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

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

PAR DOMES SĒDI APRĪLĪ

26. aprīlī deputāti izskatīja šādus 50 darba kārtības jautājumus:
1. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstipri-

nāšanu.
2. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfi-

nansējuma nodrošināšanai projektam “Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā”.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedzi-
ņu no Ļ.L.

4. Par Ilūkstes novada Kultūras centra valdījumā esošo pamatlīdzekļu 
izslēgšanu no bilances.

5. Par Ilūkstes 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
7. Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.
8. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
9. Par grozījumiem pašvaldības 31.04.2014. noteikumos Nr.12/2014 

“Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu iz-
vietošana pirms 12. Saeimas vēlēšanām”.   

10.  Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības dalību projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”.
12. Par pašvaldības dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā 

“Nodarbinātības pasākumi  vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

13. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivitas Krapānes at-
kārtotu ievēļēšanu.

14. Par Ilūkstes novada  bāriņtiesas locekles Ineses Sičevas atkārtotu ie-
vēlēšanu.

15. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakci-
jas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai.

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Upes ielā 5-11, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā.

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Avotu ielā 10-1, Ilūkstē.
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 29-2, 

Ilūkstē.
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pašulienē 4 - 42, Šēderes 

pagastā, Ilūkstes novadā.
20. Par dzīvojamās mājas Gagarina iela 2, Eglainē pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
21. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā ‘Raudas 

veikals”, Šēderes pagasts.
22. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brī-

vības ielā 13, Ilūkstē.
23. Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai  Ilūkstes 

pilsētā.
24. Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Avoti-

ņi” Dvietes pagastā un Pļavu iela 16, Ilūkstē.
25. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Bebrenē.
26. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Eglainē.
27. Par adrešu piešķiršanu Bebrenes pagastā.
28. Par adreses Liepu iela 80, Eglainē likvidēšanu.
29. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu G.A. Bebrenes pa-

gastā
30. – 43. Par zemes iznomāšanu un  zemes nomas līguma pagarināšanu 
Bebrenes, Šēderes un Eglaines pagastos.
44.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘Ceri-
ņi” Pilskalnes pagastā.
45.  - 48. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
49.  Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Amuļi 1” Pils-
kalnes pagastā un nosaukuma “Gaudzeji” piešķiršanu.
50. Par J.K. iesnieguma izskatīšanu.

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem

Apstiprināja  pašvaldības 2017. gada finanšu pārskatu: kur bilances aktīvi 
sastāda EUR 26 483 641; pamatbudžeta ieņēmumi EUR 9 747 085 (t.sk. 
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 1 068 320, ieņēmumi EUR 
7 802 043, aizņēmums EUR 876 722); pamatbudžeta izdevumi EUR 9 746 
933 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 1 137 607,  izde-
vumi EUR 8 346 298; aizņēmumu atmaksa EUR 263 028; speciālā budže-
ta ieņēmumi EUR 597 720 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 
EUR 241 672, ieņēmumi EUR 356 048; speciālā budžeta izdevumi EUR 
597 720 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 262 542, iz-

devumi EUR 335 178);  ziedojumu ieņēmumi EUR 3 255 (t.sk. budžeta 
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 63  ieņēmumi EUR 3 192); ziedojumu 
izdevumi EUR 3 255 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 
118; izdevumi EUR 3 137). 

***
 12.martā pašvaldība noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta  “Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” īstenošanu. Projekta rezultā-
tā tiks veikta Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielas (0,56 km) rekonstrukcija 
ar stāvlaukuma izbūvi. Šī projekta būvniecības darbiem nepieciešams 
finansējums  202 602,40 eiro apmērā , t.sk.
CFLA tiks pieprasīts priekšapmaksas pieprasījums EUR 103 275,00 (viens 
simts trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi);
pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 61 496,68 (sešdesmit viens tūkstotis 
četri simti deviņdesmit seši euro 68 centi);
pašvaldības priekšfinansējums EUR 37 830,72 (trīsdesmit septiņi tūkstoši 
astoņi simti trīsdesmit euro 72 centi).
Šajā sakarā dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu un atļaut pašvaldībai 
2018.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevī-
gākiem noteikumiem apstiprinātā projekta “Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā” īstenošanai 99 327,40 eiro apmērā uz 20 gadiem 
ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 

***
Nolēma izslēgt no  bilances Kultūras centra Skaņu aparatūru, kas sastāv 
no Pastiprinātāja QSC RMX2450 (1 gab.), Skandas JBL TR225 (2 gab.), 
Skandas RCF PFR-180SW (2 gab.)  ar sākotnējo bilances vērtību  EUR  4 
109,25  ,nolietojumu EUR 4 109,25  un atlikušo bilances vērtību EUR  0,00.

***
Apstiprināja Ilūkstes 1. vidusskolas sporta zāles maksas pakalpojumu cenrādi

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena bez 

PVN 
(eiro)

PVN 
(eiro)

Cena ar 
PVN 
(eiro)

Sporta zāle bez 
inventāra un 
aprīkojuma

Viena 
stunda 5,99 1,26 7,25

Sporta zāle ar 
inventāru un 
aprīkojumu

Viena 
stunda 8,28 1,74 10,02

***
Nolēma novirzīt no pārējiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu lī-
dzekļiem 350 eiro Ilūkstes PII “Zvaniņš” ledusskapja iegādei; 2 365 eiro 
Bebrenes pagasta pārvaldei Bebrenes dzirnavu norijas restaurēšanas dar-
biem un 15 968 eiro Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabied-
riskās kārtības nodaļai Ilūkstes pilsētas siltumapgādes tīkla siltumtrases 
rekonstrukcijai posmā no Stadiona ielas līdz Sporta ielai.
No pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķīra papildus finansējumu 606 
eiro apmērā Raudas internātpamatskolai siltumtrases remontam.

***
Apstiprināja kārtību  kādā tiks organizēta priekšvēlēšanu aģitācija un aģi-
tācijas materiālu izvietošana Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā 
pirms Saeimas vēlēšanām. Noteica, ka  Ilūkstes novada pašvaldība izsniegs 
šādas atļaujas: atļauju priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas objektu izvieto-
šanai; atļauju organizēt priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu ar deputātu 
kandidātu uzstāšanos; atļauju deputātu kandidātu pilnvarotajiem pār-
stāvjiem organizēt masu pasākumus. Par atļaujas saņemšanu noteica šādu 
maksu: par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu – 70 eiro; par 
priekšvēlēšanu aģitācijas mītiņu, sapulču, masu pasākumu organizēšanu – 
30 eiro stundā.  

***
Apstiprināja Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikumu. Nolikums nosaka, ka 
Ilūkstes Raiņa vidusskola ir Ilūkstes novada pašvaldības dibināta vispārējā 
izglītības iestāde. Tā ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, 
simbolika un veidlapa. Iestādes juridiskā adrese ir: Raiņa iela 49, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, LV-5447.
Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas atrodas:
Raiņa ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads; 
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Stadiona ielā 1, Ilūkste, Ilūkstes novads; 
Skolas ielā 41, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads; 
Tirgus laukumā 20, Subate, Ilūkstes novads.

***
Nolēma piedalīties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” projektā un noslēgt sadarbības līgumu starp 
Ilūkstes novada pašvaldību un Valsts izglītības attīstības aģentūru. Pro-
jekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, 
lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pie-
prasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 
pieaugumu.  Atbalsta mērķa grupa ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, 
prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem. Projekta realizā-
cijai pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. 

***
Nolēma pašvaldībai piedalīties kā darba devējam Nodarbinātības valsts 
aģentūras piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs” un šim mērķim piešķīra  pašvaldības līdzfinansē-
jumu 17 824 eiro apmērā. Pašvaldībā tiks nodarbināti 48 novada jaunieši.

***
Noklausījās  SIA “Reģionālie projekti”  pārstāves ziņojumu par sagatavo-
to novada teritorijas plānojama pirmo redakciju. Konstatēja, ka izstrādātā 
teritorijas plānojuma redakcija un Vides pārskata projekts atbilst Darba 
uzdevumam teritorijas plānojuma izstrādāšanai. Šajā sakarā nolēma no-

dot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ilūkstes 
novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un Vides pārskata projektu, 
nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām.

***
Atbalstīja Eglaines dzīvokļu īpašnieku  lūgumu un nodeva  dzīvojamās 
mājas Gagarina iela 2, Eglaines pagastā, kadastra apzīmējums 4456 007 
0102 001, tai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu 0,2673 ha kopplatī-
bā, kadastra apzīmējumi 4456 007 0102 un 4456 007 0315, un palīgēku, 
kadastra apzīmējums 4456 007 0315 001, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotai personai.

***
Atbalstīja ierosinājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Šēderes pa-
gastā “Ŗaudas veikals” un Ilūkstē, Brīvības ielā 13 (biroja telpas) nomas 
tiesību izsoli. Apstiprināja šo objektu izsoles noteikumus. 

***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un nolēma  pagarināt 11 zemes nomas lī-
gumus un  noslēgt jaunus 6 nomas līgumus par pašvaldības zemes izman-
tošanu.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas 
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”. 
   
     Irēna Bogdanova

 Kancelejas nodaļas vadītāja         

ILŪKSTES NOVADA  TERITORIJAS PLĀ-
NOJUMA 2017. – 2028. GADAM REDAKCIJA 
1.0 UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTS  NO-
DOTS PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Šī gada 26. aprīlī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu Nr.141 “Par 
Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017. – 2028. gadam pirmās redak-
cijas 1.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”.
Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas do-
kuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi turpmākajiem 12 gadiem. 
Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Reģionālie 
projekti”. 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 22. maija līdz 19. jū-
nijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 18.jūnijā, 
plkst.17.30 Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības ielā 12.

Ar teritorijas plānojuma redakciju 1.0  un vides pārskata projektu līdz 
19.jūnijam var iepazīties pašvaldības administratīvās ēkas pakalpojumu 
centrā katru darba dienu, pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē 
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sa-
daļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.ilukste.lv .
Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 19. jūnijam iesniedzami 
Ilūkstes novada pašvaldībā darba laikā vai nosūtot pa pastu (Brīvības ielā 
7, Ilūkstē, Ilūkstes novads, LV – 5447), vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
dome@ilukste.lv., vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS). Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kon-
taktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta 
adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums 
un kadastra numurs. 
Papildu informācijai:
- teritorijas plānotāja Natālija Formanicka (tālr. 65447860, e-pasts: nata-
lija.formanicka@ilukste.lv);
- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāve 
Santa Pētersone (tālr. 67320809, e-pasts: santa@rp.lv).

Natālija Formanicka 
Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

EIROPAS SAVIENĪBAS PĀRTIKAS UN 
MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS ATBAL-
STU SAŅEMS VAIRĀK ĢIMEŅU

No 1. aprīļa ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 euro, 
ir pieejami ar Eiropas Savienības atbalstu nodrošinātie pārtikas, higiē-
nas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti jeb pakas. Mūsu 
novadā Eiropas Atbalsta fonda paku izsniegšanu nodrošina partnerorga-
nizācija – biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils un Ilūkstes 
novadu komiteja – sadarbībā ar Ilūkstes novada Sociālo dienestu.

Pakas var saņemt:
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” telpās (Kastaņu ielā 38A, 
Ilūkstē);
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē (Tirgus laukumā 18, 
Subatē);
Bebrenes pagasta pārvaldē („Pagastmājā”, Bebrenē, Bebrenes pagastā);

Dvietes pagasta pārvaldē (Dvietē, Dvietes pagastā);
Eglaines pagasta pārvaldē (Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā);
Šēderes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 4, Šederē, Šēderes pagastā).

Lai saņemtu paku, jāuzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegta 
rakstiska izziņa:

• par atbilstību trūcīgas personas statusam;
• kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā;
• kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodroši-

nātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 euro) – no 
01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību Eiropas Atbal-
sta fonda palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

Persona vai ģimene attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas de-
rīguma termiņa laikā var saņemt uzreiz visu noteikto pārtikas, higiēnas 
un saimniecības preču komplektu kaitu. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir 
bērni, tām ir iespēja saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un 
saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem, ieskaitot) 
un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 
gadiem, ieskaitot). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēne-
šiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču komplektus, kas paredzēti 
maziem bērniem. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir 
iespēja papildus saņemt bērnu higiēnas preču komplektus

Ingūna Svarāne
Sociālā dienesta vadītāja
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S A B I E D R Ī B A

ES SAVAI ZEMĪTEI
28. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā norisinājās vides sakār-

tošanas pasākums „Lielā Talka 2018”, kas aicināja iestādes, organizācijas, 
uzņēmumus, kā arī brīvprātīgos entuziastus organizēt savas kolektīvās 
talkas. 

Kā talkotājiem veicās mūsu novadā?

Bebrenes pagastā šogad  talkā piedalījās nedaudz vairāk kā 200 cil-
vēki. Savākti 152 maisi ar atkritumiem. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbo-
jās 140 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni 
un darbinieki. Talkas ietvaros tika sakopta ābeļdārza teritorija, sporta 
laukums un dienesta viesnīcas (upītes krasts un tam piegulošā teritorija) 
apkārtne.  Piektdien mazie Bebrenes bērnudārza ķipari un audzinātājas 
(kopā 23 cilvēki) centīgi uzkopa bērnudārzam piegulošo teritoriju (lasīja 
zariņus, vāca plastmasu un papīrus). Talkas dienā parkā aktīvi darbojās 5 
seniori (savā atpūtas stūrītī). Arī „Tehniskā centra” apkārtnē čakli rosī-
jās 6 talcinieki. Savukārt „Akmeņupes dabas takā” darbojās 10 talcinieki. 
Tika izcirsti koki un krūmi, salikti akmeņu pakāpieni. Liela rosība valdīja 
pie Bebrenes katoļu baznīcas. Talcinieki raka, veda, grāba zemi, stādīja 
kociņus un košumkrūmus – tapa Jaunavas Marijas dārzs. Kopā talkoja 
20 cilvēki. Arī „Bebra” vetaptiekas apkārtni čakli uzkopa 6 talcinieki. Ilze 
ciemata centrā aktīvi darbojās 16 talcinieki. Pēc talkas visus talkotājus 
spēcināja silta tēja un zupa. “Paldies visiem par atsaucību. Taču Lielā Tal-
ka nebeidzas ar gandarījumu par šajā dienā paveikto. Mums visas nākošās 
364 dienas līdz nākamajai talkai jādzīvo ar domu, ka talkas dienā būs 
daudz mazāk kopjamā, bet vairāk laiku varēsim veltīt skaistākas vides 
labiekārtošanai un veidošanai”, uzsver Benita Štrausa, Bebrenes pagasta 
pārvaldes vadītāja.

Šēderes pagastā talka tika organizēta Grīnvaldes kapos, kur piedalījās 
10 talcinieki. Tika sagrābta liela kapu teritorija, sakoptas pamestās kapu 
kopiņas, iznesti sakritušie koki, salasīti 7 maisi izdegušo stikla svečturu 
un plastmasas atkritumu. Kopumā bija 35 maisi atkritumu, jo 3 ģimenes 
lasīja atkritumus gar ceļa  malām un nedaudz cilvēki bija saveduši atkri-
tumu maisus no Grendzes  jaunajiem un Pakapenes kapiem.

Eglainē  talkošana notika Lašu kalnā, kur tika salasīti 26 maisi atkri-
tumu un talkā piedalījās  40 cilvēki.

Pilskalnes pagastā, gatavojoties Lielajai Talkai, uzkopšanas darbi 
notika visas nedēļas garumā. Tika sakoptas pagasta nozīmes ceļu noma-
les, savācot vairāk kā 200 atkritumu maisus, bet jau 28. aprīlī talcinieki 
Pilskalnē pulcējās norunātajā vietā, lai uzsāktu sakopšanas darbus pie 
a/m Dubezers,  talcinieki aktīvi iesaistījās veco lapu grābšanā, dažādu 
sadzīves atkritumu savākšanā. Talkas laikā tika atjaunotas puķu dobes, 
uzstādīta lapene un 20 putnu būrīši Pilskalnes „Siguldiņa” dabas takās. 
Talkā piedalījās 23 talcinieki. Ilūkstes novada domes priekšsēdētaja viet-
nieks  Maigurs Krievāns pateicās talciniekiem par paveikto darbu pie a/m 
Dubezers. Pēc labi padarīta darba talcinieki cienājās ar zupu un klinģeri.

Dvietē Lielajā Talkā izdevās sakopt visas plānotās teritorijas. Tika 
sakārtota Dvietes parka teritorija. Talkojot tika savākti atkritumi, sausās 
lapas un koku zari. Lielākais atkritumu daudzums tika savākts Berjozov-

kas tuvumā, Zītaru mājas tuvumā un gar ceļmalām. Talkā piedalījās 36 
talkotāji. Tika savākti 35 maisi atkritumu. 

Ilūkstē, lai arī talkot ieradušies bija vien 6 cilvēki, tomēr tika izdarīti 
visi iepriekš plānotie darbi – sakopta kapu teritorija,  savākti atkritumi  
Ilūkstes upes kreisajā krastā aiz vecā klostera, no aizdambējumiem tika 
attīrīts strautiņš estrādes teritorijā un padziļināta  tā gultne. Kopskaitā 
Ilūkstē tika savākti 23 maisi ar atkritumiem.  

Subatē talka notika vairākās vietās  - subatieši sakopa ezera krastus, 
luterāņu un katoļu baznīcu apkārtni, “Miera nama” kolektīvs strādāja 
Kazimirvāles kapos.  Talkas laikā tika savākti  vairāk kā 50 maisi,  strādā-
ja  40 talcinieki, jaunākais - 5 gadus vecs, vecākajam talkotājam - 70 gadi. 
Subates un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne saka īpašu 
paldies ģimenēm, kuras uz talku ieradās kopā ar bērniem- Rutkovsku, 
Streiko, Okmaņu ģimenēm, Ingai Krekelei, Marītei Balodei un  Gunāram 
Kraševskim. 

Sakām paldies ikvienam par iesaistīšanos Lielajā Talkā un ikvienam 
par ikdienas darbu, novada sakoptajām lauku sētām un skaisto apkārt-
ni un vidi.  Informācijai atgādinām, ka novadā darbojās vairāki sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punkti un šķiroto atkritumu savākšanas  
laukumi.

Šķiroto atkritumu savākšanas  laukumi:

Ilūkstē: Strēlnieku ielā 49A (apsaimniekotājs un īpašnieks Nordik Re-
cycling - darbojas pēc savas iniciatīvas), pieņem šāda veida atkritumus 
- papīrs un kartons,plastmasa,stikls,metāla iepakojums,tekstilmateriāli, 
elektriskās un elektroniskās iekārtas,apgaismes iekārtas un luminiscen-
tās spuldzes,baterijas un akumulatori,nolietotie transportlīdzekļi,nolieto-
tās riepas.

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, kur var nodot 
sliklu, papīru, kartonu, plastmasu, metālu:

Brīvības ielā 11B, Ilūkstē,
Kastaņu ielā 38, Ilūkstē,
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē,
Parka ielā 3, Pilskalnes pagasts,
Skolas ielā 3, Šēderes pagasts,
Pašuliene 2, Šēderes pagasts,
Gagarina ielā 6, Eglaines pagasts,
Pie lauku mājām Gundegas, Bebrenes pagasts,
Dvietes centrs pie pagasta pārvaldes,
Tirgus laukums, Subatē

Nodošanas vieta otrreizējās izmantošanas precēm:

Ilūkste, Strēlnieku 49A -  iespējams nodot mēbeles, sadzīves tehniku, 
elektriskās un elektroniskās preces, lietotus apģērbus.

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Raksts tapis sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un pašvaldības 
teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības 

nodaļu

Subatē talka notika vairākās vietās  - subatieši sakopa ezera krastus, 
luterāņu un katoļu baznīcu apkārtni, “Miera nama” kolektīvs strādāja 

Kazimirvāles kapos

…liela rosība valdīja pie Bebrenes katoļu baznīcas. Talcinieki raka, 
veda, grāba zemi, stādīja kociņus un košumkrūmus – tapa Jaunavas 

Marijas dārzs. Foto: www.manabebrene.lv 
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SIMTGADES SVĒTCEĻOJUMS 
IR SĀCIES!

Simts dienas lūgšanās par Latviju, brāļiem un māsām Kri-
stū un tiem, kas Dievu vēl nezina. Simts dienas gar visu Latvi-
jas robežu sludinot Dieva vārdu un liecinot par Dieva žēlsirdību!  
PIEVIENOJIES!

Sīkāka informācija mājaslapā  www.svetcelojums100.lv 

S A B I E D R Ī B A

…NENĀKAT, KAD SAULE SPĪD, NĀKAT 
TAD, KAD LĪŅĀ APNICĪGAIS LIETUS UN 
VĒJI NEŽĒLĪGI VIRINA LOGU RĀMJUS, 
AICINOT, CILVĒK, GLĀB.

Ludim Smagaram vienmēr būs 54… Kā vētrā aizlauzta liepa, māte 
palika bez dēla aizvēja... 

Leontīnes Smagares dzīvē notika traģēdija, vairāk kā traģēdija, jo tālā-
kā dzīve bez palīdzības bija neiedomājama. Smagā dzīves nasta smagi ie-
dragājusi veselību, pārvietošanās apgrūtināta. Mēs, tuvākie līdzcilvēki, lai  
risinātu esošo situāciju, piedāvājām dažādus variantus, tai skaitā Dvietes 
pansiju “Mūsmājas “Dižkoks””. Protams, kundzei bija strikta atbilde – es 
dzīvošu mājā. Vairāk kā pusgadsimta nodzīvots. Pēc palīdzības kundzes 
jautājumā mēs vērsāmies pie Pilskalnes sociālā darbinieka Andra Kuzņe-
cova kunga. Esam pateicīgi, bija dzirdīgas ausis, kungs ieradās pie Smaga-
res kundzes un pateicoties viņa smalkjūtībai un vīrieša šarmam, izdevās 
kundzi pārliecināt par došanos uz Dvietes pansiju.  

Šobrīd kundze iepazīst jaunos apstākļus, viņa ir apmierināta, sakot 
“te jau labi, silti, tīri, mani nomazgā, ir frizieris, bija ciemos atnācis prā-
vesta kungs. Dzīvot jau var, bet gribās uz mājām.” Kā nu ne! Cilvēks ir 
kā izrauts ar visām saknēm no ierastās vietas, bet es ticu, ka ar to var 
samierināties un iedzīvoties jaunajās mājās, jo diemžēl arī cita risinājuma 
nav un nevar būt.  

Vēlos izteikt savu personīgo sirsnīgo paldies tiem jaukajiem ļaudīm, 
kuri rūpējas par Dvietes pansijas iemītniekiem un novēlēt līdzcietību pret 
ik katru cilvēku šajās mājās. Liela atzinība arī tiem ļaudīm, kuri pieņēma 
lēmumu un realizēja dzīvē skolas izmantošanu tik cēlam mērķim kā Dvie-
tes pansijas izveidošanā. Izcili, ka nevajag sacīt – nenākat, kad saule spīd, 
nākat tad, kad līņā apnicīgais lietus un vēji nežēlīgi virina logu rāmjus, 
aicinot, cilvēk, glāb. 

Cilvēks ar savu saimniecisko darbību veic lielu glābšanas darbu, vēl 
viens mūsu mīļās Latvijas stūrītis ir sakārtots, tas priecē. Pateicība arī 
ēkas būvniekiem un arhitektiem, ir ļoti skaisti. Paldies!

Patiesā cieņā,
Agnese Kreņevska Ilūkstē

ILŪKSTES NOVADA HOKEJA 
VETERĀNI ATKAL AR MEDAĻĀM!

     Ilūkstes novada hokeja veterānu 
komanda “Ledus lāči” jau piekto gadu 
piedalījās Daugavpils pilsētas atklātajā 
hokeja čempionātā senioru grupā +45. 
2017/2018 gada sezonā komanda “Ledus 
lāči” ieguva godpilno 3.vietu astoņu ko-
mandu konkurencē. Čempionātā pieda-
lījās trīs komandas no Daugavpils, divas 
komandas no Lietuvas un pa vienai ko-
mandai no Jēkabpils un  Rēzeknes.

    Čempionāta laikā komanda nospēlēja 
14 spēles (bez play off spēles), kurās 
guva desmit uzvaras, nospēlēja vienu 
neizšķirtu spēli un trīs spēles zaudēja. 

    Komandas “Ledus lāči” spēlētājs Igors 
Martushovs kļuva par čempionāta rezul-
tatīvāko spēlētāju!

    Komanda “Ledus lāči” izsaka patei-
cību Ilūkstes novada pašvaldības domei 
un sponsoriem par komandas atbalstu.

Vladimirs Žigajevs
 Ilūkstes novada sporta skolas 

metodiķis

Komanda “Ledus lāči” izsaka pateicību Ilūkstes novada pašvaldības 
domei un sponsoriem par komandas atbalstu
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ILŪKSTES 1.VIDUSSKOLAS 
SKOLNIEKS ELVIS ANCĀNS 
VASARĀ DOSIES UZ AMERIKU

Ilūkstes 1.vidusskolas 11.b klases skolnieks Elvis Ancāns šajā vasarā 
apmeklēs ASV, jo, piedaloties  konkursā  „BAFF Līderības Akadēmija”, 
kas sniedz iespēju pavadīt vasaru ASV, 1004 dalībnieku konkurencē  ir 
ieguvis vienu no trīsdesmit vietām, lai piedalītos šajā pasākumā.

Jaunieši, kas šobrīd mācās 11. klasē, tika aicināti pieteikties bezmak-
sas vasaras programmai BAFF Līderības Akadēmija, kas sniedz iespēju 
pavadīt vasaru ASV, iegūstot neaizmirstamu pieredzi, uzlabot angļu valo-
das zināšanas un iepazīst Amerikas kultūru.

Līderības Akadēmija ir konkursa programma vidusskolas 11. 
klašu skolēniem, kuriem piemīt līdera īpašības – entuziasms, drosme, 
mērķtiecība. Palīdzot izstrādāt katram savu projekta ideju, iesaistītie 
skolotāji no ASV veicina interesi par uzņēmējdarbību, iedvesmo un 
iedrošina jauniešus realizēt savu līdera potenciālu. Akadēmija tiek 
organizēta ASV pilsētā Portlendā, Meinas štatā, kur jaunieši trīs nedēļas 
pavadīs universitātes pilsētiņā, lai apgūtu līderības prasmju kursu. Pirms 
atgriešanās mājās skolēniem tiks organizēta nedēļu ilga ekskursiju prog-
ramma uz Ņujorku, Bostonu un Vašingtonu, gūstot plašāku ieskatu ASV 
kultūrā, vēsturē un uzņēmējdarbībā. Programmā iesaistītie mācībspēki 
un programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar ASV lielāko izglītības 
apmaiņas organizāciju Council on International Education Exchange 
(CIEE).

Dalība Līderības Akadēmijā ir bez maksas. Baltijas-Amerikas Brīvības 
Fonds segs visus skolēnu ceļošanas, dzīvesvietas, ēšanas, veselības 
apdrošināšanas un transporta izdevumus.

Lai piedalītos konkursā, Elvim  bija jāaizpilda pieteikuma anketa an-
gļu valodā, jāsagatavo atbildes uz pieciem ar līderību un motivāciju saistī-
tiem jautājumiem un jāsagatavo sekmju izraksts. Labākie kandidāti tika 
aicināti uz intervijām klātienē, kuru laikā tika izvēlēti programmas da-
lībnieki.

Pieteikties dalībai Līderības Akadēmijā tiek aicināti jaunieši no Latvi-
jas, Igaunijas, Lietuvas, kas ir mērķtiecīgi, ar interesi par uzņēmējdarbī-
bu un labām sekmēm skolā un kas vēlas atklāt savus talantus.

Ilūkstes 1.vidusskola

ILŪKSTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLAS POPGRUPA „MIX” PRIECĒ 
AR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM

2017./2018. mācību gads Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgru-
pai „MIX” bija ļoti radošs un bagāts ar dažādiem konkursiem un augstiem 
sasniegumiem.

Februārī grupa piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumen-
tālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā „No ba-
roka līdz rokam” un ieguva I pakāpes diplomu. Martā jauno izpildītāju 
konkursā „Sapņi piepildās” popgrupai „MIX little” un solistei Katrīnai 
Dzjubanovai – 3. vieta, popgrupai „MIX”, duetam „Viks”, solistēm Danai 
Viviānai Cirsei, Evelīnai Ruseckai, Luīzei Vizulei un Elīzai Repkovai – 2. 
vieta. Savukārt IX Latvijas jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt” 
mūsu popgrupai I pakāpe, veicināšanas balva un žūrijas locekļa Jāņa Stī-
beļa simpātijas balva, solistēm Danai Viviānai Cirsei, Evelīnai Ruseckai, 
Elīzai Repkovai un Melānijai Makaveckai – II pakāpes diplomi.

21. aprīlī popgrupa „MIX” un 4 solistes piedalījās starptautiskajā vo-
kālistu konkursā „Pavasara balss 2018”, kas norisinājās Rīgā, Maskavas 
namā. Izpildītājiem no Latvijas un Lietuvas bija iespēja parādīt savus ta-
lantus, dziedāt par prieku sev un citiem, kā arī saņemt speciālistu no-
vērtējumus, ieteikumus un, protams, balvas par ieguldīto darbu. Žūri-
jas sastāvā bija: Alekss Silvērs – starptautiskā konkursa „Jaunais vilnis 
2017” finālists, Latvijas pārstāvis starptautiskajā konkursā „Slāvu bazārs 
Vitebskā”; Andžella Goba – Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra 
soliste, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas asociētā profesore; Elī-
na Mitina (Šigabutdinova) – vokālā pedagoģe, operdziedātāja, kamermū-
zikas dziedātāja, starptautisko konkursu laureāte, žūrijas locekle daudzos 
konkursos Krievijā un Baltijas valstīs; Liera Šteina – dziedātāja, vokālā 
pedagoģe, dažādu konkursu organizatore.

Pēc žūrijas vērtējuma augstāko balvu jeb GRAND PRIX, kā arī dā-
vanu sertifikātu 60 euro apmērā dziesmas ierakstam mūzikas studijā 
„ANIMA GROUP” saņēma Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgru-
pas „MIX” meitenes, solistu vidū GRAND PRIX un dāvanu sertifikātu 60 

euro vērtībā saņēma Dana Viviāna Cirse. Solo izpildījumā 2. vietu ieguva 
Elīza Repkova, 3. vietu – Melānija Makavecka, 3. vietu un iespēju doties 
uz meistarklases nodarbību pie Lieras Šteinas – Evelīna Rusecka.

Liels paldies meitenēm par ieguldīto darbu. Lielu paldies gribam teikt 
arī skolotājai Oksanai Šeršņovai par meiteņu sagatavošanu konkursiem. 
Pateicības vārdus un atzinību skolotājai Oksanai par profesionāli saga-
tavotām meitenēm personīgi lūdza nodot arī konkursa „Pavasara balss 
2018” žūrijas locekļi.

Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par atbalstu, par sarūpēto trans-
portu un personīgi šoferiem Guntaram Cepurītim un Pēterim Ruļukam. 
Paldies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas administrācijai par iespēju 
radīt un rādīt bērnu talantus novadā un valstī.

Vecāku vārdā, Iveta Repkova

I Z G L Ī T Ī B A

Vecāki saka lielu paldies meitenēm par ieguldīto darbu un paldies arī 
skolotājai Oksanai Šeršņovai par meiteņu sagatavošanu konkursiem

DEJOTĀJU ATSKAITES PUNKTS 
PAVEIKTAJAM MĀCĪBU GADA LAIKĀ

27.aprīlī Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvi sanāca uz kon-
certu-skati, kas  ir kā atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā, 
kad redzams, cik daudz un kādā kvalitātē izdarīts, cik cītīgi apmeklēti 
mēģinājumi un ar kādu atdevi dejots, kāds ir gala rezultāts un tas, pie kā 
vēl jāpiestrādā, jāpieslīpē, jānostiprina.” Šī deju skate bija arī sava veida 
ceļazīme uz skolēnu deju svētkiem  Ilūkstes  estrādē š.g. 24.maijā”, teic 
Ilūkstes novada deju kolektīvu virsvadītāja Dace Parša.

Dejotāju raito soli vēroja un vērtēja žūrija – Iveta Miloslavska ( deju 
skolotāja no Daugavpils), Sandra Stašāne  (Ilūkstes novada kultūras cen-
tra  vadītāja). Koncertu vadīja Ilūkstes 1.vidusskolas direktora vietniece 
audzināšanas jomā Andželika Pabērza.

Žūrijas vērtējums bija atbilstošs dejotāju sniegumam:
Augstāko pakāpi saņēma  Ilūkstes 1.vidusskolas 8.-9.klases un 4.-5.

klases deju kolektīvi “Ance ”( vadītāja Dace Parša)
Pirmo pakāpi saņēma – Ilūkstes 1.vidusskolas 2.-3.klases un 6.-7.

klases deju kolektīvi “Ance ”( vadītājas  Dace Parša un Anita Meikšāne)
Otro pakāpi saņēma Bebrenes VP vidusskolas deju kolektīvs  “Ciku 

caku”, (vadītāja Sandra Voitkeviča)
Trešo pakāpi saņēma Subates pamatskolas 1.-4.klašu un 5.-8.klašu 

deju kolektīvi ( vadītāja Inese Ziediņa), Ilūkstes Sadraudzības vidussko-
las1.-4.klašu deju kolektīvs ”Dzirkstelīte ” (vadītāja Līga Kūliņa)

No sirds sakām paldies par vingro dejas soli, par dāvāto prieku un 
emocionālo gandarījumu visiem dejotājiem, par atbalstu viņu vecākiem, 
skolotājiem, skolu direktoriem!

Skates noslēgumā visiem deju kolektīviem tika pasniegti Diplomi un 
saldie kliņģeri no Ilūkstes novada pašvaldības.

Vanda Rimša
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
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J A U N I E Š I

ILŪKSTĒ ATKLĀTA JAUNA, MŪSDIE-
NĪGA TIKŠANĀS VIETA JAUNIEŠIEM

Ilūkstes novada pašvaldībai piesaistot Eiropas lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu tika 
īstenots  projekts „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” (Nr. 
17-03-AL28-A019.2201-000003). Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kino 
teātra telpas Ilūkstes novada kultūras centrā ir izveidota jauna atpūtas 
vieta jauniešiem, kas vienā vietā apvienotas trīs jauniešiem svarīgas lie-
tas – iespējas izglītoties, atpūsties un strādāt. Projekta “Ilūkstes novada 
jauniešu radošais kvartāls” mērķis ir apvienot  visus radošos, mērķtiecī-
gos, zinātkāros, atraktīvos un aktīvos jauniešus – gan tos, kuri vēl mācās 
skolā, gan esošos un bijušos studentus, un nodarbinātos jauniešus aktīvai 
un produktīvai brīvā laika  pavadīšanai, socializācijai, jaunu kontaktu gū-
šanai, kopīgu pasākumu organizēšanai u.c. Tādā veidā kļūstot  ne tikai 
brīvā laika pavadīšanas vietu, bet arī darba iemaņu gūšanas, pieredzes 
apmaiņas vietu un jauniešu biznesa inkubatoru. 

27.aprīlī, atklājot jauniešu telpu, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna uzteica jauniešus par aktivitāti un pašvaldības Jaunatnes 
lietu speciālistes Lāsmas Pokšānes  darbu, aicinot jauniešus arvien vairāk 
iesaistīties novada dzīvē un svarīgākajās norisēs. Apsveikuma vārdiem 
pievienojās arī citu pašvaldības iestāžu pārstāvji. Svinīgi pārgriežot len-
ti, atverot lielās, baltās durvis skatam pavērās koša un mūsdienīga telpa. 
Atklājot telpu, sanākušos priecēja novada jauniešu grupas, notika radošās 

darbnīcas, tika organizētas dažādas aktivitātes, bet vakarā jaunieši līks-
moja diskoballē. 

Izveidotā jauniešu telpa ir ar augstiem logiem, palodzes izbūvētas tā, 
lai uz tam varētu droši sēdēt, telpa ir košās krāsās, bet viena no sienām ir 
melna, uz tās var rakstīt ar krītu kā uz tāfeles. Telpā ir izveidota arī ne-
liela skatuve un balkons. Iekārtojot telpu paredzēts  veidot dažādas zonas, 
piemēram, atpūtai, sarunām, arī darbam un telpu iekārtošanu iecerēts uz-
ticēt pašiem jauniešiem. Viena no šī projekta idejas autorēm un arī galvenā 
telpas “atslēgu turētāja” ir pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma 
Pokšāne, kura, aicinot jauniešus uz aktīvu līdzdalību, stāsta, ka tas,  kā 
šeit veidosies projektā pieteiktais “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvar-
tāls”, būs atkarīgs no pašiem jauniešiem. Lāsma uzsver, ka aktīvo jauniešu 
kodolu veido vidusskolēni no Ilūkstes un tuvākās apkārtnes, savukārt, lai 
iesaistītu dažādās aktivitātēs jauniešus no ciematiem novada pagastos uz 
atsevišķiem pasākumiem Ilūkstē tiek nodrošināts pasākums. Jāatzīmē, ka 
jau līdz šim ir notikušas dažādas aktivitātes un jaunajā telpā ir iecerēts 
regulāri organizēt tikšanās ar iedvesmojošām personībām, savu nozaru 
profesionāļiem.  Jaunās telpas atklāšana nebūt nenozīmē, ka tagad visi 
pasākumi notiks tikai Ilūkstē, vēl aizvien tiks organizēti izbraukumi  pie 
jauniešiem pagastos, piemēram, šogad Sēlijas jauniešu dienas pasākumu 
“Dzimis Sēlijā” paredzēts rīkot Dvietē. “Tāpat, lai labāk apzinātu pagastu 
jauniešu vajadzības, iecerēts veidot Jauniešu domi, kurā plānots iekļaut 
vismaz vienu pārstāvi no katra pagasta,” atzīmē Lāsma. 

Aicinām jauniešus būt aktīviem, sniegt savu pienesumu novadā un iz-
mantot tās visas iespējas, kas mums jau ir! 

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Liene Jakubaņeca

„Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” -vienā vietā apvienotas trīs 
jauniešiem svarīgas lietas – iespējas izglītoties, atpūsties un strādāt

27.aprīlī Ilūkstē durvis vēra jauna, mūsdienīga tikšanās vieta jauniešiem

ŠOGAD DARBAM VASARAS 
BRĪVLAIKĀ PAŠVALDĪBĀ 
PIETEICĀS 104 JAUNIEŠI

Ilūkstes novada pašvaldība arī šogad ir iesaistījusies Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) rīkotajā jauniešu nodarbinātības pasākumā, kas 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītī-
bu vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs dod iespēju 
pieteikties darbam vasaras brīvlaikā labiekārtošanas darbu strādnieka 
amatā.

Katrs jaunietis līdz šī gada 4.aprīlim varēja pieteikties darbam vienā 
no Ilūkstes novada administratīvās teritorijas vienībām (Ilūkstē, Subatē 
un Prodes pagastā, Bebrenes pagastā, Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, 
Pilskalnes pagastā, Šēderes pagastā). Šogad visā novadā uz 48 darba vie-
tām pieteicās 104 skolēni(Ilūkstē - 39, Pilskalnē - 14, Šēderē - 13, Eglainē 
- 9, Bebrenē -10, Dvietē - 7, Subatē un Prodes pagastā - 12), kas ir vairāk  
nekā NVA paredzētās darbavietas, tādēļ ar izlozes palīdzību, kas notika 
24.aprīlī, tika noskaidroti tie jaunieši, kuriem vasarā būs iespēja strādāt.

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

24.aprīlī tika noskaidroti jaunieši, kuriem būs iespēja strādāt vasarā



8
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 5 .  2 0 1 8 . g a d a  1 6 . m a i j s

Dižens un bagāts mūžs cilvēkam, kurš pieticībā un pateicībā min 
savas ikdienas takas. “Laimīgs ir nevis tas, kuram ir daudz, bet 
tas, kuram pietiek ar to, kas ir,” saka skolotāja Vanda Vucāne, cil-
vēks, kurš savas dzīves 58 gadus veltījis skolotāja profesijai. Bet 
stāsts jau nav par gadu skaitu, bet par cilvēku laikmetu griežos, 
par iekšējo spēku, dedzību, nesūkstīšanos, bet gan prieku!

Nedaudz pastāstiet par sevi.

Esmu seniore, gandrīz vienaudze ar Latvijas simtgadi, tikai 15 gadus jau-
nāka. Man ir divas meitas – Inese un Sandra. Man ir 6 mazbērni un 4 maz-
mazbērni. Vecākajai mazmeitai  ir 36 gadi un jaunākajam mazmazdēlam 6 
mēneši. Tie ir manas dzīves lielākie dārgumi. 

Kur esat dzimusi?

Esmu dzimusi Daugavpils rajona Vabolē, 7 bērnu ģimenē. Bijām 6 māsas 
un 1 brālis, esmu gandrīz jaunākā ģimenē, pēc manis vēl ir par mani jau-
nāka māsa. Mani vecāki, 3 māsas un brālis ir viņā saulē.

_______________________________

Zirga aizjūgs bija ar skanīgiem zvārgulīšiem rotāts, tautiskiem 
grožiem un paši piesegušies ar māmiņas austu tautisku segu.

_______________________________

Augusi?

Esmu dzimusi brīvās Latvijas laikā. Esmu Otrā pasaules kara laika 
bērns. Bērnību pavadīju savu vecāku mājās, Vabolē, vecāku, māsu un brā-
ļa mīlēta un aprūpēta. Visas manas māsas, brālis un es pati bijām skolo-
tāji.

Vecākiem piederēja 12 hektāri zemes. Mani vecāki bija bezgala strādīgi 
cilvēki, kuri visos darbos iesaistīja arī mūs, bērnus. Ar vecāku centības 
paraugu, mēs, bērni apguvām savu profesiju, strādādami un mācīdamies 
gan klātienē, gan neklātienē. Atceros, tēvu reti redzēju mājās. Visu pava-
sari, vasaru un rudeni viņš apstrādāja laukus – ara, sēja, ecēja un pļāva, 
rīkoja talkas.  Sēja daudz linu un ziemā strādāja pie linu apstrādes, kurus 
veda uz Daugavpils linu fabriku pārdot.  Par to saņēma labu naudu. Tāpēc 
saimniecībā mums bija viss nepieciešamais. Arī mana māmiņa bija čakla 
kā bitīte, rūpējās par mums, bērniem, un piekopa saimniecību.  Tēvs un 
māte man bija centīgu un strādīgu cilvēku paraugs. Arī mēs, bērni, cienī-
jām un mīlējām savus vecākus – uz ežmaliņas salasītas un uz smildziņas 
savērtas zemenītes nesām māmiņai, tikai pašas kādu odziņu apēdušas.

Bērnība man pagāja dažādās noskaņās. Bija daudz prieka un laimes 
brīžu, esmu piedzīvojusi arī bailes un nāves briesmas. Atceros skaisto 
Ziemassvētku, Lieldienu, Līgo svētku, 18.novembra svinēšanu, kad visa 
māja smaržoja ar pīrāgu un cepešu smaržu, radu ciemošanos mūsmājās 
un viņu skaistās un skanīgās dziesmas. Spilgti atmiņā palikuši braucie-
ni skaistā linijdroškā vai kamanās svētdienās uz Līksnas baznīcu.  Zirga 
aizjūgs bija ar skanīgiem zvārgulīšiem rotāts, tautiskiem grožiem un paši 
piesegušies ar māmiņas austu tautisku segu.

Lielu prieku sagādāja arī valsts svētku – 18.novembra svinēšana. Mūsu 

I N T E R V I J A
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mājas pagalmā tēvs bija 
uzstādījis ļoti augstu 
mastu, kurā valsts svēt-
kos - 18.novembrī tika 
uzvilkts sarkanbaltais 
karogs. Un mēs, bērni, 
gaidot savu kārtu, ar 
aukliņu vilkām karogu 

masta galā, un man tas radīja lielu prieku. Šis brīdis man joprojām ir dzīvs 
manā acu priekšā.

7 gadu vecumā beidzās mana laimīgā bērnība, un es, kā bērns būdams, 
piedzīvoju Otrā pasaules kara šausmas. Kad sākās karš, mājas tuvumā 
bija izraksts bunkurs, kurā visa ģimene pavadījām daudzas naktis. Kad 
sākās bumbvedēju uzlidojumi virs Daugavpils, visu nakti virs pilsētas bija 
gaišas debesis un, sprāgstošās bumbas krita ne tikai virs pilsētas, bet arī 
mūsu mājas apkārtnē. Mūsu mājas atradās nepilnus 20 km attālumā no 
Daugavpils. 

Vislielākās briesmas, bērns būdama, piedzīvoju, kad mūsu māja atra-
dās 1 km attālumā starp vācu un krievu karaspēka kaujas līnijām. Pa ceļu 
netālu no mājām brauc tanks.  Pamanījis dzīvību mūsu mājās, pagrieza 
stobru un laida lādiņus mājai virsū. Mēs visi pieplakām pie grīdas, bailēs 
trīcēdami. Dīvainā kārtā visi palikām dzīvi. Naktī lielās apšaudes bries-
mās nokļuvām līdz mežam, kur pavadījām pāris naktis. Atceros, cik lai-
mīga biju, kad atgriezāmies mājās, kaut gan viss bija izārdīts un izpostīts.

Atceros citu briesmīgu gadījumu. Pievakarē izgāju pie mājas vārtiem 
uz soliņa pasēdēt. Pa ceļu brauca pajūgs, ratos sēdēja vīrietis un sieviete. 
Pajūgs uzbrauca uz mīnas, manā acu priekšā viss šķembās aizlidoja pa 
gaisu. Uz ceļa nepalika nekas, nebija ne zirga, ne ratu, ne cilvēku. Bailēs 
ieskrēju istabā un pieplaku mātei. Diezgan bieži mājas apkārtnē varēja 
uzskriet virsū karavīru līķiem. 

Lai Dievs nedod mūžam nekad piedzīvot kara briesmas! Vēl līdz šim 
brīdim dažkārt redzu sapnī kara šausmas. Redzu, pa ceļu brauc bruņu 

mašīna, es kā zaķis prožektoru gaismā skrienu mašīnai pa priekšu un cen-
šos saskatīt krūmus, kur varētu iebēgt un paslēpties. Pamodusies atvieg-
loti uzelpoju, ka tas nav īstenībā.
_______________________________

Pa ceļu netālu no mājām brauc tanks.  Pamanījis dzīvību mūsu 
mājās, pagrieza stobru un laida lādiņus mājai virsū. 

Mēs visi pieplakām pie grīdas…

_______________________________

Kur sākās Jūsu skolas gaitas?

Manas skolas gaitas sākās 1941.gadā Vaboles vidusskolā. Spilgti atmiņā 
palikusi manis uzņemšana skolā, kurā klasē mani uzņemt – 1.klasē vai 
ābecniekos. Māsa mani ieveda skolotāju istabā. Skolotāja man lika izlasīt 
tautasdziesmu: 

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam.

Nedaudz lasītmāku biju apguvusi jau mājās, tāpēc pirmo rindiņu iz-
lasīju nedaudz ar grūtībām. Tā kā tautasdziesmu zināju no galvas, tālāk 
tekstu priecīgi nobēru ātri kā pupas. Mana māmiņa bija liela tautasdzies-
mu zinātāja un dziedātāja, ko mācīja arī mums, bērniem. Pēc tam skolā 
lika noskaitīt līdz 10, to arī es mācēju, un mani ielika 1.klasē. bet tā kā bija 
kara laiks, 1.un 2.klases skolotāji lika vairāk mācīties mājās un pavasarī 
pārbaudīja mūsu zināšanas. Kad mācījos 3.klasē, bija vācu laiks, un vislie-
lākā vērtība tika pievērsta vācu valodas apguvei un brīdinājumam klasē 
aiz gleznas pie sienas bija liels žagars.

No rīta pirms mācību stundām visas skolas bērni pulcējāmies skolas 
zālē uz rīta lūgšanām. Kara laikā bieži bija tā, ka uz visu klasi bija tikai 
pāris mācību grāmatas.

Cilvēka paša varā ir kādam būt. Gadu skaits cilvēku var padarīt 
gudru un cienījamu sirmgalvi vai arī par īgnu, ņurdošu, ar visu 
neapmierinātu večiņu.  Kam patīk nīgrs, dusmīgs, ar dzīvi neap-
mierināts cilvēks? Arī mīlestību nenosaka gadu skaits. Kas ne-
mīl, tam nosirmo dvēsele. Uzskatu, ka jaunībā tāpat kā cīrulim 
ir savas rīta dziesmas, vecumā tāpat kā lakstīgalai savas vakara 
dziesmas

-Vanda Vucāne-
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Arī skolā, bērns būdams, piedzīvoju bailes un šausmas, kad 1.klasē 
mācoties, ieradās bruņoti vīri, paņēma vairākus skolēnus un skolotāju un 
aizveda projām. Mēs, skolēni, bailēs sastinguši, visu to vērojām, nezinājām 
un nesapratām, kas notiek, kur viņus aizveda. Es pati bailēs kā apses lapa 
drebēju, ka nepaņem arī mani. Tikai vēlāk uzzinājām, ka viņus aizveda uz 
Sibīriju. Un par ko? Kāpēc? Arī tagad man nav atbildes.

Tas pats, kad skolā ieradās bruņoti vīri, lai paņemtu skolēnus un sko-
lotājus, notika 1949.gadā. Šīs bailes piedzīvoju arī mājās, kad naktīs pa 
ceļu brauca “Melnā Berta” [automašīna], lai aizvestu cilvēkus un Sibīriju 
un, neiegrieztos  arī mūsu mājās. 

Neskatoties uz visām briesmām, skolā biju sportiska, aktīva, darbīga 
meitene, piedalījos, kur vien varēja: dziedāju korī, ansambļos, darbojos 
deju kolektīvā, braucām uz Dziesmusvētkiem, spēlēju lugās, braucu uz 
rajona vieglatlētikas sacensībām – 100m un 200m skrējienā, arī tāllēk-
šanā rajona sacensībās man nebija konkurentu. Piedalījos arī republikas 
sacensībās Rīgā.

Skolā laikam biju priecīgi noskaņota meitene, jo bieži skolas biedri 
man teica: “Vandiņ, no kurienes tev tāds dzīvesprieks?”

_______________________________

Nekad savu darbu neesmu uztvērusi kā slogu. Esmu nodzīvojusi 
laimīgu mūžu, jo darbs man bija manas dzīves hobijs. 

Uz darbu vienmēr devos ar prieku, esmu piepildījusi 

savas dzīves skaistāko sapni, droši vien tas jau man bija piešķirts 
kopš dzimšanas.

_______________________________

Minējāt, ka ar māsām un brāli, visi 6 bērni,  izvēlējāties skolo-
tāja profesiju.  Kur turpinājāt mācīties un kā uzsākāt darba gai-
tas?

Tūlīt pēc Vaboles vidusskolas beigšanas 1951.gadā iestājos Daugavpils 
Pedagoģiskajā institūtā neklātienes nodaļā latviešu valodas un literatūras 
fakultātē. Šajā pašā gadā, 18 gadu vecumā uzsāku darba gaitas kā fizkul-
tūras skolotāja Stūrīšu pamatskolā. Brīnos, ka mani tādu jaunu meiteni 
skolēni cienīja un klausīja. Pēc tam strādāju Līksnas, Ambeļu, Dunavas 
pamatskolās. 1962.gada janvārī sāku strādāt Eglaines  pamatskolā, kur 
nostrādāju 44 gadus. Pēdējā mana darbavieta ir Ilūkstes 1.vidusskola, ko 
atceros ar vislielāko pateicību un sirsnību, kur bija brīnišķīga skolas di-
rektore Velta Šterna un direktores vietnieki Ilze Vanagele un Andželika 
Pabērza, mīļi un sirsnīgi skolotāji.

Nekad savu darbu neesmu uztvērusi kā slogu. Esmu nodzīvojusi laimī-
gu mūžu, jo darbs man bija manas dzīves hobijs. Uz darbu vienmēr devos 
ar prieku, esmu piepildījusi savas dzīves skaistāko sapni, droši vien tas jau 
man bija piešķirts kopš dzimšanas, tāpēc varēju nostrādāt 58 gadus bez 
pārtraukuma no 18-76 gadiem. 

Man bija ļoti pateicīgs mācību priekšmets – latviešu valoda un lite-
ratūra, lai ar literāriem piemēriem mācītu skolēniem būt labvēlīgiem, 
sirsnīgiem, izturēties ar cieņu pret saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem, 
draugiem, mīlēt savu tautu, valsti, kurā tu dzīvo, pretstatā stādot ļaunu-
mu, kas apgrūtina saprašanos starp cilvēkiem. Ļauns cilvēks kā draņķis 
parādās citu vidū, slēpdams to nenoslēpsi. Bet sirsnība, labestība, līdzjūtī-
ba ir vislielākā cilvēka vērtība.

Strādādama skolā, lielu uzmanību pievērsu skolēniem – dzīves grūt-
dieņiem, citu apceltajiem, pazemotajiem, apsaukātajiem. Šie skolēni vien-
mēr uzturējās manā tuvumā, jo juta manu aizsardzību. Prieks, ka daudzi 
manis mācītie skolēni ieņem šodien augstus amatus. 

Kā pateicību no saviem skolēniem vēl joprojām saņemu sirsnīgus ap-
sveikumus ar laba novēlējumiem.

Jums ir nodzīvots ļoti bagātīgs mūžs, vai varat izcelt kādus 
savas dzīves nozīmīgākos notikumus? 

Mans mūžs ir garš un daudz arī dažādu notikumu ir manā dzīvē, ko 
iepriekš jau minēju.

Prieka un laimes pilns notikums ir abu manu meitu piedzimšana.
Zīmīgs notikums ir bērnībā sarkanbaltā karoga pacelšana mastā valsts 

svētkos vecāku mājas pagalmā. 
Baiļu pilni notikumi mācību laikā skolā, kad tika deportēti uz Sibīriju 

klases biedri un skolotāji un piedzīvotās Otrā pasaules kara šausmas.
Ļoti sāpīgi brīži ir manu vecāku, brāļa, māsu, mana vīra [Pēteris Vu-

cāns, ilggadējais Eglaines pamatskolas direktors] aiziešana mūžībā.
Ar sāpēm atceros mūsu mājas saimniecības iznīcināšanu, nodibinoties 

kolhoziem. Atņemts tika viss, pat ceļš, kurš veda no mājas līdz lielceļam. Šī 
ceļa malās tika nocirsti lielie bērzi, ceļš uzarts, apsēts. Lai tiktu no mājas 

līdz lielajam ceļam, bija jābrien pa sējumiem, bet par to draudēja arī sods. 
Lielu prieku dod tas, ka viss tas ir pagātnē, ka atkal tāpat kā bērnībā 

dzīvoju brīvā Latvijā, kad neviens vairs nepārmet man, ka runāju latviski, 
nevis krieviski. Ar prieku sagaidu Latvijas simtgades svinības. 

Nevaru aizmirst arī pasākumu Eglaines skolā, kad visas skolas sko-
lēnu konkursa aptaujā mani novērtēja kā visvisvisjaukāko skolotāju sko-
lā. Tai brīdī man sāka birt asaras, piesteidzas skolēni un mani mierināja: 
“Neraudiet, skolotāj, jums jāpriecājas.” Ar tādām pašām izjūtām pagājušā 
gada valsts svētkos – 18.novembrī saņēmu Ilūkstes novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par manu mūža darbu.

Svarīgs notikums manā dzīvē ir arī tas, ka es 74  gadu vecumā sagāju 
kopdzīvē ar draugu Jāni.

Kas Jums ir Latvija?
Latvija man ir viss. Bez Latvijas es neesmu nekas. Latvijā dzimuši mani 

vecāki, vecvecāki, mani senči. Te dzimuši un auguši mani bērni, mazbērni 
un mazmazbērni. Latvija ir mana Dzimtene, te dzimusi un dzīvojusi arī es.

Latvija ir skaistākā zeme pasaulē, kur ir skaista daba, četri gadalaiki, 
kur nav dabas katastrofu, zemestrīču, kara šausmu, terorisma un citu ne-
laimju. Es nevaru iedomāties savu dzīvi citā valstī.

Ar kādām sajūtām sagaidāt Latvijas simtgadi?
Nevarēju iedomāties, ka es varētu piedzīvot Latvijas simtgadi, jo man 

ir daudz gadu. Priecājos par mūsu valsts un mūsu novada gatavošanos 
šiem lielajiem svētkiem. Mūsu novada svētki arī iekrīt Latvijas simtgades 
gadā. Jūtos laimīga dzīvojot brīvā Latvijā  un gaidot šos svētkus. 

Ko priekš Jums nozīmē 4.maija svētki? Kā tos svinat?
4.maiju es salīdzinu ar 18.novembri, jo 4.maijs ir Neatkarības atjau-

nošanas diena Latvijā. Tai laikā 1990.gadā ar lielu interesi sekoju ziņoju-
miem radio un televīzijā, kuri 4.maijā risinājās Augstākās Padomes namā. 
Priecājos par latviešu tautas uzdrīkstēšanos pieņemt šo deklarāciju par 
Latvijas valsts Neatkarības atjaunošanu. 

Ja atbrauc bērni, mazbērni, svinam šos svētkus mājās, ja esam divatā 
ar Jāni, apmeklējam pilsētā rīkotos pasākumus. 

Kas Jums ļauj nezaudēt savu pozitīvismu?
Nedomāju, ka esmu liela optimiste. Bet to jau man atgādināja skolas 

gados, ka esmu vienmēr dzīvespriecīga. Arī manā dzīvē ir skumju un grūt-
sirdības dienas. Cenšos nesaskatīt slikto, kur ir kaut kas labs.  Lasīju, ka 
cilvēka dzīvē 90% viss notiek labi, tikai 10% ir negadījumu, un es cenšos 
tiekties  uz šiem 90%. Esmu visiem, visus pāridarījumus piedevusi. To nav 
daudz. Esmu sapratusi, ka ļaunuma turēšana sirdī, nepiedošana padara 
mani nospiestu, stresainu, kas bojā manu veselību un izskatu.  Uzskatu, 
ka veca cilvēka dzīvei jābūt starojošai, gaišai. Cilvēka paša varā ir kādam 
būt. Gadu skaits cilvēku var padarīt gudru un cienījamu sirmgalvi vai arī 
par īgnu, ņurdošu, ar visu neapmierinātu večiņu.  Kam patīk nīgrs, dus-
mīgs, ar dzīvi neapmierināts cilvēks? Arī mīlestību nenosaka gadu skaits. 
Kas nemīl, tam nosirmo dvēsele. Uzskatu, ka jaunībā tāpat kā cīrulim ir 
savas rīta dziesmas, vecumā tāpat kā lakstīgalai savas vakara dziesmas.

Pozitīvismu dod darbošanās un interese par visu. Lasu daudz grāma-
tas, žurnālus, piedalos dažādos pasākumos. Gandrīz katru dienu vismaz 
stundu eju viena pastaigāties, vēroju dabu un brīnos, cik dabā viss norit 
mierīgi – mierīgi lec saule, mierīgi plaukst koki, mierīgi uzzied puķes. Arī 
pati, esot dabā, kļūstu mierīgāka un priecīgāka. No rītiem 15-20 minūtes, 
2-3 reizes nedēļā vingroju. Man ir jogu tipa vingrojumu komplekss “Svei-
ciens saulei”, kuru izpildot iespējams izstaipīt visus ķermeņa muskuļus. 
Šie rīta vingrojumi man dod vairāk enerģijas, pozitīvisma, noņem stresu. 
Trenēju arī savu atmiņu, cenšos atcerēties mobilā telefona numurus, ie-
mācīties  kādus skaistus apsveikuma vārdus, ko izmantot vajadzīgā gadī-
jumā.
Ko būtu svarīgi cilvēkiem ikdienā nepazaudēt?

Svarīgi būtu nepazaudēt dzīvesprieku, labestību, cieņu vienam pret otru, 
nevaimanāt, nečīkstēt par nesakārtotību valstī un personīgajā dzīvē. Arī 
medijos neziņot tik daudz negatīvas informācijas, daļai cilvēku nepazau-
dēt darba prieku, nebaidīties no grūtībām. 

Katram no mums ir tik daudz par ko būt apmierinātam, priecīgam, daudz 
ar ko dalīties, kaut ar sirsnīgu smaidu, kaut ar labu vārdu. Mūsu valstī 
Latvijā ir tik daudz laba, skaista, brīnišķīga, arī tik daudz labu, sirsnīgu, 
izpalīdzīgu, strādīgu cilvēku, kuri ar savu darbu, rūpēm un prieku sagaida 
Latvijas simtgadi.

Ar Vandu Vucāni tikās 
Madara Pavlovska 

Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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…LAI GODINĀTU
VALSTS PASTĀVĒŠANU…

Klāt baltu galdautu  
un kopā būt.
Satikties, lai
godinātu valsts
pastāvēšanu.
Tik vienkāršas
pieturzīmes mūsu
kopīgajai brīvībai, tik 
ietilpīgas un katram
svarīgas.

Viss sākas ar gribu, kam seko drosme darīt. Viens no atmodas laika 
līderiem Dainis Īvāns  ir teicis: “Atceros 4. maiju kā dienu, kad “par” no-
balsojušos deputātus pie Jēkaba ielas Augstā nama sagaidīja tūkstoši. Cik 
vien dzīvoju uz šīs pasaules un Latvijā, nekad neesmu redzējis tik daudz 
laimīgu un smaidošu seju kā 4. maijā.”  4. maijā tika sperts izšķirošais 
solis mūsu tautas brīvības vēlmē, tādēļ ik gadu 4.maijā, arī mūsu novada 
pilsētās un ciemos caur dažādām aktivitātēm un pasākumiem godinām 
valsts pastāvēšanu.

Dvietē, aizvadīti dubultsvētki, svinot Baltā galdauta svētkus, 
tika atzīmēta Dvietes skolas (arī bijušās muižas) 75 gadu jubi-
leja. Pacilāta un svinīga gaisotne, atmiņu stāsti un lepnums par dzimto 
pusi, mīļo skolu, saules pielieta ne vien diena, bet katra sirds, kas izjuta 
tikšanās prieku… Svinīgajā 4.maija pasākumā Dvietē pulcējās skolas ab-
solventi, skolotāji un novada ļaudis. Savās atmiņās par skolas laikiem da-
lījās  3 bijušās skolotājas – Helēna Barkāne, Olga Bružika un  Vija Stūpi-
ņa. Muzikāli pasākumu krāšņoja koklētāju kopa no Rīgas “Austras koks” 
Laimas Jansones vadībā. Pasākuma gaitā īpašs brīdis –  Dvietes pamat-
skolas (1943-1972) piemiņas plāksnes atklāšana. Šo skaisto dāvanu valsts 
simtgadē savai skolai sarūpēja pieci 1955.gada absolventi – Leons Laitāns, 
Jānis Speķis, Lidija Rudāne – Kurme, Viktors Mūrnieks un Zenta Zemļic-
ka – Ozoliņa. Pasākum svinīgās daļas noslēgumā, ieskandinot skolas zva-
nu, sanākušie izstaigāja skolas telpas, kam sekoja koklētāju koncerts un 
sarunas cienājoties pie balti klātajiem galdiem.Svētki savu īpašu noskaņu 
ieguva pateicoties daudziem ideju autoriem un darba darītājiem, Dvietes 
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone saka paldies biedrībai „ Dvietes 
vīnogas ”, Dacei  Stapkevičai,  Dacei Aleksejevai, Kristīnei Lapai, Jovitai 
Timšānei,  Ilgai Briedei,  Pēterim Makaveckim,   koklētāju kopai un ikvie-
nam  par sirsnīgās gaisotnes radīšanu  svētku laikā!

Eglaines pagastā 4.maija rīts uzausa ar gaišu prieka un paci-
lātības sajūtu. “Visā Latvijā un Ilūkstes novadā mēs sēžamies pie viena 
kopīga galda,  kas klāts ar baltu galdautu, lai pieminētu Latvijas Neatka-
rības atgūšanas gaitu, bet jo īpaši 1990.gada 4.maija notikumu. Viss tāpat 
kā toreiz - esam kopā, un pie blati klāta galda rakstām šo dienu kā no 
jaunas lapas - jaunas sarunas, idejas, pārdomas un priekus,”teic Eglaines 
Kultūras nama vadītāja. Diena iesākās kopīgi pie Eglaines Kultūras nama 
iestādot eglīti, kas ir kā pagasta pārvaldes darbinieku piemiņas kociņš, kas 
liecina par nodzīvoto pirmo Latvijas Simtgadi, par brīvības atgūšanu un 

par vēlējumu - šim kociņam un Eglaines pagastam sagaidīt otro Simtgadi 
Neatkarīgā Latvijā.Pasākuma laikā bija iespēja apskatīt  Ilūkstes Bērnu 
un jauniešu centra dalībieku darinātos radošos darbu, iniciatīvas “100 bal-
tie goda cimdi”, pirmos un senos latviešu baltos lina dvieļus ar krāšņajām 
spicēm, ko sagatavoja Eglaines pagasta rokdarbnieces pirms 100 gadiem. 
Paldies Stefānijai Ladānei, Lucijai Salnai, biedrībai “Stendera novadnie-
kiem”. Svētku ietvaros pirmo reizi notika konkurss”Brīvības gabaliņš”, 
kam tika pieteiktas 3 kūkas. Paldies Ščedrovu ģimenei, Veselovsku ģime-
nei, Salnu un Lisovsku ģimenei par gardajām kūkām un tortēm! Visas 
tika vērtētas un to autori tika apbalvoti ar konkursa atbalstītāju sarūpēta-
jām veltēm. Zanda Lisovska teic paldies arī pasākuma atbalstītājiem - SIA 
“Madara ltd”, Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centram, z/s”Mežma-
ļi”.

Šēderes pagastā “Baltā galdauta” svētki tika aizvadīti saulaini un 
skanīgi, ieklausoties Ilūkstes novada kultūras centra  vokālā ansambļa 
„Saskaņa” un Pilskalnes pagasta vokālā  ansambļa „Lillijas” dziedājumos.

Novadniekus kopā būt aicināja arī Bebrenē, kur svinot Latvi-
jas Neatkarības atjaunošanas dienu pasākumā “’Baltā galdauta svētki” 
bija iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās, apskatīt galdautus „No 
vecmāmiņas pūra lādes”, priecāties par Latvijas simtgades puķu dobi 
un baudīt svētku koncertu, kurā piedalījās  Daugavpils latviešu kultūras 
centra deju kolektīvs „Laismeņa”, Ilūkstes novada kultūras centra vokālie 
ansambļi „Lillija” un „Saskaņa”. 

Ilūkstē  ļaudis sanāca kopā pie Ilūkstes novada kultūras cen-
tra, kur baudīja svētku koncertu “Simts dziesmotie mirkļi Latvi-
jai”, kurā piedalījās pūtēju orķestris „Sēlija”, Ilūkstes 1. vidusskolas ko-
ris, vokālie ansambļi „Kamene”, „Lillija”, „Saskaņa”, kā arī solistes Jana 
Dudare, Elīza Repkova, Evelīna Rusecka un Anastasija Vorslovāne.

Atzīmējot Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas 
gadskārtu, subatieši vienojās kopīgos Brīvības ielas svētkos. 
Gājiens pa Brīvības ielu aizsākās pie Subates vecā ozola un 100-gades 
jaunā ozoliņa pilsētas centrā. Dalībnieki, dodoties pa ielu, ieklausījās 
Subates bibliotēkas bibliotekāres Anitas Šapalas, Subates kultūras nama 
vadītājas Guntas Okmanes un Subates pārvaldes vadītājas Sofijas Glūmā-
nes stāstījumos par ielas ievērojamiem cilvēkiem, ēkām, zemes īpašnie-
kiem. Stāstus papildināja Subates Kultūras nama  vokālā ansambļa „So-
nāte”, Subates pamatskolas kora un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 
Subates filiāles audzēkņu dziesmas un dzejas lasījumi. Otrā pasaules kara 
laikā ielas apbūve bija praktiski iznīcināta. Laika gaitā te izvietojās maizes 
ceptuve, skolas ēkas, viesnīca, daudzdzīvokļu mājas, Ezermalas parks. Iela 
noslēdzas pie Latvijas un Lietuvas robežas. Agrāk tās nosaukums ir bi-
jis Lietuvas un Sarkanarmijas iela. Gājiena galapunkts bija Brīvības ielas 
liepu aleja, kurā vēl ir saglabājies neliels bruģa ceļa segums. Te bija klāts 
galds ar dažādiem gardumiem. Svētku dienu bagātināja  vakara koncerts, 
kuru sniedza Subates Kultūras nama vokālais ansamblis „Sonāte” un 
mūziķis Kaspars Pudniks, kurš ar lielisko vijoļspēli, vokālu un  humoru 
iepriecināja un uzmundrināja koncerta apmeklētājus.

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Raksts tapis sadarbībā ar kultūras jomas darbiniekiem.

S V Ē T K U  G A I S M Ā

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

Svētku koncerts izskanēja Ilūkstē… Soliste Anastasija Vorslovāne (no 
kreisās) un vokālais ansamblis “Lillija”

Dvietes  skolas salidojumā savās atmiņās par skolas laikiem 
dalījās  3 bijušās skolotājas 

 (no kreisās:  Olga Bružika,  Vija Stūpiņa  un  Helēna Barkāne)
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S V Ē T K U  G A I S M Ā

TAUTAS SAIMES GRĀMATA SVINĪGI 
NOSLĒGUSI CEĻU ILŪKSTES NOVADĀ

Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā, un to 
2.maijā uzņēma Aknīstes novada pašvaldība. Sagaidot Saeimas deputātu 
Aivaru Meiju, mūs, Ilūkstes novada pārstāvjus - novada domes priekšsēdē-
tāju Stefanu Rāznu,  Izglītības nodaļas vadītājas p. i. Sanitu Ploni, Eglaines 
Kultūras nama vadītāju Zandu Lisovsku, uzņēma Aknīstes novada domes 
priekšsēdētāja Vija Dzene, kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete, bib-
liotēkas pārstāve. 

Tiekoties ar aknīstiešiem dalījāmies pieredzē par to kā Tautas Saimes 
grāmatas uzņemšana norisinājās Ilūkstes novadā, savukārt Aivars Meija 
iepazīstināja gan ar šīs iniciatīvas galveno ideju, gan notikumu gaitu citos 
novados. Uz šo brīdi, visaktīvākie vēlējumu rakstītāji ir Kurzemes pusē, 
jo Tautas Saimes grāmatas eksemplāros tūlīt tiks izrakstītas pēdējās lap-
puses. Tautas Saimes grāmatas sējumus papildinās vēl viena grāmata (tā-
tad kopā būs -26), kurā aicināti Latvijas mākslinieki “ierakstīt” jeb iezīmēt 
savu vēlējumu. Varam būt lepni, ka Latvijā ir daudzi ļoti radoši cilvēki, kas 
runā un sveic svētkos caur dzejas rindām.

Kopīgi esam veikuši 113 ierakstus un esam iegriezuši grāmatas ceļoju-
ma virzienu Sēlijas reģionā. Paldies Ilūkstes novada domes priekšsēdētā-
jam Stefanam Rāznam, Izglītības nodaļas darbiniekiem, dizaina speciālis-
tei Sarmītei Bogdanovičai, Mūzikas un Mākslas skolas kolektīvam vadītājai 
Ilonai Linartei-Ružai, Kultūras centra kolektīvam, pagasta pārvalžu vadī-
tājiem, Sociālajā dienesta darbiniekiem, Ilūkstes Romas katoļu draudzes 
kolektīvam, centralizētajam novada bibliotekāru kolektīvam un vadītājai 
Inārai Valpēterei, atsaucīgajiem Vēlējumu rakstītājiem!  

Zanda Lisovska, 
Eglaines Kultūras nama vadītāja

LAI TOP ILŪKSTES NOVADA ĢIMEŅU 
SIMTGADES JOSTA!

Sagaidot valsts Simtgadi, izlolosim īpašu, vēsturē paliekošu  dāvanu 
Latvijai un novadam  - Ilūkstes novada ģimeņu simtgades jostu. 

Mūsu novada ģimeņu josta top sašujot kopā atnestos, jau iepriekš saga-
tavotos katras ģimenes auduma gabaliņus, jeb daļas no jostas, tādā veidā 
mēs simboliski ieaužam katrs savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā. 

Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā! Ņemam 17×17 cm 
lielu linu auduma gabaliņu (izšūšanas laukums 15×15 cm) un izšujam sa-
vas ģimenes „stāstu” – vai tas ir izšūts uzvārds, vai māju nosaukums, izpil-
dījumā katras ģimenes radošā brīvība. Gatavais gabaliņš jānogādā Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centrā (personīgi vai ar pagastu pārvalžu starpniecību. 
Kontaktpersona – muzeja vadītāja Vanda Rimša, e-pasts: ilukstesbjc@in-
box.lv, tālr.: 28384018). 

Pieliksim katrs savu domu, roku un sirdi Latvijas svinēšanā! Lai top 
Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

2.maijā Tautas Saimes grāmatu nodevām mūsu kaimiņiem Aknīstes no-
vadam (no kreisās Aivars Meija, viens no iniciatīvas autoriem, Vija Dzene, 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja, Stefans Rāzna, Ilūkstes novada 
domes priekšsēdētājs)

SUBATĒ STIPRINA 
“ĢIMEŅU SKRĒJIENA” TRADĪCIJU

Otro reizi Subatē, maija skaistajā un saulainajā brīvdienā notika Ģime-
ņu skrējiens. Šogad tas pulcēja kopā divpadsmit ģimenes no Subates, Rīgas, 
Mārupes, Bebrenes un Ilūkstes.

Bija komandas, kurās aktivitātē piedalījās mamma, tētis un visi ģime-
nes  bērni, skrēja kopā brāļi un māsas, dažu komandu dalībnieces bija arī 
omītes.

Arī šogad skrējiena trase bija izvēlēta ar mērķi iepazīt Subati, tās ielas 
un objektus. Trases garumā bija izvietoti četri atraktīvi punkti, kuros dalīb-
niekiem bija jāpievarē šķēršļi, jāveido kopēja kolāža, jāizskrien bērzu līkloči 
un jāuzspēlē futbols.

Noslēgumā dalībnieki saņēma balvas- skrējiena zīmes un saldējuma dā-
vanu kartes. Vērtīgas sportiskas un prātu vingrinošas spēles un piederumus 
sekojošās nominācijās ieguva: „Jaunākais skrējiena dalībnieks” (Dominiks 
Urbāns, 7 mēn.), „Vecākais skrējiena dalībnieks” (Anna Zīberga), „Skaitlis-
ki lielākā komanda”( komanda „Zibšņi”, seši  cilvēki), „Vizuāli saskanīgākā 
komanda” (Urbānu ģimenes komanda).

Svētku noskaņa turpinājās izbaudot piepūšamās atrakcijas un velokar-

tu priekus pie Subates kultūras nama.
Pasākuma organizatori- Ilūkstes Sporta skola un Subates kultūras 

nams – pateicas visiem brīvprātīgajiem Subates jauniešiem un skolēniem 
par palīdzību un ieinteresētību pasākuma norisēs. Paldies ģimenēm par uz-
ņēmību un pozitīvo noskaņu.

Gunta Okmane, Subates Kultūras nama  vadītāja  

Šogad “Ģimeņu skrējiens” pulcēja kopā divpadsmit ģimenes no Subates, 
Rīgas, Mārupes, Bebrenes un Ilūkstes
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TRĪS IERADUMI, KO IEVIEST 
SAVAI JURIDISKAJAI DROŠĪBAI

Tāpat kā katrs cilvēks vairāk vai mazāk 
pārzina savu slimību vēsturi un stāvokli ban-
kas kontā, viņam būtu jāpārzina arī fakti un 
procesi savā juridiskajā dzīvē. Tomēr ne vien-
mēr tā ir – un to apliecina Latvijas Zvērinā-
tu notāru padomes (LZNP) novērojumi, kopš 
ieviests jaunais e-pakalpojums notariātā, kas 
ļauj katram redzēt savu jebkad pie notāriem 
veikto darbību pārskatu. 

“Cilvēkus pārsteidz tajā ieraudzītais – iz-
rādās, ka daudzi nemaz neatminas pat ļoti 
būtiskas savas darbības, kas veiktas pie notā-
riem, piemēram, par izsniegtām vai saņemtām 
pilnvarām,” stāsta LZNP priekšsēdētājs Jānis 

Skrastiņš. Viņš atgādina, ka ir vairākas lietas ikviena cilvēka juridiskajā 
dzīvē, ko vajadzētu pārzināt un regulāri pārbaudīt, un iesaka tās ieviest kā 
pastāvīgus ieradumus, lai uzturētu možu savu juridiskās drošības izjūtu. 

Regulāri ieskatīties zemesgrāmatā
Ikvienam, kuram ir piederošs nekustamais īpašums, būtu ieteicams iz-

veidot ieradumu regulāri ielūkoties zemesgrāmatā interneta vietnē www.
zemesgramata.lv, lai pārliecinātos par īpašuma piederību. Īpaši tas attiecas 
uz tiem, kam pieder īpašumi, kuros paši neuzturas vai uzturas reti, piemē-
ram, meži, t.s. vasaras jeb brīvdienu mājas u.tml. Tāpat tas noteikti būtu 
jādara tiem, kuri pēc tuvinieka nāves vai nu nav vērsušies pie notāra, lai 
nokārtotu mantojumu vai arī nav saņēmuši mantojuma apliecību, kā arī 
tiem, kuri mantojuma apliecību ir saņēmuši, bet nav zemesgrāmatā ierak-
stījuši savas īpašumtiesības. 

“Visbiežāk tas ir saistīts ar valsts nodevu zemesgrāmatā, bet Latvijā 
ievērojams skaits personu diemžēl ilgstoši nereģistrē savas īpašumtiesības 
pēc nekustamā īpašuma mantošanas vai darījuma noslēgšanas. Tas ir liels 
risks. Par nožēlošanu jāatzīst, ka tieši laika posmu, kamēr īpašumtiesības 
nav nostiprinātas, mēdz izmantot krāpnieki, lai to piesavinātos,” atgādina 
Jānis Skrastiņš.

Saglabāt svarīgākos dokumentus un rēķinus
Daudziem līgumu, rēķinu un čeku glabāšana šķiet lieka, tomēr ir situā-

cijas, kad tas attaisnojas. Īpaši, ja runa ir par dokumentiem, kas apliecina 
kādu lielāku pirkumu, remontdarbus vai citus pakalpojumus, kas ir bijis 
būtisks ieguldījums īpašuma uzturēšanā. Piemēram, pavisam noteikti šā-
dus dokumentus vajadzētu glabāt tad, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki. 
Gadījumā, ja par īpašuma dalīšanu vai kādā citā darījumā starp īpašnie-
kiem rodas strīds, piemēram, par veiktajiem labiekārtošanas vai remonta 
darbiem vai uzturēšanu, tad dokumenti, kas pierāda ieguldījumus, būs iz-
šķiroši svarīgi.

Pārzināt savas juridiskās darbības
Cilvēki mēdz aizmirst dažādus notikumus savā dzīvē, tajā skaitā, pie-

mēram, faktu, ka ir izsnieguši pilnvaru kādai citai personai pārstāvēt savas 
intereses vai pieņemt lēmumus kādā konkrētā jomā. Ierasts domāt, ka at-
miņa pieviļ seniorus, taču tā nebūt nav. Tāpēc tagad jaunajā Latvijas notāru 
portālā www.latvijasnotars.lv sadaļā “Manas darbības” ikvienam ir iespēja 
pārliecināties par darbībām, kas kopš 2006. gada veiktas pie notāriem, tā-
dējādi skaidri pārvaldot savu juridisko aktivitāšu apjomu un saturu. 

“Ģimenes jaunāko paaudžu pārstāvji aicināti šo rīku izmantot arī kopā 
ar vecvecākiem vai vecvecvecākiem, palīdzot viņiem tajā orientēties. Jo cil-
vēka mūžs bijis garāks, jo lielāka iespēja, ka kādu no lietām, kas kārtotas 
pie notāriem, viņš ir piemirsis, taču, iespējams, ka tas ir kaut kas, ko vērts 
nokārtot līdz galam vai izbeigt – piemēram, pilnvaru atsaukt, jo tā vairs 
nav aktuāla. Taču, kopš šis e-pakalpojums notariātā ir ieviests, es pats per-
soniski ne reizi vien esmu bijis liecinieks tam, ka arī pavisam jauni cilvē-
ki ir bijuši pārsteigti, kā gan varējuši aizmirst par pilnvaras izdošanu vai 
izglītības dokumenta sagatavošanu izmantošanai ārvalstīs. Mēs dzīvojam 
informācijas pārbagātībā, tādēļ, lai nezaudētu dzīves kvalitāti, jāatvēl laiks 
jaunu paradumu veidošanai, t.sk. pārliecinoties, kad, kāpēc un pie kura 
Latvijas notāra veikta kāda darbība, ” stāsta Jānis Skrastiņš. 

Papildu informācijai:
Liene Krīvena
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67218955
E-pasts: liene.krivena@latvijasnotars.lv

N O D E R Ī G I

SIA ‘’VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE’’ 
PIEŅEMS PEDIATRS – NEONATOLOGS
28.maijā plkst. 16.00 – 19.00 SIA ”Veselības centrs Ilūkste” (112 kab.( ģimenes 
ārsta kabinets)) pieņems pediatrs – neonatologs d. Elita Grunda. Konsultācija par 
maksu 10 Euro. Iepriekšēja pierakstīšanās pa telefonu 65462455 reģistratūrā.

Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?

Ja saproti, ka pats saviem spēkiem netiksi ar situāciju galā, 
sauc palīgā ugunsdzēsējus glābējus!

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, 
kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai 

pamanot ugunsgrēku.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem
ir jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvoklī,

bet arī mājas koplietošanas telpās. Dūmu detektors

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru,
kas ar skaņas signālu savlaicīgi ziņos

par radušos sadūmojumu!

Dūmu detektors ir jāuzstāda pie griestiem 
tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā 
uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki.

Detektora apkope ir vienkārša. 
Nepieciešams savlaicīgi nomainīt bateriju 
un ik pa laikam ar kontroles (testa) pogu 

pārbaudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības 
aparāts

Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais 
ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka 

dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā.
Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar 

ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, 
ja dzēšana nerada draudus tavai dzīvībai.

Ugunsdzēsības 
pārklājs

Degošais priekšmets ar pārklāju ir 
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst noņemt, 
kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un 

degošais priekšmets atdzisis.

Ugunsdzēsības pārklājs ir speciāls,
liesmu izturīgs pārklājs, ko var izmantot 

nelielu ugunsgrēku dzēšanai.
Ar pārklāju samazina skābekļa piekļuvi 

degšanas vietai, un ugunsgrēks
tiek noslāpēts.

Atkritumu vadu lūku vākiem
ir jābūt cieši aizveramiem

un pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, lai nepieļautu 
dūmu izplatību ugunsgrēka gadījumā.

Objektos ar autonomo apkuri
pirms apkures sezonas (līdz 1. novembrim)

jāveic dūmvadu tīrīšana.

Bēniņos un pagrabā
neglabājiet degtspējīgus

priekšmetus un noslēdziet,
lai nepieļautu nepiederošu

personu iekļūšanu.

Neaizkraujiet 
ar priekšmetiem

koplietošanas telpas
un evakuācijas ceļus!

Smēķēšana
koplietošanas telpās

ir aizliegta!

Atbildību par ugunsdrošību koplietošanas telpās
iespējams deleģēt pārvaldniekam pārvaldīšanas līgumā.

Daudzdzīvokļu mājai ir jābūt izstrādātai
ugunsdrošības instrukcijai un visiem mājas iedzīvotājiem

ir jābūt iepazīstinātiem ar to.

Ja tiek izmantota gāze, 
tvaika nosūcējs nedrīkst 

būt pievienots vienīgajam 
dabīgās ventilācijas kanālam.

Reizi 10 gados ir jāveic 
elektroinstalāciju pārbaude.

Dabīgās ventilācijas kanālu 
pārbauda un tīra ne retāk kā 
reizi 5 gados, bet ja objektā 

ir gāzes aparāts –
ne retāk kā reizi 3 gados.

Aizliegts izmantot bojātu vai 
paštaisītu elektroinstalāciju, 

elektroiekārtu un 
elektroierīci!



14
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 5 .  2 0 1 8 . g a d a  1 6 . m a i j s

N O  V Ē S T U R E S

IESKATS  VĒSTURISKĀS 
FOTOGRĀFIJĀS…

Kā jau iepriekš tika stāstīt, ar Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzeja 
„Sēļu istaba” iniciatīvu un novada iestāžu un iedzīvotāju līdzdalību tiek 
veidot digitālais foto albums „Ilūkstes novada vēsture 100  fotogrāfijās”.  

Fotogrāfiju galeriju var papildināt ikviens, sūtot savs fotogrāfijas elektro-
niski   muzeja vadītājai Vandai Rimšai  (e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 
28384018).

Sagaidot Latvijas  simtgadi katru  mēnesi novada mājaslapā  tiek pub-
licētas 10 fotogrāfijas par katriem 10. gadiem (no 1918. līdz 1928., no 1929. 
līdz. 1939. gadam utt.).  Kopā – 100 fotogrāfijas! Piedāvājam ieskatu dažās 
no tām. 

Ilūkstes Romas katoļu baznīcas remontdarbi, 1938.-1948. gads Apriņķa administrācija (14.08.1937)

Ūdens dzirnavas, Ilūkste, 1938.-1948. gads Tautas sapulce pie Bebrenes muižas 1919.gads

Bebrenes pagasta pūtēju orķestris. Pūtēju orķestris saglabāja savas 
tradīcijas un darbību līdz pat 1980. gada beigām.  (1938.g.)

Bebrenes iela Ilūkstē, 1938.-1948. gads
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N O T I E K

GAIDĀMIE PASĀKUMI MAIJĀ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta

Papildus informācija

18.05. 20.00

22.00

Koncerts
„AR MĪLESTĪBU SIRDĪ”

Zaļumballe ar grupu 
„Ilūzija”

Ilūkstes pilsētas 
estrāde

Piedalās:  Marts Kristiāns Kalniņš (voklāls un oboja), 
Aija Andrejeva (vokāls un flauta), Līva Kalniņa (vokāls), 
Kristiāna Stirāne (vokāls), Jānis Miltiņš (klavieres), 
Valters Sprūdžs (bass), Kaspars Kurdeko (perkusijas).

19.05. 19.00 Muzeju nakts Eglaines pagasts
G.F.Stendera 
muzejs

20.05. 16.00 Ilūkstes amatierteātra
Pirmizrāde
Andris Niedzviedzis
„Pārguli ar manu senci”

Ilūkstes novada
kultūras centrs

Normunds, no jautra joku plēsēja un citādi laba cilvēka, kļuvis par nīgru 
un nerunīgu tipu, kam ne visai patīk runāt, sevišķi ar sievietēm. Tomēr 
viņam nākas kontaktēties gan ar pagasta feldšeri, gan kaimiņieni Mil-
du, kurai vienmēr ir savas intereses. Negaidīti ierodas Normunda padēls 
Seržs ar savu draudzeni Sigitu.Seržam ir plāns, kā dabūt no Normunda 
naudu savām vajadzībām, bet tas nenostrādā. Tas nozīmē, ka laiks nāka-
majam plānam, kurā lielu lomu spēlē Sigitas līdzdalība. Šoreiz izdosies? 
Sava loma ir pastniecei Agnesei, kurai nepatīk klačoties. Aldim, Nor-
munda kaimiņam. Visbeidzot, no ārzemēm pārrodas Arta, Mildas meita. 
Labi apmācīta un pārbaudīta. Dažādas izdarības un piedzīvojumi, lugas 
varoņu izpildījumā. Jautrāki un nopietnāki, ticamāki un ne tik ticami.

26.05. 20.00 Melnā kalna svētku 
koncerts

Pilskalnes pagasts
Pie atpūtas mājas 
„Dubezers”

Piedalās Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs , vokālais 
ansamblis „Lillija”, Ilūkstes novada KC amatierteātris, jauniešu deju 
kolektīvs „Labrīt”, Sventes pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Ezerzvani”.

30.05. 16.00 Skolēnu apbalvošanas 
pasākums

Ilūkstes novada 
kultūras centrs

Ilūkstes novada pašvaldības izglītības  nodaļa ielūdz uz mācību priekš-
metu olimpiāžu, konkursu, interešu izglītības un sporta sacensību lau-
reātu APBALVOŠANAS PASĀKUMU. Uz apbalvošanas pasākumu tiek 
aicināti arī laureātu vecāki, pedagogi, skolu administrācija un visi inte-
resanti.

31.05 Fotoportretu izstāde 
“Mēs atgriezāmies”

Ilūkstes novada 
centrālajā biblio-
tēka

Izstādē apskatāmi cilvēku fotoportreti, kuri pēc izsūtījuma Sibīrijā, at-
griezās Latvijā. Visi portretos redzamie cilvēki apcietināšanas brīdī bija 
vēl bērni, daži ir dzimuši vecāku izsūtījuma laikā Sibīrijā. Katram ir savs 
atmiņu stāsts un arī stāsts par kādu īpašu priekšmetu, kas atgādina dzī-
vi izsūtījumā vai tiek glabāts kā skaudro gadu piemiņa. Vērīgs skaitītājs 
šos priekšmetus fotogrāfijās pamanīs.

AICINĀM ĢIMENES!
1. jūnijā svinēsim BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENU!
Būs aizraujošas sportiskās aktivitātes, riteņbraukšanas sacensības, pie-

pūšamās atrakcijas un citi pārsteigumi!
Tiekamies 1.jūnijā no plkst.10.00 Ilūkstes pilsētas stadionā!
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

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

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

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

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


