, dzirdēt un sajust un 
tādā veidā viņš izmanto reliģiju savas ticības padziļināšanai, jeb veidu kā 
komunicēt ar Dievu. Šīs reliģiskās izpausmes ir kā komunikācija.  Un tādā 
veidā tā garīgā dzīve padziļinās, jā un es iedalītu divos šajos flangos  - ir  
reliģiozi un ticīgi reliģiozi cilvēki. 

To var saukt arī par izaugsmi katra cilvēka dzīvē?
Bieži vien rūpējamies par, īpaši vecāki bērniem rūpējas, par šo fizisko 

izaugsmi, attīstību, par mentālo un ļoti bieži aizmirst šo garīgo izaugsmi, ja 
Dievs ir paredzējis cilvēkam garīgam būt…ko nozīmē garīgā dzīve, garīgā 
dzīve ir draudzība ar Dievu un ja šis posms tiek izņemts ārā no cilvēka, no 
bērna izaugsmes, jeb pilnveidošanās laika, tad tur kaut kas klibos agrāk, 
vai vēlāk, jo tas tā ir paredzēts, ka tai garīgajai dzīvei ir jābūt. Līdz ar to, ja 
cilvēks aptver visu šo spektru, kas ir fiziskā izaugsme un garīgā, mentālā, 
tad viņš vienkārši pilnveidojas pilnībā, šis pilnveidošanās ceļš iet tādā vir-
zienā kā Dievs to ir paredzējis.

IKDIENAS DIEVA SAJŪTA

Kas tādā  ikdienas “skrējienā”, steigā ļautu apstāties, ieklausī-
ties, sajust, sevi un sevi kā daļu no kaut kā lielāka.

Bieži vien, ja ir daudzbērnu ģimene un vēl vecāki mājās slimi un tad tie-
šām nav tā laika apstāties. Tā romantiski skan – ikdienas steigu noliekam 
malā un iegrimstam kaut kādā super meditācijā. Viena no problēmām mūs-
dienu cilvēkam, saskaroties ar ikdienas dzīvi, ka viņš cenšas atdalīt – šeit ir 
mans skrējiens,  šeit ir baznīca, šeit ir klusums un Dievs un manā skrējienā 
ir tikai rūpes. Mazā Terēzīte un arī māte Terēze no Kalkutas saka, ka “nav 
svarīgi, cik lielas lietas mēs darām, bet svarīgi ir kādu mīlestību mēs tajā 
ieliekam.” Tāpat arī cilvēkam mūsdienās tajā skrējienā ir jāsaprot, ka arī 
tur ir Dievs, viņš nav tikai baznīcas sienās un tikai tad man Viņš ir klāt, 
kad es ieeju baznīcā. Tajā skrējienā jau arī var piedzīvot šo Dieva klātbūtni 
šo Dieva īpašo aizgādību un aizsardzību. Protams, mēs te varam runāt par 
Dieva jušanu – sajus. Man patīk tas teiciens  - “nu Dievs nav parfimērija, 
lai Viņu sajustu”, bet dažreiz Dievs dāvā šīs dāvanas cilvēkam, lai viņš jūt, 
tas ir kā saldais ēdiens, tādā veidā cilvēks sajūt šo klātbūtni arī ikdienā, 
bet zinām, kas notiek, ja baigi daudz saldumus ēd, līdz ar to Dievs dod arī 
šo normālo barību, kas cietāka un mums pašiem jāgraužas cauri. Un šis ir 
veids kā mēs varam izgrauzties cauri ikdienā un pamanīt, kur ir Dievs, kā 
Viņš mani vada, kā ģimenē ir Dievs, manos mīļajos cilvēkos, draugos, kolē-
ģus, visur ir Dievs. Tādā veidā, tajā ikdienas steigā svarīgi ir nepazaudēt šo 
iekšējo mieru. Ja cilvēkam ir iekšējā brīvība un iekšējais miers,  kuru viņš 
trenē ikdienā, tad lai cik viņš būtu aizņemts un lai cik miljons darbi būtu, 
tad viņš nesadegs. Fiziski varbūt nogurs, bet iekšēji nepārdegs, viņš būs 
kopā ar Dievu savā iekšējā mierā. Savā garīgajā dzīvē nodzīvot līdz tam, ka 
ārējie trokšņi netraucē, domāju tas būtu jāsasniedz katram no mums un ne 
tikai ticīgam cilvēkam, bet ik vienam. Pēc tam tie cilvēki, kuri redzēs, ka 
šis cilvēks ir mierīgs viņi vilksies klāt pie šī cilvēka.

Bet tas ir smags darbs ar sevi.
Jā, tas ir smags darbs. Pirmkārt, ir jānobriest kā personībai, jo nav 

iespējams sasniegt šo iekšējo mieru un brīvību, ja cilvēks dzīvo miljons ie-
vainojumos. Protams, katram mums ir ievainojumi, ko nozīmē šo brīvību 
sasniegt, tas nozīmē, ka neļauju šiem ievainojumiem ļaut, lai mani ietek-
mē, ja, piemēram, man ir liekais svars un mani kāds apsaukā par resno, tad 
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es neņemu pierē, vai arī kāds iesmej par manu labvēlību vai mīlestību pret 
cilvēkiem, es tam nepievēršu uzmanību, jo man tas netraucē, lai viņi tur 
rēc savā starpā. Tad šis ir tas iekšējais miers, kuru neviena ārējā ietekme 
nespēj izsist no līdzsvara un tas ir tas, kas jāsasniedz mūsdienās, lai tieši 
mūsdienu cilvēkam šajā globalizācijā būtu šis ikdienas miers un ikdienas 
Dieva sajūta.

IR KAUT KAS VAIRĀK NEKĀ IKDIENĀ TU REDZI
Es negribētu pretnostatīt, bet jautājums būtu tāds, kāda ir 

baznīcas loma mūsdienās? Kā zināms, laikiem ejot, tā tomēr ir 
mainījusies.

Baznīca saistās cilvēkiem ar priesteri, bīskapu, kaut kādu hierarhiju 
un draudzi, un bieži vien, kā jau es teicu, cilvēks atdala savā dzīvē – šeit ir 
draudze, šeit ir mana dzīve, šeit mana māja, darbs un tā tālāk un kad man 
vajag uz draudzi es aizeju. Bet ir jāsaprot to, ka Dievs dāvā priesterus, lai 
arī kādi viņi būtu, priesterus draudzei, tas nozīmē, ka šie priesteri tiek 
aicināti būt kā ģimenes locekļi katrai ģimenei, kuru pavada un tad šī baz-
nīcas loma caur priesteri, caur klostermāsām arī  ir būt klātesošam visos 
dzīves notikumos, kā tāda debesu valstības daļiņa mūsu ikdienas steigā, 
ka mēs zinām, ka varu steigā uzzvanīt priesterim, es zinu, ka varu viņam 
paraudāt uz pleca, ka viņš ir te, ka viņš uzklausīs, sapratīs. Galvenā baz-
nīcas loma, protams, ir sargāt un pateikt cilvēkam, ka – klausies, ir kaut 
kas vairāk, ir kaut kas vairāk nekā tu ikdienā redzi un ka Dievs ir tas, 
kurš vēlas, lai mēs būtu atpakaļ šajā laimīgajā stadijā, kas bija paradīze. 
Tātad baznīcai  tas uzdevums ir rūpēties par cilvēka garīgo pusi, jo par 
mentālo un fizisko rūpējas ģimenes, skolas un visi pārējie, bet, protams, 
ģimenei arī par garīgo jārūpējas, jo tā ir pirmā kopiena, kurā bērns uzaug. 
Tātad šis baznīcas uzdevums, pirmām kārtām, ir būt kopā ar cilvēku un 
parādīt, ka Dievs ir priekš cilvēkiem nevis priekš kaut kādām būtnēm un 
mistiskiem pasākumiem. 

“…ikdienas steigā svarīgi ir nepazaudēt šo iekšējo mie-
ru. Ja cilvēkam ir iekšējā brīvība un iekšējais miers,  kuru 
viņš trenē ikdienā, tad lai cik viņš būtu aizņemts un lai cik 
miljons darbi būtu, tad viņš nesadegs”

Sarunas laikā jau vairākkārt pieminējāt bērnus, jauniešus. 
Kādas ir viņu attiecības ar Dievu? Vai šī gadsimta tehnoloģiju 
attīstībā nepazūd cilvēciska komunikācija?

Sāksim ar to, ka noteikti ir jāpiemin  šis periods, kas bija padomju 
savienība, kurā cilvēki saka, ka cilvēki nevar iet uz baznīcu. Nu drīkstēja 
iet uz baznīcu, tikai tev bija jāizcieš apsmiekli un viss pārējais ar dažādām 
sekām. Līdz ar to šī kristīgā audzināšana kāda ir Eiropas valstīs bijusi 
viņa mazliet ir izpalikusi, tātad šis apsmiešanas posms mūsu tautā ir pie-
dzīvots, ja tu esi ticīgs cilvēks tu esi nūģis. 90-to gadu atmodas sākumā 
baznīcas bija pilnas, vieni no lielākajiem atmodas bīdītājiem, gan pirmās 
Latvijas laikā, notikumi Latgales kongresā, kad pie tā visa daudz darbojās 
priesteri, tāpat arī 90-tajos gados luterāņu mācītāju aktīva līdzdalība Lat-
vijas neatkarības atjaunošana un katoļu priesteru un bīskapu. Tātad visi 
tā kā sāk jau fanot par  baznīcu un par ticību un ka tikai tas ir tas, kas var 
mūs izvest. Un Dievs izveda, jo  brīvība pati par sevi ir ļoti liela dāvana, 
ne tikai iekšējā brīvība, bet arī ārējā. Un tad viss bija forši, bija  tie treknie 
laiki un parasti šādos laikos cilvēki sāk aizmirst par Dievu, jo ir tāda sa-
pratne, ka es pats visu varu nopelnīt, ka es pats visu varu sakārtot, līdz ar 
to šis posms, kad dzima mūsu jaunieši, kuriem tagad ir 15 gadi šis posms 
arī izpalika bez tādas aktīvās iesaistīšanās ticības dzīvē, jo bija daudz nau-
das, jo bija iespēja ceļot, dažādi pavadīt laiku un baznīca ne visai bija tajā 
pirmajā vietā. Tagad jaunieši, kuri tā ir izauguši, viņi baidās, ne visi, bet 
liela daļa, baidās savu vienaudžu vidū pateikt, ka viņš ir ticīgs, pēc idejas 
atgriežas atpakaļ padomju laiki, tā ideoloģija, kad tevi apsmies. Ja būtu 
otrādāk- klasesbiedri saka „cik forši, ka tu ej uz baznīcu, aizejam kopā” , 
ja būtu šī sabiedrība aizvien ticīgāka, tad būtu jauniešiem pavisam viegli, 
jo iekšēji viņi vēlas, it īpaši, ka šī saskarsme mainās, ka tā kļuvusi digi-
tāla un daudzi jaunieši sāk sajust šo trūkumu, šo mīlestības, uzmanības, 
klātbūtnes trūkumu, jo caur „smaiļikiem”un „laikiem” tu nesapratīsi, vai 
cilvēks tevi mīl vai nemīl, vienkārši, ko man maksā nospiest to „patīk” 
pogu.  Jaunieši sāk pamazām meklēt vietu, kur justies mīlētiem un baz-
nīca piedāvā šo iespēju sajust šo tēvišķību no Dieva puses, mātišķību no 
Vissvētākās Marijas puses, tas , protams, skan saldi mazdrusciņ, bet tā 
ir tā daļa, baznīca ir tā saliņa, kurā jaunietis var atnākt un būt par sevi, 
ka neviens tevi neapsmies, te netiks lietotas viedierīces. Mums visās no-
metnēs un visos jauniešu pasākumos, arī tagad, kad mums notiek ceturt-
dienās jauniešu vakari, mums ir „palodzes noteikums” , tātad visi uzliek 
savus telefonus uz palodzes, ar mani sākot. Tātad, atbildot uz jautājumu, 
vai jaunietim mūsdienās ir tas prieks būt par ticīgu cilvēku un iesaistīties 
kaut kur, tad tas ir atkarīgs no viņa paša tādas vēlmes attīstīties un, pro-

tams, no vecākiem, jo mūsdienās, kas audzina bērnus? Planšetes, telefoni, 
ja tev bērns bļauj, tad ko viņam, nevis paņems viņu rokās, vai izies  ārā, 
paspēlēsies, bet iebāzīs rokā planšeti un tā šie bērni ir izauguši diemžēl un 
vairs jau 15 gados nepietiek, ja iebāž planšeti, vai ne, ja bērnam pietika, 
tad pusaudzim vairs nepietiek un tad šis audzināšanas un mīlestības trū-
kuma periods parādās šeit, un ja viņš vēlas un atklāj šo mīlestību, kur var 
saņemt, viņš to meklē baznīcā.

Principā, šie īslaicīgie ieguvumi, dažādi mantiskie labumi 
mūs aptumšo?

Tas ir kā to izmanto. Piemēram, man arī ir viedierīces, kuras es izman-
toju sākot ar telefonu beidzot ar televizoru, bet tās es izmantoju lekciju 
gatavošanai, klausos ārzemju garīgo tēvu lekcijas, dažreiz, protams, in-
ternetā arī muļķīgi to laiku pavadu, bet to arī atslodzei vajag, paskatīties 
kā tur ķūnē mašīnas un tā tālāk. Bet, jā  tas ir, ka jaunietis to izmanto. Ir 
tāds stereotips, ka baznīca mūsdienīgo noliedz, ka tur tumsonība un ieejot 
baznīcā tur nav tīkla mobilajiem telefoniem, ka tur mēs vēl uz papirusa 
rakstam, nu nē tā nav. Baznīca māca šīs te mūsdienu lietas un ierīces iz-
mantot pareizi, lai tās kalpotu cilvēkam, nevis cilvēks viņām. 

FIZISKI UN GARĪGI ATVĒRTA BAZNĪCA

Kāda Jums tagad ir seit šī iekšēja Ilūkstes baznīcas dzīve. Re-
dzam, dārzā notiek labiekārtošanas darbi, minējāt, ka notiek te-
matiskie vakari, kādas vēl aktivitātes notiek?

Parasti jau dara  draudzes  materiālās gan garīgās lietas. Garīgā ziņā, 
kad šeit es atbraucu uz Ilūksti, nu jau būs četri mēneši kā šeit esmu, kad 
atbraucu, te bija ļoti pateicīga vide, jo tie priesteri, kas šeit iepriekš ir 
kalpojuši, viņi tiešām ir strādājuši ar cilvēkiem, ir mīlējuši cilvēkus un 
centušies pievērt uzmanību šai te garīgajai izaugsmei un es jau atbraucu 
uz šejieni ar tādu ļoti labi iegrieztu ratu, kurš jau iet, kurā man vienkārši 
jāielec iekšā, protams, ir jāpavirza uz kuru pusi tas viss ies, bet, piemē-
ram, šeit jau bija jauniešu vakari, mūsu grupā jau ir ap 30 jauniešiem, 
kas ir daudz priekš mazpilsētas. Ir slavēšanas vakari ceturtdienās, para-
lēli jauniešu vakaram. Esam aizsākuši arī tādas Tezē lūgšanas vakarus 
otrdienas. Ir  arī daudz spontāno ideju, piemēram, es mūsu kopēja ziņu 
čatā iemetu aicinājumu kaut kur doties un piesakās jaunieši, piemēram, 
šodien mēs brauksim uz „Baznīcu nakti” Daugavpilī, kur palīdzēsim Tezē 
vakaru novadīt. Protams, Svētceļojums, arī šogad pēc ilgiem, ilgiem ga-
diem būs arī no Ilūkstes, nevis tikai no Bebrenes, kā tas iepriekš ir bijis. 
Mēs strādājam pie tā, lai cilvēkam ikdienā dotu iespēju, nevis uzbāztu, ka 
te mums ir un davai visiem ir jānāk, nē , kristietim pēc baušļa svētdienās 
uz baznīcu un vienreiz gadā pie grēksūdzes, ja nav smagi grēki, viss ir 
tas minimums, ko viņš var pildīt, bet mēs piedāvājam dziļāk iet, ir šeit 
iespēja, šeit, nepatīk slavēšana, “roku cilāšana”, lūk Tezē vakars -mie-
rīgs, kluss, nosvērts, nepatīk tas, lūdzu jauniešu vakari. Vārdu sakot, lai 
baznīca ir tāda, kura ir atvērta uz katru cilvēku, un tagad panācām tādu 
iespēju, ka katru dienu baznīca ir vaļā no rīta mises līdz vakara un cilvēki 
var ienākt. Strādājam, skatāmies vajadzības, bet arī baigi neuzspiežam, 
jo mēs zinām, ka mūsdienu jauniešiem un arī vecākiem ir daudz darba, 
ir visādi pulciņi, nodarbības un ja vēl tagad priesteris sitīs pa pieri tev 
te jābūt, te jābūt, pārdegs jaunietis. Ja, tas ir tāds garīgais, iekšējais, un, 
protams, lai viņam būtu prieks uz šejieni nākt, tad mēs rūpējamies arī par 
ārpusi, par šo redzamo baznīcas daļu, labiekārtošanu, te ir daudzas lietas 
vajag izdarīt, lai būtu skaisti vienkārši vizuāli. Jaunās mājas būvniecība ir 
mazliet apstājusies, jo trūkst finansējuma, bet to , ko mēs varam saviem 
spēkiem izdarīt, to mēs darām. Mums bija lielā talka, kur bija vairāk kā 50 
cilvēki atnākuši. Gribas šeit sataisīt, lai cilvēks ne tikai ticīgs, bet jebkurš 
Ilūkstes iedzīvotājs ienāk šajā baznīcas dārzā un var apsēsties. Ja tur pie 
strūklakas bieži vien tusē vakaros un iedzer, tad šeit varbūt būs tā vieta, 
kad varēs atnāk un baudīt nedzerošu kompāniju. Ir sastādīts piecgades 
plāns visas apkārtnes pārveidošanai, kas būs jau kā parks. Tagad tur tīra 
un mēs pagarināsim to garāžu un tur būs jauniešu garāža, ir plāns sataisīt 
tādu jauniešu ikdienas atpūtas vietu. Baznīcai ir jābūt atvērtai gan fiziski 
gan garīgi. Ir sajūta, ka cilvēks baidās ienākt baznīcā, ko viņi te sagaida, 
lielu tādu vecu vīru, kurš visiem ar pirkstu kratīs ai, ai, cik tu slikti dzīvo. 
Tas laiks ir pagājis un nāk jaunie priesteri un mums jau ir mazliet savādā-
ka, šī ne padomju domāšana. Mēs saprotam kā ticībai ir jāizdzīvo, jo mēs 
paši esam šajā 21.gadsimtā izvēlējusies šo. Ja padomju laikā, piemēram, 
ļoti bieži ir tā, ka ģimene izvēlas, ka dēls būs priesteris, tad mūsdienās 
jaunietis pats izvēlas ar savu gribu un tas nozīmē, ka viņš par to deg, viņš 
par to cīnās un parāda, ka tas ir reāls dzīves veids.

Jums ikdiena ir ļoti piepildīta, nevar sūdzetie par rutīnu.
Nē, nē, nevar sūdzēties par rutīnu. Tagad arī vakar un aizvakar man 

bija sadarbība ar Daugavpils zemessardzes bataljonu, kur viņi mani aici-
nāja būt par kapelānu un man nācās tagad iestāties zemessardzē un pēc 
laika būšu pilntiesīgs zemessargs un tur arī darbošos. Tā darbošanās ir 
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atkarīga no priestera. Pēc idejas es varētu sēdēt istabā un spļaut griestos 
un atnākt svētdienā uz misi, bet ne jau tāpēc es tagad savu dzīvi likšu 
zem paklājiņa, lai vienkārši nezinu ko tur audzētu. Es esmu kļuvis par 
priesteri, lai darbotos, lai savu dzīvi veltītu ikdienā cilvēkiem un baznīcai 
un tā kā  dzīve ir viena un tā nav gara, tas būtu muļķīgi vienkārši sēdēt 
un neko nedarīt un gaidīt kamēr cilvēki atnāk un cilvēki nenāks, ja pries-
teris neiet ārpusē un nestrādā, tad nenāks. Es jūtu, ka es varu pavilkt, ka 
es varu darīt lietas un man tā liekas, ka labs priekšnieks, kurš neko pats 
nedara, ka viņš nodeliģē visu visiem darīt, bet pats, kā teikt, to uzrauga 
un man arī viens tāds galvenais viens no tādiem mērķiem ir nepārvērsties 
par priesteri celtnieku, es nozīmēju cilvēku no draudzes viņš koriģē un es 
tik uzmanu, vai viss notiek pareizi. Līdz ar to mans šis primārais ir garīgā 
dzīve Ilūkstē, Ilūkstes novadā un ja paliek laiks es menedžēju kaut kādas 
praktiskās lietas. 

“Man patīk tas virziens, uz kurieni iet Ilūkstes novads. 
Es sajūtu, ka ir arī tāds ļoti spēcīgs garīgs virziens”

Iestājoties vasaras laikam, gribās arī šai tēmai pieksarties. 
Vasara daudziem  ir atpūtas un dažādu svētku laiks, tepat jū-
nijā Līgo svētki. Kā tie būtu vērtējami no reliģiskā viedokļa?

Ja tagad vidējam iedzīvotajam paprasītu, ko nozīmē Līgo svētki, tad ko 
viņš pateiktu- sašļiks, alus, atpūta. Reāli to, ka tie ir Vasaras saulgrieži ne-
viens gandrīz neiedomāsies, ka tā ir kāda pagānisma palieka. Baznīca, kā 
jau zināms, tajā 24.jūnijā ir ieviesusi svētā Jāņa Kristītāja svētkus un šie 
svētki nav tikai Latvijā, tie svētki ir visā pasaulē, līdz ar to tas ļoti skaisti 
sakrita ar šo 24-to, ar šo mūsu Jāņu svinēšanu. Un pamazām tagad drau-
dzes priesteri piedāvā šo kristīgo Jāņu svinēšanu, kad pulcējas draudze un, 
protams, arī ar latviskām tradīcijām ar dziesmām latviešu ar tautas tēr-
piem un ar visu pārējo, kas nesaistās ar pagānismu, to mēs darām, to mēs 
piekopjam un svinam un ļoti skaisti tad 24.ejam uz misi, tā ir obligāti svi-
nama diena -24.jūnijs baznīcā. Protams, kas saistās ar dievturiem un tā kā 
viņi svin šos svētkus viņi visus svētku tā svin vai tur Jāņi, vai Ziemassvēt-
ki. Nesen skatījos latviešu filmu par mūsu pēdējām pagāniskajām ciltīm 
un tur ļoti labi pāradīja, ka tie, kuri bija pagāni pēdējie, Eiropa vairs viņus 
nevarēja saprast, jo kā var tik neizglītoti būt, ka pielūgt sauli, zemi, ūdeni 
un visu pārējo. Dievturība radās tajā mirklī, kad cilvēks nevarēja izskaid-
rot dabas parādības. Mūsdienās dabas parādības ir izskaidrojamas, līdz ar 
to tie svētki ir tā tradicionāli un latviski. Es šaubos, ka mums Latvijā ir 
problēma ar tādu pagānismu un dievturību tādā globālā izpratnē, tāpēc 
novēlu tiem, kuri svinēs Jāņus, protams, saprātīgi, lai nesadara muļķības, 
jo alus ir neatņemama sastāvdaļa. No draudzes puses mēs tagad organizē-
jam šos te kristīgos Jāņus tepat Ilūkstē un jebkuram būs iespēja atnākt. 

REDZĒT BALTU KREKLU

Mēs arī esam Latvijas simtgades gaidā. Daudz par to tiek ru-
nāts, daudzi saka šis ir īpašs laik, bet daudzi arī par šīm liela-
jām svinībām vīpsnā, noteikti arī kādu pamatotu iemeslu dēļ. 
Kā Jūs sajūtat šo notikumu un kādēļ iespējams citi to neizjūt 
nekā?

Domāju, te ir ļoti stipri jāsadala šo patriotismu, tādā ziņā, ka mums nav 
jābūt politikas patriotiem, bieži vien jauc, es neesmu Latvijas patriots, pa-
skaties kā viņi strādā. Nu ne jau tur to patriotismu balsta, tieši tāpat, kā 
tad, kad esi ticīgs cilvēks tu nebalsti savu ticību reliģijā, kaut kādās kus-
tībās vai grāmatiņā, tu balsti Dievā, tas ir tas pamats, kurš nesagrūst un 
kurš ir uz vietas, lai arī kādai laiki nāktu. Tieši tāpat ir arī ar Latviju. Ja 
liec savu paļāvību uz valsts vīriem un politiķiem, tad tas sagrūs, jo politiķi 
iet un mainās un melo un nezin ko, protams, ne visi, ir labi politiķi, es pats 
pazīstu labus un krietnus vīrus, kuri darbojas, protams, viņi nevar izvēr-
sties visas valsts līmenī, bet lokāli viņi ir superīgi un dara savas lietas un 
tiešām cepuri nost. Es esmu savas zemes patriots, nevis politiskās iekārtas, 
bet zemes, tur kur es esmu dzimis un šī brīvība, pati par sevi, šo brīvību 
jau nedāvāja tie 100 deputāti, kas ir tagad Saeimā. Šo brīvību dāvāja cil-
vēki, kuri dega par valsti un līdz ar to es degu līdz ar viņiem un pateicos, 
pirmkārt Dievam par to, ka mums ir brīva zeme, lai arī kāda, bet brīva. 
Ja nav brīva un politiskā situācija ir kā padomju laikā, nu tad atkal slikti. 
Man tā liekas tas ir tā, ja cilvēkam ir kaut kas slikti, viņam viss būs slikti, 
viņš atradīs i brīvā Latvijā, i labā deputātā i sliktā to slikto. Man patika 
tas salīdzinājums – balts krekls ar melnu darvas pilienu, ko mēs pirmo 
pamanīsim? Nevis to, ka balsts krekls, bet to, ka viņš netīrs, bet uz melna 
krekla mēs melnu pleķi nepamanīsim. Tātad, jo labāks ir cilvēks, jo vairāk 
viņā meklē šo sliktumu. Un tieši tāpat arī valsts līmenī, ja mēs mīlam savu 
Tēvzemi un mīlam to brīvību, kas mums ir dota kā Dieva dāvana, tad, jā 
labi  ir tas traips, bet nomazgāsim. Tomēr lielākā daļa ir šis labums, šis 
baltums, šis skaistums un man tā liekas, ka arī cilvēki, kuri dzīvo laukos 
viņiem ir vieglāk saprast, ko nozīmē savas zemes patriotisms, jo viņi ir tu-

vāk zemei, tuvāk dabai. Tie cilvēki, kas ir lielpilsētās, kuri dzīvo blokos vi-
ņiem viss ir atkarīgs no valsts vīriem, tāpēc aicinu visus atgriezties laukos!

Šovasar svinēsim arī  Ilūkstes novadam svētkus,  novadam 15 
gadi. Kā Jūs, kā ienācējs, sajūtat šo vietu un cilvēkus.

Es jau tad, kad kalpoju Jelgavā un Tukumā, es jau ik palaikam gribēju 
atgriezties savās dzimtajās zemēs, tā ir Subate un Gārsene. Man bija sap-
nis, ka es varētu Subatē kalpot kā priesteris, bet laikam tā kapacitāte ir 
daudz lielāka nekā Subates draudze varbūt pieprasa, līdz ar to mani at-
sūtīja uz Ilūksti un šeit es jūtos kā mājās, tiešām šeit ir mana vide un 
es esmu lielāko daļu dzīves nodzīvojis Daugavpilī un līdz ar to šeit ir tā 
vide, kuras mentalitāte man ir saprotama, jo, piemēram, Tukumā, kad es 
kalpoju, nu mūsu mentalitātes ļoti atšķiras no kurzemniekiem un šeit no 
Sēlijas, Latgales puses, un tur bija tādas diplomātiskākas attiecības. Šeit ir 
ģimeniskas attiecības  un man ir tāda sajūta, ka mani ir pieņēmuši, es ceru, 
ka tā nav mākslīgi radīta sajūta, bet es šeit esmu iejuties un tā ir tiešām 
dzīva un patiesa sajūta un man patīk šeit būt. Šī atsaucība un atvērtība ir 
apsveicama. Man arī ļoti liels prieks, ka Ilūkste izsita savu novadu, jo kā 
es sapratu, bija tāda iespēja, ka mūs pie Daugavpils novada piesaista, bet 
mūsu patriotiskais priekšsēdētāja kungs, tad viņš izsita to, ka te būs tas 
Ilūkstes novads un visi pārējie var tikai noskatīties ar skaudību, kā mēs 
te darbojamies. Man patīk tas virziens, uz kurieni iet Ilūkstes novads. Es 
sajūtu, ka ir arī tāds ļoti spēcīgs garīgs virziens, jo pašvaldība ir arī  ļoti 
atvērta baznīcai, baznīcas norisēm, kultūras nams aicina priesterus uz pa-
sākumiem, jau šajos trīs mēnešos, cik ir daudz Ilūkstes pilsētas pasākumi 
veikti baznīcā un tā ir tāda ļoti laba sadarbība. Baznīca sāk ar sabiedrību 
tā kā kopā saaugt, lai gan politiskajā līmenī visu laiku atgādina, ka baz-
nīca ir atdalīta no valsts un tā tālāk, nu labi, lai no valsts ir atdalīta, mēs 
neesam no cilvēkiem atdalīti, mums ir jābūt ar cilvēkiem kopā. Valsts bez 
cilvēkiem ir pļava, līdz ar to tas jēdziens, ka valsts ir atdalīta no cilvēkiem, 
tas ir kaut kur papīros Rīgā, šeit redzi reālo situāciju, ka baznīca nav atda-
līta no valsts, no iedzīvotājiem un prieks, ka tas virziens ir šeit iestūrēts un 
šī taciņa iemīdīta un mēs kopā ejam, un domāju šī taciņa pāraugs par lielu 
ceļu, ka Ilūkstes novads būs piemērs, lūk šādā veidā ir jāsadzīvo  un jādzī-
vo kopā ticīgiem, neticīgiem, luterāņiem, katoļiem, pareizticīgiem, ka šeit 
ir tiešām tāda idilles vieta, kur atbrauc un pamācies kā, pirmkārt, cilvēk 
pamācies kā sadzīvot ar baznīcu un otrkārt, priesteri, atbrauc, pamācies, 
kā sadzīvot ar cilvēkiem. Šeit tiešām būs tā vieta patriotiski kristīgi noska-
ņota, kas virzīs tās lietas uz priekšu. Novēlu būt cilvēkiem, pirmām kār-
tām, nebūt kā teikt latvietis latvietim vilks, būt sadraudzībā, būt saticībā, 
savstarpējā sapratnē un šeit es nedomāju par to, ka visiem ir jābūt super 
mega draugiem, tur labākie draugi mīļojās un apskaujas, nē, ir vienkārši 
jāciena, izturēties vienam pret otru ar cieņu un tad jau uz cieņas pamata 
mēs varam būvēt attiecības. Mēs cienām viens otru, cienām viens otra uz-
skatus un tieši tāpat kā baznīca ciena neticīga cilvēka uzskatus vai citas 
konfesijas uzskatus, tieši tāpat mēs aicinām, lai arī mūs cienītu, lai mēs 
esam kopējā cieņā un tādā arī kopējā izaugsmē. Lai mēs beidzam čīkstēt, 
bet ieeļļojam sevi un veram durvis plaši vaļā uz tiem notikumiem, kas no-
tiek un  ko Dievs mums ir sagatavojis.

Ar priesteri Ingmāru Zvirgzdiņu tikās
Madara Pavlovska 

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto: Oļegs Bogdanovičs
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…PRIEKĀ UN LEPNUMĀ PAR 
NOVADA SKOLĒNU UN PEDAGOGU 
SASNIEGUMIEM ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ

30. maija pēcpusdienā pulcējāmies Ilūkstes novada kultūras centrā, lai 
dalītos priekā par mūsu novada bērnu un pedagogu augstajiem sasniegu-
miem šajā mācību gadā. Gads ir bijis dažādām aktivitātēm bagāts – skolēni 
ir piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, mūzikas konkursos, inte-
rešu izglītības un sporta sacensībās, tādēļ šajā svētku pasākumā  dažā-
dās kategorijās tika apbalvoti vairāk nekā 40 skolēni un 39 skolotāji, kuri 
radošā un profesionālā sadarbībā ir pilnveidojušies un pamatoti likuši ar 
sevi lepoties, nesot gan skolas, gan visa novada vārdu.

Labākā dāvana no visām, ko vien varu  otram dot un vēlos saņemt pati, 
ir prieks. Nevienā veikalā iegādātā dāvana nerada tādu emociju dzirksti 
kāda rodama mirklī, ja dāvanā saņemts drauga vai arī svešinieka bezvār-
du apliecinājums – tu man esi nozīmīgs! Tik nozīmīgs un īpašs! Ar šādiem 
vārdiem, sveicot laureātus un viņu ģimenes, pasākumu iesāka Izglītības 
nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Sanita Plone. Sveicot novada ta-
lantīgākos un drosmīgākos skolēnus, Ilūkstes novada domes pašvaldības 
deputāte Dace Stalidzāne  pauda prieku par skolotāju, skolēnu un vecāku 
sadarbību ceļā uz sasniegumu virsotnēm un uzsvēra – novads ar jums 
visiem ļoti lepojās,  jūs mums esat ļoti nozīmīgi!

Un tik tiešām, katrs sasniegums ir iespējams, pateicoties ieguldītajam 
darbam un arī apkārtējo atbalstam… Šogad Līvānu un Ilūkstes novadu 
apvienības un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs godalgotas vie-
tas ieguva  34 skolēni, valsts olimpiādēs piedalījās 6 skolēni:

no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas- Kitija Beitāne un Gabriela Lidi-
ja Hukere – latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtau-
tību izglītības programmu) valsts 34. olimpiādē (sagatavoja skolotāja Zi-
naīda Ķedere). No Ilūkstes 1.vidusskolas-  Elvis Ancāns un Oskars Pučka 
– matemātikas valsts 68. olimpiādē (sagatavoja skolotāja Gunta Vaitkune), 
Anete Skrimble – vēstures valsts 24. olimpiādē (sagatavoja skolotāja Vita 
Anspoka) un krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiãdē (sagatavoja 
skolotāja Aiva Šaršūne). Esam lepni ar Ilūkstes 1.vidusskolas skolnieces 
Elīnas Gerasimovas panākumiem Latvijas 45.atklātajā matemātikas olim-
piādē un sveicam ar godalgotās 2. vietas iegūšanu, olimpiādei Elīnu saga-
tavoja skolotāja Gunta Vaitkune.

2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika 
Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kas 
pulcēja vairāk nekā 200 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu labāko zinātniski pētniecisko darbu autorus. Tajā ar lieliskiem panā-
kumiem startēja arī Ilūkstes 1.vidusskolas skolnieces Laima Apele (2.pa-
kāpes diploms) un Krista Gaudzeja (3.pakāpes diploms). Ar prieku varam 
paziņot, ka šo meiteņu darbi tika izvirzīti uz Valsts 42. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferenci. Paldies skolotājiem Ivetai Megnei un Rai-
mondam Rēķim par ieguldīto darbu! 

Mūsu skolēnu panākumu pamatā ir arī pašu skolotāju talants, pra-
sīgums un paraugs. Šogad 39 skolotāji var lepoties ar savu skolēnu pa-
nākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Šo 
skolotāju darbs ir guvis gandarījumu, jo skolēnu panākumi ir arī pedagogu 
panākumi. 

Pašvaldības balvu pateicībā par profesionālu veikumu, sirds-
degsmi un atbalstu skolēniem viņu ceļā uz sasniegumiem  pasnie-
dza Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotājām-  
Lilijai Razminovičai, Lāsmai Šeršņovai. Ingrīdai Studānei, Aijai Valpēterei 
un Airita Šuksto, Eglaines pamatskolas skolotājām -Antoņinai Sējānei un 
Elīnai Palkevičai, Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājiem- Inesei Kokinai, Ive-
tai Miderei, Vitai Anspokai, Pēterim Kalvānam, Sandrai Macijevskai, Rai-
mondam Rēķim, Ilzei Vanaģelei, Guntai Vaitkunei,  Aivai Šaršūnei, Ivetai 
Megnei un Birutai Gičevskai, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotā-
jām- Zinaīdai Ķederei, Irinai Kokinai, Natālijai Besprozvannajai, Snežanai 
Želtiševai, Valdai Namiņai un Veslavai Linčikai, Subates pamatskolas sko-
lotājām -Allai Brokānei un  Aigai Subatiņai.

Ilūkstes un Līvānu novadu  (2.posma ) olimpiāžu laureāti:

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola: Ilmārs  Mežaraups, 
Sanita Vitkovska, Reinis Krasausks.
Eglaines pamatskola: Madara Dumbra Dumbrovska.
Ilūkstes 1.vidusskola: Samanta Kuzņecova, Laura Multiņa, Elvis Ancāns,
Anete Skrimble, Santa Bigāte, Laima Apele, Ariadna Ivanova, Megija 
Pabērza, Elza Timšāne, Zintis Ščerbakovs, Ieva Isoda, Oskars Pučka,
Elīna Gerasimova, Guntis Kaušelis, Roberts Linards, Dana Viviāna Cirse,
Anna Isoda, Rihards Bogdanovičs, Gabriela Čamane, Kristiāns Karpenko.
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola: Annemarija Jelinska, Linda Juško, Kiti-
ja Beitāne, Melisa Krasovska, Zlata Bjalkovska, Gabriela Lidija Hukere.
Subates pamatskola: Ināra Upeniece, Stepans Ladošins.

Reģionālo mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti:

•	 Eglaines pamatskolas skolniecei Madarai Dumbrai Dumbrovskai Lat-
gales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olimpiādē atzinība (skolotāja 
Elīna Palkeviča);

•	 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnam 
Ilmāram Mežaraupam DU olimpiādē lietišķajā informātikā “Paskāla 
ritenis”  2.vieta (skolotāja Airita Šuksto) un Latgales reģiona 1.atklā-
tajā valodu olimpiādē 3.vieta (skolotāja Aija Valpētere);

•	 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolniecei 
Danielai Zviedrānei Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olim-
piādē atzinība (skolotāja Aija Valpētere);

•	 Ilūkstes 1.vidusskolas skolēnam Zintim Ščerbakovam DU olimpiādē 
lietišķajā informātikā “Paskāla ritenis”  atzinība (skolotāja Airita 
Šuksto);

•	 Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniecei Gabrielai Lidijai Hu-
kerei Latgales reģionālajā vācu valodas olimpiādē 1.vieta (skolotāja 
Snežana Želtiševa).

Apkopojot visus novada  skolēnu un skolotāju sasniegumus, 
kā tradīcija ir kļuvusi  sumināt rezultatīvāko skolēnu, skolotāju 
un skolu!  Novada skolēni, ir ne tikai  paveikuši savu ikdienas darbu, bet 
izdarījuši daudz, daudz vairāk, tādēļ tika suminātas divas skolnieces, kuru 
vārdi ir izvirzījušies priekšgalā mācību priekšmetu  olimpiāžu kopvērtēju-
mā. Centība un neatlaidība ir galvenais skolēna enkurs, tas palīdz viņam 
turēties mācību ūdeņos un sasniegt sev vēlamos gudrību kalngalus. Šādi 
mēs varam raksturot jaunietes, kuras uzrādīja  augstāko rezultātu novadā 
– Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece Anete Skrimble, Anete ieguva  1.vietu 
novada krievu valodas olimpiādē un tika izvirzīta uz valsts olimpiādi, kā 
arī ieguva 2.vietu novada vēstures olimpiādē un tika izvirzīta uz valsts 
vēstures olimpiādi. Otrs “Novada izcilnieks 2018” ir Ilūkstes Sadraudzī-
bas vidusskolas skolniece Gabriela Lidija Hukere, Gabriela ieguva 1.vietu 
novada vācu valodas olimpiādē, 2.vietu novada latviešu valodas (mazā-
kumtautību izglītības programmu) olimpiādē un tika izvirzīta uz valsts 
olimpiādi, ieguva 1.vietu Latgales reģionālajā vācu valodas olimpiādē.

Ilūkstes 1.vidusskolā ir skolotāja, kura strādā ar entuziasmu un ieinte-
resētību skolēnu spēju atraisīšanā, viņas audzēkņi ir izcīnījuši 5 pirmās un 
4 trešās vietas Ilūkstes un Līvānu novadu apvienības mācību priekšmetu 
olimpiādēs, divi skolēni tika izvirzīti uz valsts olimpiādi, ir iegūta 2.vieta 
Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Izcils skolotājs iedvesmo darīt, 
mainīt un sasniegt, viņš paver apvāršņus un parāda virzienus. Viņš dod 
vairāk, nekā varam novērtēt.  Tāda ir viņa – skolotāja Gunta Vaitkune.

Esot savas izaugsmes ceļā,  ir svarīgi neapstāties un aizvien no jauna, 
ar interesi un Sprīdīša apņēmību,  ļauties lidojumam zināšanu pasaulē. 
Pasākuma gaitā sveicām  Ilūkstes 1.vidusskolu, kuras paspārnē esošie 
skolēni šajā mācību gadā kopvērtējumā ir ieguvuši bagātīgu sasniegumu 
skaitu. Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni 2017./2018.mācību gadā  uzrādī-
juši augstākos rezultātus Ilūkstes un Līvānu novadu apvienības mācību 
priekšmetu olimpiādēs.

Labi padarīta darba un pateicības gaisotnē 30.maijā Ilūkstes novada kul-
tūras centrā, kur tika sumināti  novada reģionālo, valsts mācību priekš-

metu  olimpiāžu, konkursu, interešu izglītības un sporta laureāti
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Prāta erudīcija iet roku rokā ar fizisko sagatavotību, arī spor-
tam mūsu novadā aizvien ir bijusi iedalīta svarīga loma. Brazīlijas fut-
bola leģenda Pele ir teicis:  “Jo grūtāk tev nākas  uzvara, jo vairāk tu esi 
laimīgs, ka sasniedzi to!”  Pašvaldības balvu pateicībā par neatlaidīgu 
darbu un cīņas sparu ceļā uz uzvarām pasniedza Ilūkstes 1.vidusskolas 
skolotājiem Elitai Rutkupai, Jānim Jarānam un Ilūkstes novada Sporta 
skolas trenerim Aleksandram Vorotinskim. Ilūkstes 1.vidusskolas florbo-
la komanda Latgales reģiona sacensības florbolā ieguva 2.vietu. Futbola 
komanda Latgales reģiona finālsacensības futbolā ieguva 1.vietu un tika 
izvirzīta uz Latvijas skolu futbola čempionāta finālturnīru. Latvijas sko-
lu futbola čempionāta finālturnīrā sacentās 18 Latvijas skolu komandas. 
6./7. klašu grupā Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni izcīnīja godpilno 3.vietu.

Ilūkstes 1.vidusskola florbola  komanda 5.-7.kl.: Roberts Linards, Renards Ri-
movičs, Kristaps Multiņš, Dāvis Fjodorovs, Sigvards Skudra, Dāniels Romanovskis, 
Andris Kriškijāns, Kristaps Trafimovs, Deivids Pučka.

Ilūkstes 1.vidusskola f utbola komanda 5.-7.kl.: Kristaps Trafimovs, Kristaps 
Multiņš, Renards Rimovičs,  Roberts Linards, Dāvis Fjodorovs, Deivids Pučka, Sig-
vards Skudra, Dāniels Romanovskis, Andris Kriškijāns, Stīvens Kokainis, Rainers 
Buks, Renārs Rītiņš, Mairis Timšāns.

 Nav tevī sīkā, tāpēc viss kļūst liels. Ir tevī saule, tāpēc viss kļūst gaišs, 
nāk tava dvēsele un viss kļūst netverams.... Pašvaldības balvu pateicī-
bā par centību, neatlaidību un radošumu savu talantu un perso-

nības atraisīšanas ceļā , saņēma arī  Ilūkstes mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un pedagogi. Pateicība skolotājām Ingai Ašķeļaņecai, 
Oksanai Šeršņovai un Tatjanai Dvoreckai un daudzsološajiem  Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem Elizabetei Baltrukevičai, Evai 
Evelīnai Repkovai, Anastasijai Vorslovānei un popgrupas “Mix” dalībnie-
cēm: Sintijai Kozindai, Danai Viviānai Cirsei, Luīzei Vizulei, Elīzai Repko-
vai, Melānijai Makaveckai, Evelīnai Ruseckai un  Andželikai Purvinskai.

Ļaut izpausties savai iekšējai būtībai, uzdrīkstēties, piepildīt domas ar 
gaismu un siltumu mūsu bērni var tepat Ilūkstes Bērnu un jauniešu cen-
trā, pašvaldības vārdā Pateicības pasniedza BJC direktore Vanda Rimša. 
Paldies par radošo dzirksti pedagogiem: Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājām 
Dacei Paršai un Ingrīdai Silapēterei, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 
skolotājām Mairitai Rimovičai un Dainai Paukštei, Raudas internātpa-
matskolas skolotājiem Līgai Lapai un Česlavam Gabrānam, Bebrenes vis-
pārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotājai Martai Vanagai.

Latviešu tautas 
dejas

Ilūkstes 1.vidusskolas 4.-5.klašu  un 8.-9.klašu tautas deju 
kolektīvi “Ance”

Mūzika

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra Vokālais ansamblis 
“Ieklausies”
(Baiba Paukšte, Egija Tretjuka, Annija Fjodorova, Lonija 
Kaķeševa,  Arīna Vasiļjeva, Vita Ivanova, Elīna Gerasimova, 
Jūlija Ivanova)

Skatuves runa
Sintija Strode. Ilūkste, 1.vidusskolas skolniece
Aivis Vucens, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskola skolēns
Jūlija Ivanova, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne

Vizuālā un 
vizuāli plas-
tiskā māksla

Raudas internātpamatskolas skolēni: Juris Saušs, Edgars 
Saušs, Rūdis Glumāns.

No stiprām  ģimenēm izaug ģimenes lepnums, no stiprām dzimtām – 
dzimtas lepnums, no labiem skolēniem - skolas lepnums. Ļausim saviem 
bērniem brīvi izplest spārnus pretī jaunajam, pretī labajam. Un ceļā, kurā 
aizvien viņus pavadām, vēlam arī pašiem  gūt prieka artavu par viņu li-
dojuma skaistumu!  Ilūkstes novada pašvaldība izsaka lielu pateicību ik-
vienam par ieguldīto darbu, radošo dzirksti un enerģiju! Lai iedvesmojoša 
vasara! 

Sanita Plone 
Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas p.i.

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācijā  “Novada izcilnieks 2018” balvu saņēma 
Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece Anete Skrimble

IR IZVEIDOTA ILŪKSTES NOVADA 
JAUNIEŠU DOME

Aprīļa noslēgumā Ilūkstes novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos Ilūkstes no-
vada jauniešu domei. Jauniešiem vajadzēja pieteikt savu kandidātu sarakstu ar 7-15 
jauniešiem vienā sarakstā. 

Jauniešu domes vēlēšanām tika iesniegti divi saraksti – “Citādie jaunieši” un “Jau-
nā nākotne”. “Citādie jaunieši” iesniedza sarakstu ar 12 kandidātiem vecuma posmā 
no 14-18 gadiem. “Citādie jaunieši” uzsver: “Mēs esam gatavi piedāvāt savus problēmu 
risinājumus, būt aktīviem un darboties!”. Jauniešu saraksts “Jaunā nākotne” iesnie-
dza sarakstu ar 8 jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Šī saraksta jaunieši saka: 
“Mūsu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti Ilūkstes novadā, sekmēt pagastu jauniešu 
sadarbību, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs un pasākumos.” 

Jauniešu vēlēšanas notika divas dienas 18.-19.maijā. Balsot varēja Ilūkstes novada 
centrālajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās. Vēlēšanām noslēdzoties, kopvērtējumā 
uzvarēja jauniešu kandidātu saraksts “Jaunā nākotne”. Jauniešu domes priekšsēdētājs 
un  vietnieks tiks ievēlēts sēdē, kura notiks jūnijā. Kopā jauniešu domē tika ievēlēti 15 
jauniešu domes deputāti. 

Apsveicam jauniešus, kuri tika ievēlēti jauniešu domē. Lai radošs un ideju piepildīts 
darba cēliens. 

Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni
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PILSKALNES PAGASTĀ 
JAUNATKLĀTI DIVI IEPRIEKŠ 
NEZINĀMI PILSKALNI

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasts ne velti nes šādu vārdu, jo pagasta 
teritorijā bija zināmi septiņi pilskalni. Tas ir pilskalniem visbagātākais pa-
gasts visā Augšzemē un viens no pilskalniem bagātākajiem pagastiem arī 
visā Latvijā. Vēstures kuriozitāte ir tā, ka vēl 1920-to gadu sākumā Pils-
kalnes pagasta teritorijā nebija zināms neviens pilskalns, lai gan pagasta 
nosaukums vedināja domāt par tādu esamību.

 2018.gada pavasaris ir unikāls Latvijas pilskalnu jaunatklāšanas jau-
nāko laiku vēsturē, jo 30.aprīlī tika atklāti divi pilskalni Latgales vidie-
nē – Andrupenē un Feimaņos, 6.maijā vēl viens pilskalns Aglonas pagastā 
(skat.: Latvijas Avīze. 2018.g.b 25.maijs). Pilskalnu jaunatklājumus sek-
mēja lazerskennēšanas (LiDAR) rezultātā iegūtās zemes virsmas reljefa 
modeļi, kas, arī sēdot pie datora, ļāva ieraudzīt kādus pilskalniem raksturī-
gus reljefa mākslīgos pārveidojumus – grāvjus, vaļņus, terases. Pilskalnus 
atgādinošus reljefa pārveidojumus Pilskalnes pagastā jau 2017.gada rudenī 
nejauši ieraudzīja arheologs Raimonds Rozenvalds, tomēr, kamēr vieta nav 
apsekota un redzēta dabā, izteikt kādus apgalvojumus par iepriekš nezi-
nāmu pilskalnu jaunatklāšanu nebūtu pareizi. Abas Pilskalnes pagasta 
iespējamo pilskalnu vietas tika speciālistu pārbaudītas 2018.gada 27.maijā 
un tiešām tika atklāti divi jauni, iepriekš nezināmi pilskalni; Pilskalnes pa-
gasta vārds ieguva vēl dziļāku pamatojumu. Pilskalnu jaunatklājumi Lat-
vijā ir rets un tāpēc jo nozīmīgs notikums. Aptaujātie vietējie iedzīvotāji 
par šiem pilskalniem neko daudz nevarēja pastāstīt. Pilskalni nosaukti pēc 
tuvākajiem orientieriem. Vai pilskalniem agrāk ir bijis kāds īpašs nosau-
kums, pagaidām nav zināms.

Driģeņu pilskalns taisnā līnijā atrodas ap 450 m uz DA no Driģenēm, 
tomēr tieši pilskalns nav pieietams. Tas ierīkots šaurā ZR – DA virzienā 
orientētā tagad lapu kokiem un krūmiem aizaugušā šaurā kalna kauprē. 
Vienā pusē kauprei ir Driģeņu un Melnais ezers, otrā pusē – bebru uzplu-
dināts dūksnājs. ZR galā kaupre ir nodalīta ar māklīgi veidotu valni, grāvi, 
valni un grāvi, pretējā galā ir bijuši līdzīgi nocietinājumi: grāvis, valnis, 
grāvis, valnis un grāvis. Vaļņu augstums un grāvju dziļums ap 1 – 1,5 m. 
Šie nocietinājumu grāvji turpinās arī abās pilskalna nogāzēs gandrīz līdz 
kalna pakājei. Šādi nodalītais pilskalna plakums ir 10 – 15 m plats un 65 m 
garš. Izteikts kultūrslānis nekur nav ieraugāms, lai gan vietām zeme pils-
kalna plakumā ir it kā tumšāka. Šķiet, ka jaunatklātais Driģeņu pilskalns 
pieskaitāms tā saucamajiem patvēruma pilskalniem, kas ir bijuši samērā 
labi nocietināti, tomēr tiem trūkst kultūrslāņa. Šādu pilskalnu ierīkošanu 
pētnieki attiecina uz m.ē. I g.t.  pirmo pusi. Atzīmējams, ka taisnā līnijā 
ap 900 m uz ZR no Driģeņu pilskalna atrodas jau zināmais Sidrabiņu pils-
kalns.

Liepkalnu pilskalns atrodas ap 200 m uz DA no Liepkalnu mājām. 
Tas nav tradicionāls pilskalns, bet liels un grandiozs, tagad kokiem, krū-
miem un brikšņiem pāraudzis no zemes veidots nocietinājums. A un DA 
pusē nocietinājumu norobežo ap 10 – 15 m dziļā Dziļā grava un te nekādi 
mākslīgi nocietinājumi nav bijuši vajadzīgi. No pārējās apkārtnes nocieti-
nājums norobežots ar 3 – 4 – 5 m dziļu un ap 5 m platu grāvi, kas visizteik-
tākais ir pret Z, ZR un R. Zemes no grāvja ir mestas abās tā pusēs. D daļā 
grāvis izbeidzas stāvajā gravas nogāzē. Šķiet, ka nocietinājuma būvētāji 

nav īpaši rēķinājušies ar reljefu un grāvi rakuši sevis nodomātajā virzienā, 
caurrokot reljefa pacēlumus (Z pusē) vai veidojot terases. Z pusē aiz grāvja 
un vaļņa ir vēl kāda izteikta terase, kas agrākos laikos izmantota kā ceļš. 
Tālāk virzienā uz A grāvis pārveidojas par izteiktu terasi, kas tomēr nekur 
nepārtrūkst un izbeidzas gravas malā. Uz ZR no nocietinājuma ir grava, pa 
kuru notecējuši ūdeņi no dūkstainas pļavas uz ZR no nocietinājuma. Grava 
ir bijusi aizdambēta ar ap 3 m augstu un pārdesmit metrus garu dambi. Uz-
pludinājums droši vien radīja grūti pārejamu dūksti nocietinājuma priekšā. 
Ieeja, pa kuru arī tagad nonākam nocietinājumā, atrodas R pusē. Te grāvji 
un vaļņi ap 5 m platumā ir aizpildīti. Tieši pretim ieejas vietai ir Zaļum-
kalniņš, kurā senos laikos notikušas zaļumballes. Grāvju un vaļņu ietver-
tā teritorija nav izlīdzināta un neapšaubāms kultūrslānis te nav jaušams. 
Grāvja un vaļņu ietvertā teritorija ir ap ¾ ha liela, bet visa senvieta aizņem 
ap 1,4 ha lielu platību. Tas Latvijas apstākļiem ir grandiozs nocietinājums, 
kura izveidošanā ieguldīts liels darbs. 

Šķiet, ka Liepkalnu pilskalns (ja to vispār var uzlūkot par pilskalnu) 
varētu attiekties jau uz pēcpilskalnu laikmetu pirms uguns šaujamo iero-
ču plašākas ieviešanās respektīvi 13 gs. beigām – 15.gs. sākumu. Šāda no-
cietinājuma izbūve, iespējams, ir saistīta ar Livonijas ordeņa militārajām 
aktivitātēm – uzbrukumu, aizsardzību - pret Lietuvas dižkunigatiju, kuras 
senās robežas ir tepat tuvumā. Meklējot līdzības Liepkalnu pilskalnam, 
var norādīt uz Smiltenes Cērtenes pilskalnu, kurš tāpat ir nocietināts ar 
grandiozu grāvi un dambi ūdens uzpludinājumam, Vilces Sila kalnu un tā 
ar grāvjiem un vaļņiem norobežotajām “priekšpilīm” vai Jaunalūksnes Ga-
rasīmu pilskalnu, kurš nocietināts ar lielu visu pilskalnu ietverošu kalna 
nogāzē raktu nocietinājuma grāvi.

Jūlija sākumā Latvijas Kultūras akadēmijas studentes Inga Holsta un 
Agita Želtkovska plāno atkal būt Pilskalnes pagastā un taujāt, ko ļaudis 
varbūt zina par šiem diviem jaunatklātajiem un arī citiem Pilskalnes pa-
gasta pilskalniem. Lūgums vietējiem ļaudīm meitenes respektēt un dalīties 
savās zināšanās. 

Juris Urtāns
Prof., Dr.

N O T I K U M I

SUBATES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKA-
JĀ PESTĪTĀJA BAZNĪCĀ  PIRMO 
REIZI APMEKLĒJUMAM TIEK ATVĒR-
TI BAZNĪCAS PAGRABI

1.jūnijā, visā Latvijā notiekošajā akcijā „Baznīcu naktis” ikviens tika  
aicināts apmeklēt pasākumu arī  Subates evaņģēliski luteriskajā Pestītā-
ja baznīcā.  Šajā akcijā Subates luterāņu baznīca piedalās jau trešo gadu 
un katru gadu, vēloties šo pasākumu padarīt īpašu, tiek domāts par kādu 
pārsteigumu. 

Subates luterāņu baznīca ir ar senu vēsturi, tā celta 1685.gadā un tā 
ir apvīta ar daudz dažādām leģendām, gan tādām, kas saistītas ar  ēkas 
celtniecību, gan leģendām, kas saistītas ar baznīcas pagrabiem, kas atro-
das zem tās. Baznīcai ir divi pagrabi – lielais un mazais, „Baznīcu naktī” 
apmeklējumam sveču gaismā, tika atvērts lielais pagrabs. Baznīcas pagra-
bos ir pazemes eja un kā vēsta nostāsti, šī pazemes eja vedot no baznīcas 
zem Subates ezera uz Subate katoļu baznīcu. Vai tas tā ir vai nav, to var 
noskaidrot dodoties pagrabos. 

Jāatzīmē, ka pasākumā īpašu atmosfēru radīja subatietes Ineses Zie-
diņas stāstījums un muzikālie veltījumi no Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolas koru klases audzēkņiem (vadītāja Daiga Martinsone), saksofonista 

Elvja Ancāna, Aknīstes kultūras centra  vokālā  ansambļa „Viotonika” (an-
sambļa vadītāja Viola Jasmane) un mūziķes Ingas Kraševskas. 

Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilskalnes pagasts ir pilskalniem visbagātākais pagasts visā Augšzemē 
un viens no pilskalniem bagātākajiem pagastiem arī visā Latvijā

Baznīcas pagrabos ir pazemes eja un kā vēsta nostāsti, šī pazemes eja 
vedot no baznīcas zem Subates ezera uz Subate katoļu baznīcu
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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 .  6  2 0 1 8 . g a d a  1 3 . j ū n i j s

SVĒTKI VIESIEM, SVĒTKI IKVIENAM!

XXVI Vispārējie Dziesmu   un XVI Deju svētki   būs viens no nozīmī-
gākajiem Latvijas valsts simtgades  notikumiem, kurā  spilgti izpaudīsies 
un atbalsosies simtgades  svinību vēstījums ES  ESMU  LATVIJA.  Lai 
izceltu, ka ikviens  un visi kopā  piedalās  svētku radīšanā, svētku veidotāji  
uzsver   trīs  vērtības: Cieņa, Kopība un Tagadnīgums , kas ir šo svētku 
idejas pamatā. Cieņa pret cilvēku, pret tradīciju un jaunradi, kopā būšana, 
kas mūs visus vieno,kā arī tagadnīgums un  mūsu laikmetam raksturīgais. 
Dziesmu svētki   ir kā krāšņs pavediens, kas  vijas caur Latvijas valsts  un 
cilvēku likteņstāstiem. 

 Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies vairāk nekā  43 000 dalībnieku no 118 
Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un 
attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju.  No 30.jūnija līdz 8. jūlijam viņi 
piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, 
tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, 
latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierte-
ātru izrādēs. 

No  mūsu novada  ceļu uz XXVI Vipārējiem Dziesmu un XVI 
Deju  svētkiem  mēros  8 tautas mākslas kolektīvi: Šederes pagasta  
Lašu koris, Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras  kopa „Ritam”, kā 
arī šajos svētkos  visplašāk pārstāvētās deju nozares  6 deju kolektīvi: Pils-
kalnes pagasta  vidējās paaudzes  deju kolektīvs,  Ilūkstes novada kultūras 
centra jauniešu deju kolektīvs „Ance”, jauniešu deju kolektīvs „Labrīt ”, 
senioru  deju kolektīvs „Ozolzīles” Ilūkstes 1.vidusskolas deju kolektīvs 
„Ance”,  Dvietes pagasta kultūras nama  vidējās paaudzes  deju kolektīvs 
„Dviete”.  

XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana notiks 
2018. gada 1. jūlijā ar tradicionālo Garīgās mūzikas koncertu Doma baznī-
cā, sekos Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas pilsētas ielām. Ilūkstes  no-
vada tautas mākslas kolektīvi  svētku gājienā  dosies kopā ar Sēlijas 
novadu kolektīviem zem Sēlijas  kultūrvēsturiskā  novada karoga. Krāšņos 
tautas tērpos ģērbto dalībnieku vairāku stundu ilgais gājiens noslēgsies ar 
īpašu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem veltītu Atklāšanas pasākumu.

Gatavojoties svētkiem, katrā  Latvijas novadā ir izraudzīti Dziesmu un 
Deju svētku vēstneši,kas  popularizē   tautas mākslas tradīcijas  un  stāsta  
savu   svētku stāstu.Par mūsu novada Dziesmu  svētku vēstnesi ir 
kļuvis   Šederes pagasta Lašu koris un tā diriģente Maija Žigajeva, 

kas vada  jaukto kori. Koris, kas   ir bagāts ar   senām  kordziedāšanas  
tradīcijām,caur dziesmu, dziedāšanas mīlestību  vieno kopā  vairāku mūsu 
novada pagastu  dziedātājus. Šederes pagasta Lašu koris svētkos piedalās   
Noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā”,  kas ir svētku nedēļas   kulminācija 
, kurā 12 000 balsīgs dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniegs 
trīs stundu garu koncertu.Noslēguma koncerts pāries Sadziedāšanās naktī, 
skatītājiem pievienojot arī savas balsis, un turpināsies līdz pat rīta gaismai.

Folkloras kopa „Ritam” piedalīšanos  svētkos  uzsāk jau ar dalību 
Starptautiskajā  folkloras festivālā „Baltika”, kas norit Rīgā un dažādās 
Latvijas pilsētās, kultūrvēsturiskajos reģionos  no 16.- 17.jūnijam,  un  ir  
viens no Dziesmu un Deju svētku ieskaņas pasākumiem. Dziesmu un Deju 
svētku laikā fokloras kopa „Ritam” ar  tautas tradīciju  programmu  pieda-
līsies  folkloras  kopu muzicēšanā Vērmanes dārzā. 

Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs un Ilūkstes novada kultūras 
centra jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” piedalās koncertuzvedumā ”Vēl 
simts gadi dejai” Arēnā „Rīga”, kur  krāšņā  koncertā izdejos skaistākās  
latviešu dejas, kas  ir kļuvušas par apliecinājumu   tautas dejas skaistu-
mam un varenībai. 

Par nozīmīgāko un gaidītāko  deju  nozares  notikumu šajos simtgades 
Dziesmu un Deju svētkos ir kļuvis  deju lieluzvedums „Māras zeme”. Deju 
uzveduma   ideja ir  caur  kustību, dejas soli  izstāstīt mūsu Latvijas- Mā-
ras zemes   vēsturisko stāstu no vissenākajiem laikiem, kad latviešu ciltis 
apdzīvo  šo teritoriju, kristietības atnākšanu, mūsu valsts dzimšanu pirms 
tālajiem simts gadiem, kā arī  nonākt  mūsdienās  un vēstīt  notikumus  ar  
dejas tagadnīguma formu. Visi mūsu novada deju  kolektīvi , piedaloties  
deju uzvedumā „ Māras zeme”, Daugavas stadionā  kopā ar 17 000 dejotāju 
caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mū-
ziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi.

Sandra Stašāne
Ilūkstes novada kultūras centra direktore

S V Ē T K U  G A I S M Ā

KULTŪRAS PASĀKUMI JŪNIJĀ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

14.06
10.00

18.00
Komunistiskā terora upuru piemiņas diena

Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana  pie pieminekļa 
komunistiska terora upuriem

Aizlūgums Ilūkstes Romas Katoļu baznīcā

21.06. 19.00 Izgaismo Latviju Raudas ciemats

22.06 20.00 Līgo svētku ieskaņas koncerts Šēderes ciemats 

23.06 22.00 Līgo vakara diskoballe un ugunskura kurināšana Šēderes ciemats 

23.06 9.00
20.00

Līgo dienas Zāļu tirdziņš
Ielīgošanas pasākums, Līgo vakara balle Subates pilsēta 

23.06 21.00 Līgo vakars Lašu pilskalnā Lašu pilskalns

23.06 20.00 Līgo vakara muzikāls uzvedums „Līgo veci, līgo jauni”, 
balle kopā ar grupu „Jauda” Ilūkstes pilsētas estrāde

23.06 Līgo diena Bebrenē „Visi gaida Jāņu dienu” Bebrenes kultūras nams 

23.06 21.30 Līgo vakars Dvietes  parka estrāde

No  mūsu novada  ceļu uz XXVI Vipārējiem Dziesmu un XVI Deju  svēt-
kiem  mēros  8 tautas mākslas kolektīvi
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KAS JĀZINA IEDZĪVOTĀJIEM 
PAR JAUNAJIEM UGUNSDROŠĪBAS 
NOTEIKUMIEM.

Spēkā ir stājušies jaunie 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka prasības 
un atbildību ugunsdrošības jomā ne tikai juridiskām personām, bet arī 
fiziskām personām.

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi izstrādāti, lai mazinātu 
administratīvo slogu un atvieglotu prasības gan juridiskām, gan fiziskām 
personām. Jaunie noteikumi sekmēs ugunsgrēka izcelšanās iespējamības 
mazināšanu un ugunsgrēka ātrāku atklāšanu.

Kas tad jāņem vērā fiziskām personām?
1. Ikviena pienākums – nekavējoties evakuēties!
Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos noteikta prasība ikvienai 

personai nekavējoties evakuēties, atskanot trauksmes signālam vai 
pamanot ugunsgrēku. Šādas prasības tika ieviestas, lai mainītu pašu 
cilvēku ieradumus un liktu arī pašiem uzņemties atbildību par savu rīcību 
dažādās ārkārtas situācijās.

2. No 2020.gada 1.janvāra dūmu detektori jāuzstāda visās 
mājās un dzīvokļos!

Pēc VUGD veiktās statistikas izriet, ka ugunsgrēka laikā lielākā 
daļa cilvēku ir gājuši bojā nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no 
saindēšanās ar dūmiem. Tāpēc sākot ar 2020.gada 1.janvāri dūmu 
detektori būs obligāti jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos. Autonomie 
dūmu detektori ir efektīvas ar baterijām darbināmas ierīces, kas brīdina 
par iespējamo nelaimi un ļauj to novērst. Ierīces skaņa ir tik spalga, ka 
var atmodināt arī cieši aizmigušu cilvēku. Pievēršat uzmanība tam, lai 
ir CE marķējums – tas arī ir galvenais detektora kvalitātes rādītājs, kas 
apliecina ierīces atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. 
Galvenais nosacījums ir, lai signāla dzirdamība būtu visā mājā vai 
dzīvoklī. Nav ieteicams dūmu detektorus izvietot virtuvē, jo no ēdiena 
gatavošanas piedūmojuma detektors nepārtraukti reaģēs. Vispiemērotākā 
vieta detektoram būtu gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm.

3. No 2020.gada 1.janvāra privātmājas, vasarnīcas, dārza 
mājas un citus viendzīvokļa objektus (arī dvīņu un rindu māja) 
būs jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu!

Ugunsdrošības noteikumi nosaka arī prasības par ugunsdzēsības 
aparāta iegādi. Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu ir jāpievērš uzmanība 
uz CE marķējuma esamību un aparata dzēstspēju, kurai jābūt ne mazākai 
par 21A un 113B - šiem parametriem jābūt norādītiem uz ugunsdzēsības 
aparāta.

Var iegādāties pulvera ugunsdzēsības aparātu vai ūdens putu 
aparātu. To jānovieto apsildāmās telpās, viegli pieejamā un redzamā 
vietā. Ugunsdzēsības aparātus katru gadu ir jānodod pārbaudei, ko veic 
sertificēta firma.

4. Atvieglotas prasības dūmvadu un ventilācijas kanālu 
tīrīšanai!

Visas cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms 
apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā 
kurināmā apkures ierīces un dūmvadus jātīra papildus vēl vienu reizi 
apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). 
Viendzīvokļa objektā dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu var 
veikt atbildīgā persona, piemēram, ēkas īpašnieks un nav vairs jāpiesaista 
sertificēts skursteņslauķis. Pēc dūmvadu iztīrīšanas ir jāaizpilda apkures 
ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā 
stāvokļa pārbaudes akts, kas ir atrodams MK 2016.gada 19.aprīļa 
noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 8.pielikumā.

Savukārt gāzes apkures ierīces jātīra vienu reizi gadā, bet, 
ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic 
ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.  
Līdzšinējo trīs gadu vietā, turpmāk dūmvadu un ventilācijas kanālu 
tehniskā stāvokļa pārbaude būs jāveic retāk – reizi 5 gados, ko veiks 
atbilstošs speciālists.

5. Jāveic elektroinstalācijas pārbaude!
No 2017.gada 1.septembra jau ir stājusies spēkā prasība vienlaikus 

ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas 
kontaktu (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī, aizsargierīču 
uzstādīšanas vietās) savienojumu pārbaudi ar termokameru – ierīci, kura 
nosaka elektrokontaktu sasilšanas pakāpi slodzes laikā. Šo pārbaudi var 
veikt sertificēts speciālists ar verificētu iekārtu, termokameru un pēc 
pārbaudes aizpilda aktu no MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 
„Ugunsdrošības noteikumi” 7.pielikuma. Šādu pārbaudi jāveic ik pēc 10 
gadiem, izņemot objektus ar sprādzienbīstamo un ķīmiski agresīvo vidi. 

6. Ierobežojumi mehānisko ventilācijas iekārtu 
izmantošanā!

Līdz 2018.gada 31.decembrim dzīvokļu īpašniekiem bija jānovērš 
tas, ka pie dabīgās ventilācijas kanāliem ir pievienoti tvaika nosūcēji, 
atjaunojot un nodrošinot dabīgo ventilāciju. Tātad, dzīvojamo māju 
virtuvēs, kurās atrodas gāzes aparāts/plītis ir ierīkota dabīgā ventilācijas 
sistēma, lai gāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur ventilācijas kanālu 
un telpā nerastos bīstama gāzes koncentrācija, bet daudzi pie dabīgās 
ventilācijas sistēmas ir pievienojuši mehāniskas ventilācijas iekārtas, 
piemēram, tvaika nosūcējus, kas kavē dabīgo ventilāciju un gāzes 
noplūdes gadījumā var izveidoties sprādzienbīstama gāzes koncentrācija, 
notikt sprādziens un izcelties ugunsgrēks. Tāpēc, virtuves, kurās ir gāzes 
aparāts/plītis, ir jānodrošina ar atsevišķu dabīgās ventilācijas sistēmu no 
tvaika nosūcējiem.

7. Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 
Eiropā!

Latvijā Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas 
kopš 1997.gada novembra. 

Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas 
ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet arī citur - Islandē, Norvēģijā, 
Holandē, Lihtenšteinā, Šveicē, Monako, Vatikānā, Serbijā, Maķedonijā, 
Gruzijā, San Marīno, Farēru salās, Menas salā, Izraēlā, Turcijā un 
atsevišķos Krievijas apgabalos.

Līga Formanicka 
Ilūkstes novada pašvaldības 

Darba aizsardzības speciāliste 
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