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

N r.  1 0 .  2 0 1 8 . g a d a  8 . n o v e m b r i s

D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDĒM OKTOBRĪ
9.oktobra ārkārtas domes sēdē izskatīja 4  darba kārtības jautā-

jumus:
1.   Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes nova-
da izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
2.Par pašvaldības iestādes ”Ilūkstes novada kultūras centrs” likvidāciju un 
pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” iz-
veidošanu.
3..Par pašvaldības īpašumā esošā pasažieru autobusa Renault Master izno-
māšanu SIA “Ornaments”.
4.Par Ilūkstes novada domes 2003.gada 18.decembra lēmuma Nr.53 “Par 
Ilūkstes novada SIA “Ornaments” nododamā nekustamā īpašuma saraksta 
apstiprināšanu” precizēšanu.

29. oktobra kārtējā domes sēdē izskatīja 37 darba kārtības jau-
tājumus:
1.- 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu un finanšu līdzekļu novirzīšanu.
3.- 4. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā un budžeta  izpildi 9 
mēnešos .
5. Par izmaiņām Ilūkstes novada pašvaldības kasu darba laikā.
6.- 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē, Pilskalnes ielā  9-4, Avotu 
ielā 13 un Raiņa ielā 15-2 atsavināšanu.
9.-10. Par dzīvojamās mājas Šederē,  Skolas iela 9 pārvaldīšanu  un atsavi-
nāšanu.
11. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 9/2018 „Ilūkstes novada 
Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums”.
12. Par Dzintara Pabērza iecelšanu par Ilūkstes novada Sporta skolas direk-
toru.
13. Par Līgas Lapas iecelšanu par Raudas internātpamatskolas direktori.
14.- 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma nau-
das dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no man-
tiniekiem, kā arī  parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā.
16.- 17. Par grozījumiem pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 “Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” un  gro-
zījumu 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakal-
pojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” .
18. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.
19. Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai Ilūkstes pil-
sētā.
20.-23. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes, Pilskal-
nes, Eglaines  un Šēderes  pagastā.
24.-30. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu un nomas līgumu 
pagarināšanu  Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Eglaines  un  Šēderes  pagastā.
31. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
32. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Meha-
nizators, 7” Šēderes pagastā.
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Stirnas” 
Pilskalnes pagastā.
34. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Amuļi 1” Pilskal-
nes pagastā, nosaukuma un adreses “Jaunāmuļi” piešķiršanu.
35. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam 
“Bavārijas” Šēderes pagastā.
36. Par valstij piekritīgo zemes vienību Upes ielā 8 un Upes ielā 8A Subatē 
robežu precizēšanu.
37. Par ierosinājumu atsavināt pašvaldības zemes vienības daļu (4444 002 
0435) Bebrenē.

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Sadalīja 3 mēnešiem piešķirtās valsts mērķdotācijas  pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai. Pamata un vispārējās izglītības, kā arī 
profesionālās izglītības programmām piešķīra 248227 eiro, interešu izglītības 
programmām 13340 eiro ,  5. – 6. gadīgo apmācībai  20331 eiro un  Raudas 
internātpamatskolai 77016 eiro.

***
Nolēma  uzsākt pašvaldības iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs” 

likvidāciju  un tās vietā  līdz 2019.gada 1.janvārim izveidot pašvaldības aģen-
tūru “Ilūkstes novada Kultūras  un tūrisma aģentūra”. Noteica, ka Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūra būs pašvaldības iestādes “Ilūkstes no-
vada kultūras centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, informācijas sistē-
mu un arhīva pārņēmēja. Apstiprināja aģentūras nolikumu saistošo noteiku-
mu veidā, kas ir publicēti šajā “Ilūkstes Novada Vēstis” numurā.

***
Iecēla vadītājus novada pašvaldības izglītības iestādēm. Dzintaru Pabēr-

zu iecēla par Ilūkstes novada Sporta skolas direktoru un  Līgu Lapu par Rau-
das internātpamatskolas direktori.

***
Atbalstīja dzīvokļu īrnieku lūgumus un nolēma atsavināt izīrētos pašval-

dības  divistabu dzīvokļus Ilūkstē, Pilskalnes ielā 9-4 un Raiņa ielā 15-2, kā 
arī  viendzīvokļa dzīvojamo māju Ilūkstē, Avotu ielā 13  un Šēderē, Skolas 
ielā 9.

Nolēma iznomāt uz 5 gadiem SIA “Ornaments” pašvaldības īpašumā 
esošo pasažieru autobusu Renault Master, reģistrācijas Nr. HG3650, šasijas 
Nr.VF1PDCEL518819670, izlaiduma gads – 1999, nosakot nomas maksu 10 
eiro mēnesī un PVN, kā arī precizēja 18.12.2003. lēmumu un tā pielikumu 
papildinot tekstu aiz vārda ““Ornaments”” ar vārdu “īpašumā”.

***
Piešķīra  papildus finansējumu 3 225 eiro apmērā Ilūkstes Raiņa vidus-

skolai (Stadiona ielā 1), trešā stāva zēnu un meiteņu tualetes remontam, Be-
brenes pagasta pārvaldei 609 eiro lapu pūtēja iegādei sabiedrisko teritoriju 
uzkopšanai, Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtī-
bas nodaļai 18 150 eiro plānotajai Ilūkstes pilsētas skvēra labiekārtošanai ar 
pamatnes izbūvi statujas Terra-Maria uzstādīšanai, Bebrenes vispārējai un 
profesionālajai vidusskolai  23 232 eiro ēkas 1.stāva telpu (Nr. 3.,4. un 14.) 
vienkāršotai atjaunošanai un labierīcību izbūvei.

***
Apstiprināja  pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 9 mēnešos  ieņēmu-

mu daļā 7 306 727 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 137 
607 eiro;  ieņēmumi 5 841 544 eiro; aizņēmums 327 576 eiro) un izdevumu 
daļā 7 306 727 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 1 641 178 
eiro;  izdevumi 5 474 538 eiro ; aizņēmumu atmaksa 173 011 eiro, izdevumi 
par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās pār-
vērtēšanu 18 000 eiro).

***
Nolēma, ka no 1.decembra pašvaldības kases Ilūkstes domē un pagastu 

pārvaldēs pāriet uz četru darba dienu darba laiku. Konkrētās dienas tiks pre-
cizētas.

***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un pagarināja 20 zemes nomas līgumus un 

nolēma  noslēgt jaunus 6 nomas līgumu par pašvaldības zemes izmantošanu.

***
Nolēma paplašināt personu loku pašvaldības sociālo pabalstu saņemša-

nai bez ienākumu izvērtēšanas. Šajā sakarā grozīja  Saistošos noteikumus 
Nr.2/2013 “Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novadā” , kur noteica   pabal-
stu 50 eiro apmērā politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas 
seku likvidatoriem, Afganistānas kara veterāniem un Ziemassvētku pabalstu 
(līdz 7 eiro) saldumu paciņu veidā  sekojošām iedzīvotāju grupām : 80 ga-
dus un vecākiem iedzīvotājiem, personām ar 1. grupas invaliditāti, bērniem- 
bāreņiem un/vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri saskaņā ar 
Ilūkstes novada bāriņtiesas lēmumu atrodas ārpus ģimenes aprūpē vai dzīvo 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā esošajās audžuģimenēs, bērniem 
ar invaliditāti, personām, kuras uzturas pašvaldības teritorijā esošajās ilgsto-
šas sociālās aprūpes institūcijās pansijā „Mūsmājas „Dižkoks” un  Subates 
Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes centrā “Miera nams”. Grozīja  Sais-
tošos noteikumus Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā” papildinot  ar apakšpunktu, kurš precizē pakalpojuma samaksas 
kārtību, ja aprūpes mājās pakalpojums jānodrošina personai, kurai ienākumi 
pārsniedz noteikto līmeni, t.i., 65% no valstī spēkā esošās minimālās algas 
mēnesī, persona veic līdzmaksājumu, kura apmēru aprēķina, ņemot vērā 
personas ienākumus, un nepārsniedzot aprūpes mājās pakalpojuma nodro-
šināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu summu. Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā pēc atzinuma saņemšanas un pilna teksta publicēšanas ” Ilūkstes No-
vada Vēstīs”.

***
Nolēma  apbalvot ar pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” par ie-

guldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā Antonu Breidaku, Ainu un Gun-
ti Bukus, Astēriju Kunicku, Staņislavu  Mežnieku, Jāni Meikšānu, Birutu  
Milleri, Jāni  Permanicki  un Valēriju  Puidu.  

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

 Irēna Bogdanova
Kancelejas nodaļas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē

2018.gada 9.oktobrī
Nr. 9/2018

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

09.10.2018. lēmumu Nr.326 
otokols Nr.11, 2.§)

Precizēti 
ar Ilūkstes novada domes

29.10.2018. lēmumu Nr.339
(protokols Nr.12, 11.§)

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 
16.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības aģentūras 
“Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” (turpmāk - Aģentūra) 
kompetenci pakalpojumu sniegšanā, padotību, izveidošanas mērķi, 
aģentūras uzdevumus, administratīvo aktu izdošanas, administratīvo 
aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību.

2. Aģentūra ir Ilūkstes novada domes ( turpmāk tekstā – Dome) dibināta 
un pārraudzībā esoša patstāvīga budžeta iestāde, kas izveidota saskaņā 
ar Publisko aģentūru likumu un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem. 
Aģentūras izveidošanas mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi 
veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Ilūkstes novadā.

3. Aģentūras darbības tiesiskumu un lietderības kontroli īsteno Ilūkstes 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izpilddirektors.

4. Aģentūras juridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, 
LV-5447. Aģentūrai ir norēķinu konts Valsts kasē vai citā kredītiestādē, 
sava veidlapa un zīmogs. Aģentūrai var būt savs logo.

II. Aģentūras padotība un darbības pārraudzības kārtība 
5. Aģentūras darbību pārrauga Dome.
6. Īstenojot pārraudzību, Dome:

6.1. apstiprina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;
6.2. apstiprina Aģentūras kopējo gada budžeta apjomu; 
6.3. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras direktoru, kā arī 

nosaka viņa amatalgu;
6.4. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
6.5. ierosina pārbaužu veikšanu Aģentūrā;
6.6. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar 
Aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);
6.7. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

III. Aģentūras uzdevumi
7. Aģentūra veic šādus uzdevumus:

7.1. popularizē sabiedrībā garīgās un materiālās kultūrvēstures 
vērtības, sekmē to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

7.2. veicina Ilūkstes novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu 
kultūras un tūrisma nozarē; 

7.3. attīsta daudzveidīgu un plašu kultūras piedāvājumu Ilūkstes 
novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas;

7.4. izstrādā kultūras un tūrisma nozares projektus un piedalās šīs 
nozares projektu sagatavošanā un realizēšanā;

7.5.  nodrošina kvalitatīvu tautas mākslas kolektīvu darbību;
7.6. nodrošina kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras 

darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, veicina darbinieku 
tālākizglītību, profesionālo pilnveidi;

7.7. veido un īsteno kultūras un tūrisma aktivitāšu kopējo darba 
plānu;

7.8.  piedalās vienotas politikas izstrādē tūrisma attīstības un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā Ilūkstes novadā, 
izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai tūrisma 
attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos;

7.9. attīsta daudzveidīgu un plašu tūrisma pakalpojumu klāstu 
Ilūkstes novadā, nodrošinot iedzīvotājiem un viesiem kultūrizglītošanu 
tūrisma jomā, aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un atpūtai 
labvēlīgas vides veidošanu;

7.10.  apkopo un sistematizē informāciju par Ilūkstes novadā esošajiem 
un perspektīvajiem tūrisma objektiem un pasākumiem, regulāri to 
aktualizē, nodrošina šīs informācijas plašu pieejamību sabiedrībai;

7.11.  veido, uztur un regulāri atjauno tūrisma informācijas sistēmas;
7.12. piedalās tūrisma informācijas punktu, stendu un pārējās 

tūrisma infrastruktūras izveidošanā, uzturēšanā;
7.13. organizē un sniedz ar tūrismu saistītus informatīvos 

pakalpojumus iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, izgatavo, izdod un 
izplata informatīvus tūrisma materiālus par Ilūkstes novadu; 

7.14.  izstrādā Ilūkstes novada tūrisma maršrutus, tūrisma 
informācijas pasniegšanas veidus;

7.15.  koordinē tūrisma norises Ilūkstes novadā, veidojot un 
popularizējot vietējus, valsts un starptautiska mēroga pasākumus 
novada tūrisma attīstībai; 

7.16.  popularizē Ilūkstes novada tūrisma iespējas vietējā un 
starptautiskajā tūrisma tirgū;

7.17.  seko līdzi aktualitātēm vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū;
7.18.  realizē Domes apstiprināto tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas pasākumu īstenošanu;
7.19.  nodrošina sabiedrības informēšanu par kultūras un tūrisma 

nozares aktualitātēm;
7.20.  izstrādā jaunus tūrisma produktus;
7.21.  veic suvenīru, mākslas darbu, tūrisma un citu mārketinga 

informatīvo materiālu un pārtikas produktu, kas noformēti kā 
suvenīri, tirdzniecību;

7.22.  sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Domes apstiprināto 
maksas pakalpojumu cenrādi;

7.23.  sadarbojas ar valsts, pašvaldību un ārvalstu institūcijām, kā arī ar 
fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūras mērķa un uzdevumu 
izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā, veicot savstarpējas informācijas 
apmaiņu;

7.24.  pārvalda Aģentūras valdījumā un lietošanā nodoto pašvaldības 
nekustamo īpašumu.

IV. Aģentūras pakalpojumi
8. Aģentūra atbilstoši likumos noteiktajai pašvaldības kompetencei 

un saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz pakalpojumus, lai 
nodrošinātu sabiedrības vajadzības pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

9. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt 
maksu.

10. Aģentūras sniegtos pakalpojumus un to cenrādi apstiprina izdodot 
saistošos noteikumus. Cenrādī nosaka maksāšanas kārtību, likmes 
un atvieglojumus.

11. Informāciju par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un to 
izcenojumiem publicē mājaslapā www.ilukste.lv  un nodrošina to 
pieejamību Aģentūras telpās.

V. Aģentūras pārvaldes struktūra
12.  Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktoru amatā apstiprina 

Dome uz pieciem gadiem. Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, 
Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no 
amata pirms noteiktā termiņa.

13.  Aģentūras direktors nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu. 
Aģentūras direktors ir atbildīgs par Aģentūras administratīvo aktu 
un citu dokumentu tiesiskumu un lietderību, kā arī par iepriekšējās 
pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

14. Aģentūras direktors pilda normatīvajos aktos un šajā nolikumā 
noteiktos uzdevumus: 

14.1. izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un 
budžeta projektu;
14.2. nodrošina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta 
un kārtējā gada darba plāna izpildi;
14.3.sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un 
kārtējā gada darba plāna izpildi;
14.4. sniedz Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus 
Aģentūras darbības jautājumos;
14.5. rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā, pārstāv Aģentūru tās kompetencē esošajos 
jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un 
juridiskām personām;



4
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r.  1 0 .  2 0 1 8 . g a d a  8 . n o v e m b r i s

D O M E S  Z I Ņ A S

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

14.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību, pieņem darbā un atbrīvo 
no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, 
apstiprina amata vienību sarakstus un amata aprakstus, informējot 
par to Pašvaldības izpilddirektoru;
14.7. atbilstoši savai kompetencei dod rīkojumus, kas ir saistoši 
Aģentūras darbiniekiem;
14.8. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, paraksta citus dokumentus 
Aģentūras vārdā;
14.9. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina sabiedrības 
informēšanu par Aģentūras darbību;
14.10. veic citus uzdevumus, kas noteikti normatīvajos aktos.

15. Aģentūras direktors atbild par Aģentūras uzdevumu veikšanu un 
par Aģentūras resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

VI. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi
16. Aģentūras manta ir pašvaldības manta, kas 

nodota Aģentūras valdījumā. Aģentūra ar tās 
valdījumā nodoto mantu rīkojas, kā arī par trešajām personām 
nodarītajiem zaudējumiem atbild likumā noteiktajā kārtībā.

17. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
17.1. pašvaldības budžeta dotācijas;
17.2. ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
17.3. citi ieņēmumi - tai skaitā ziedojumi, dāvinājumi un piesaistītie 
ārvalstu finanšu līdzekļi.

18. Pārskatus par aģentūras uzdevumu pildīšanu un līdzekļu izlietojumu 
Aģentūra sniedz likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VII. Aģentūras administratīvo aktu izdošanas, izdoto 
administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
19. Aģentūra savas kompetences ietvaros izskata iesniegumus, 

priekšlikumus un sūdzības, pieņem attiecīgus lēmumus, izdod 
administratīvos aktus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

20. Aģentūras izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt 
Domē.

VIII. Noslēguma jautājums
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.decembrī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 09.10.2018. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 9/2018
“ Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums”

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar „Publisko aģentūru 
likuma” 2.panta otro daļu un 16.panta 
otro daļu nepieciešams apstiprināt 
pašvaldības aģentūras “Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
nolikumu saistošo noteikumu formā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka 
pašvaldības aģentūras “Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
izveidošanas mērķus un uzdevumus, 
aģentūras tiesības un pienākumus, 
aģentūras darbības sfēras un sniegtos 
pakalpojumus, kā arī pārvaldību, 
tās darbības pārraudzību un rīcību 
ar mantu, finansēšanas kārtību un 
administratīvo aktu izdošanas un 
pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi 
nosaka kārtību, kādā aģentūra 
likvidējama vai reorganizējama.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

 Ilūkstes novada pašvaldības Kultūras un 
tūrisma aģentūras nolikums atbalstīts 
Ilūkstes novada domes komiteju kopsēdē.

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKAN-
TO ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS 
UN TŪRISMA AĢENTŪRAS DIREK-
TORA AMATU

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto jaun-
izveidotās pašvaldības aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūris-
ma aģentūra” direktora amatu.

Prasības pretendentiem:
• vēlama pieredze kultūras un tūrisma jomā vai vadības 

 darbā;
• izpratne par Aģentūras funkcijām un uzdevumiem;
• nevainojama reputācija;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma 

 prasībām;
• vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
• teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas 

 prasmes.

Aģentūras direktora pienākumi:
• vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu, 

 nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
• nodrošināt kvalitatīvu kultūras un tūrisma pakalpojumu 

 pieejamību Ilūkstes novadā;
• izstrādāt un ieviest jaunus kultūras un tūrisma produktus,  

 novada mārketinga pasākumus sadarbībā ar iestādēm, privāto  
 un nevalstisko sektoru;

• nodrošināt svētku pasākumu rīkošanu Ilūkstes novadā;
• izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un 

 budžeta projektu;
• nodrošināt Aģentūras stratēģijas, budžeta un kārtējā gada  

 darba plāna izpildi;
• efektīvi plānot un vadīt Aģentūras finanšu resursus;
• izstrādāt Aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi un maksā 

 šanas kārtību;
• slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus.

      Pašvaldības aģentūras direktora atbildību nosaka Publisko 
aģentūru likums un aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūra” nolikums.

Uzdevums pretendentiem!

Amata pretendentiem ir jāsagatavo koncepcija par aģentūras 
„Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” darba un attīstības 
perspektīvām.

      Pieteikuma dokumenti (motivēta  pieteikuma vēstule, īss 
dzīves apraksts (CV), Aģentūras darba un attīstības koncepcija) ar 
norādi „Konkursam uz vakanto pašvaldības aģentūras „Ilūkstes no-
vada Kultūras un tūrisma aģentūra” direktora amatu” jāiesniedz 
līdz 2018. gada 15. novembrim (ieskaitot) personīgi Ilūkstes no-
vada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai, 
nosūtot pa pastu (Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, 
LV-5447). Tālrunis papildu informācijai: 65462569.
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PAR ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLAS 
SPORTA CENTRA DIREKTORU IECELTS 
DZINTARS PABĒRZS

29. oktobra domes sēdē par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta cen-
tra direktoru tika iecelts Dzintars Pabērzs.

Dzintars Pabērzs skolas gaitas uzsācis dzimtajā Ilūkstē, studējis Dau-
gavpils Pedagoģiskajā universitātē (Fizikas un matemātikas fakultātē, 
vēlāk apguvis zēnu darbmācības pasniegšanas metodiku). Kā pedagogs 
strādājis Ilūkstes 1. vidusskolā. Savukārt 2009. gadā ieguvis Valsts robež-
sardzes jaunākā virsnieka kvalifikāciju. 15 darba gadi  – Latvijas valsts 
robežsardzē (VRS Daugavpils Subates RKP priekšnieka vietnieks, Dau-
gavpils imigrācijas nodaļas galvenais inspektors).

Svarīga loma Dzintara ikdienā allaž ir bijusi arī sportiskajām aktivi-
tātēm. Dzintars ir Ilūkstes sporta skolas audzēknis, trenējies un spēlējis 
futbolu, un arī darbā robežsardzē organizējis futbola komandu, piedalījies 
sacensībās.

 Dzintars uzsver, ka Ilūkstē ir sakārtota un ļoti laba sporta infrastruk-
tūra, viņš saskata potenciālu attīstībai un jaunus iespēju apvāršņus.

PAR RAUDAS INTERNĀTPAMATSKOLAS 
DIREKTORI IECELTA LĪGA LAPA

29. oktobra domes sēdē par Raudas internātpamatskolas direktori 
tika iecelta šīs skolas ilggadējā direktora vietniece Līga Lapa.

Līga Lapa skolas gaitas uzsākusi Bebrenes vidusskolā. Studējot Dau-
gavpilī, ieguvusi bioloģijas un mājturības, kā arī vizuālās mākslas sko-
lotāja kvalifikāciju. Raudas internātpamatskolā Līga strādā kopš 2000. 
gada un vairākus gadus ir pildījusi direktora vietnieces izglītības jomā 
pienākumus.

SAGAIDOT NOVEMBRA SVĒTKUS,
TĒRPSIMIES SVĒTKU ROTĀ!

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, aicinām  
novada organizācijas un iestādes, kā arī ikkatru novada iedzīvotāju  rū-
pēties par svētku noformējumu. 

Tērpsimies svētku rotā, simbolizējot tautas vienotību, stiprinot pilso-
niskās piederības sajūtu un veicinot kultūras vērtību saglabāšanu! 

Sarkanbaltsarkanā lentīte pie krūtīm, svētku rota uz galda vai karogs 
mastā...Dedzot svētku uguntiņas savos logos un sirdīs, svinēsim Latvijas 
svētkus!

Aicinām arī turpmāk, citos mūsu tautai nozīmīgos svētkos, parūpē-
ties par atbilstošu noformējumu

PALĪDZĒSIM!
Šēderes pagasta Veczemnieku sētā ir sēras. Un ne tikai par 

sadegušo māju un uguns iznīcinātajām ģimenes fotogrāfijām. 
Liesmās un dūmos gājusi bojā saimes vecmamma. 

Degšana notika 30.oktobra naktī,  ap plkst. 3.00, kad visi mājinieki 
gulēja. Jau dienas gaismā, vēlreiz postažu apskatot, bojāgājušās dēls, se-
cinot atzinis – lai censtos glābt māmuļu, būtu jālec liesmās. Māsa ar dēlu, 
kas bijuši klāt nelaimes brīdī, darījuši, ko spējuši.

Liesmas sākušās ēkas stūrī – netālu no vecmammas istabas, vietā, kur 
atradies boilers ūdens sildīšanai. Iespējams, noticis īssavienojums.

Patiešām kritiskā situācijā tagad nonākusi Vita un viņas dēls. Brālis 
Jānis un māsa Velta cenšas palīdzēt, cik spēj, taču ar pašu resursiem būs 
stipri par maz, lai cietušie varētu stabili nostāties uz kājām. Līdz šim jau 
tāpat negājis viegli.

Labdarības tālruņa numurs – 90067088 – ir pieejams, un katrs 
zvans ienesīs cietušo kontā 1,42 eiro. Ja varat sniegt cita veida 
palīdzību – uzdāvināt mantas vai līdzēt mājas atjaunošanas dar-
bos -, zvaniet Veltai (26393433) vai Jānim (29964017).
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… JO TEPAT IR VISA MEKLĒTĀ PASAULE
Diena silta un gaiša, ar skanošu klusumu. Kaut kur tāli tālu ir ļaudis 

un steiga, tik tālu, ka liekas, nekur citur, tepat ir visa meklētā pasaule. Pa-
saule ar rudens ziedu pušķiem, rasotiem rītiem, baltiem domu kamoliem 
un prieka mirkļiem...  

Aiz sirds durvīm atstājot steigu un rūpes, un tverot prieka dzirksti 
gaišajā svētku mirklī, 12.oktobrī,  Skolotāju dienai veltītā  pasākumā, arī 
šogad, Ilūkstes novada pašvaldība, sakot paldies par ieguldīto darbu un 
degsmi, sumināja novada pedagogus. Šogad no kuplā novada skolotāju 
pulka 30 darba gadus svin 7 pedagogi, 35 darba gadus svin 6 pedagogi, 40 
darba gadus svin 3 pedagogi un divi pedagogi svin 45 darba gadus. Novada 
skolotāju pulkam šogad pievienojušies  5 pedagogi, bet pelnītā atpūtā 
aizgājis viens pedagogs.

Kāda dzejniece reiz ir teikusi: “Man pieder visa tieši man atvēlētā 
dzīve. Viss laiks, kas iedalīts dzīvošanai, ik mirklis, ik sekundes ātrs 
lidojums. Nezīlēju, daudz vai maz, vienkārši dzīvoju. Nemēru, nesveru, 
nepētu caur palielināmo stiklu. To darīt nav manā ziņā. Manā ziņā ir iet 
pretim apvāršņa malai, raugoties, lai iešana ir jēgas un skaistuma pilna. 
Manā ziņā ir mīlēt zemi, caur kuru līkumu līkumos vijas ejamais ceļš. 
Mīlēt debesis augšā.  Un cilvēkus, kuri jauši vai nejauši šķērso tieši tos 
pašus ceļus, pa kuriem eju arī es. Visam ir vērtība.” …Atstāj aiz sevis 
telpā virmojošu mīļumu, un tas jau būs daudz… Mīļie skolotāji, no sirds 
sveicam jūs apaļajās darba jubilejās! Šogad  30 darba gadu jubileju svin 
Daina Paukšte, Lilita Bērziņa, Vita Anspoka, Silvija Romaņenkova, Ingrī-
da Siņuka, Ērika Purple, Valda Namiņa. 35 darba gadus svin Česlavs 
Gabrāns, Biruta Gičevska, Vita Vizule, Marija Skrimble, Marta Vanaga, 
Sandra Vaitkeviča. 40 darba gadus svin Feona Glušonoka, Irēna Fed-
aroviča, Anita Meikšāne. 45 darba gadus svin Vera Poļakova un Alite 
Kudiņa. Lai jūsu dvēseles kausi ir pildīti ar mīlestību un nesavtību! Sakiet 
“jā”  gaismai, kas krājama dvēselē, nevis bezgala daudzajām ēnām! Sau-
dzējiet radīšanas un  došanas prieku, lejot gaismas sveces sevī un citos! 

Mēs nedzīvojam no dienām un gadiem, mēs dzīvojam no mirkļiem. 
Mirkļi ir tie, kas paliek. Maza, silta plauksta cieši saspiež tavējo un tas pal-
iek. Noskumušā dienā kāds tev saka – paldies, ka tu esi – un tas paliek… 
Mūsu novada pedagogu kolektīvam pievienojas Ēriks Valpēters (Ilūk-
stes mūzikas un mākslas skola), Inga Kraševska (Ilūkstes PII “Zvaniņš”), 
Anna Seņkova (Bebrenes VPV), Lidija Rubene (Ilūkstes Raiņa vidussko-
la), Ēvalds Smagars (Ilūkstes Raiņa vidusskola). Vēlam nosargāt pirmās 
tikšanās prieku un uzticību savam sirds aicinājumam! 

Katram no mums ir skolotājs, kura nozīme mūsu dzīvē ir nepārvērtē-
jama… Svētku pasākumā  teicām paldies arī visiem skolotājiem, kuri savu 
zināšanu stafeti ir nodevuši mums, un šodien, rimti pavadot savu ikdi-
enu, sirdī nes tik ļoti siltās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem. Paldies 
jums visiem par sirdssiltumu un nesavtību, minot ikdienas takas šajā ne 
vieglākajā profesijā! Lai bijušo skolēnu spēks un sirsnība ir jūsu ceļabiedri 
arī turpmāk! Lai jūs silda mūsu novadnieku gaišās domas un labie vārdi!

Ap to mirkli, ap skatienu vienu
Savu dienišķo pavedienu
Tinu nakti un tinu dienu -
Nu, mans kamols ir gadiem biezs.

Šajā svētku reizē  teicām lielu paldies arī skolotājai Aldai Ģēģerei, 
kura pagājušajā mācību gadā  devās  pelnītā atpūtā. Paldies Jums par 
zināšanu kamolu, ko esat ielikusi  bērnu  plaukstās!

Bet skolotājs ir mūžam jauns, un mūsu novada pedagogi prot dzīvot 
ar atvērtību jaunajam, neparastajam, negaidītajam, nenoslēdzoties pašpi-
etiekamībā un pašgudrībā! Mūs iedvesmo un ceļ tas, ka mēs redzam, ka 
mūsu vidū ir stipri, disciplinēti cilvēki, pašaizliedzīgi, ar ļoti augstiem 
morāles, ētikas uzstādījumiem, ka mūsu vidū var būt arī ļoti radoši, brīvi 
un priecīgi cilvēki. Ka savā ceļā satiekam cilvēkus, kuri ar savu klātbūtni 
spēj paplašināt pasauli. Daudz cilvēcības, daudz cilvēcisko vērtību,  cilvē-
ciskā stāja un attieksme pret pasauli, kas tik ļoti ir vajadzīga mums šobrīd. 
Un patiesībā, mēs dzīvojam ļoti bagātā zemē un mums ir ļoti daudz dots, 
bet būtiskākais jau nav, kur tu esi, būtiski – kāds tu esi pats.  Pagājušais  
gads izglītības jomā nav bijis viegls, arī šogad turpinām un minam pār-
maiņu takas,  novadā ir dzimusi jauna skola - Ilūkstes Raiņa vidusskola, 
kurai ir bijuši un ir stipri šī  kodola veidotāji.  Tādēļ šajā svētku dienā 
teicām  sirsnīgu paldies visiem tiem, kam ikdiena ir ieņēmusi nu 
jau jaunus apvāršņus. Suminājām Jāzepu Mačuku, Allu Brokāni, Ine-
si Ziediņu, Evu Linkeviču, Lilitu Bērziņu un Maiju Žigajevu, Aliti Kudiņu, 
Ludmilu Bogdanoviču, Līgu Kūliņu, Veltu Šternu, Ilzi Vanaģeli, Ilgu Ka-
niņu un Andželiku Pabērzu.

Mūsos katrā gaismas ir pietiekami, lai mēs varam to iedegt arī savos 
līdzcilvēkos. Nevis salūts un bezpersonisks troksnis, bet uzmanīga saruna, 
saprotošs skatiens var  kādam izglābt sirdi. Tā ir sirds sagaidīšana cilvēkā, 
kurš tev ir līdzās – darbavietā, teātrī, mājās, trolejbusā, veikalā, uz ielas, 
pastā. Tā ir līdzdarbošanās, nevis grūstīšanās. Salūts sirdī ir vissvarīgākā 
sagaidīšana. To novēlam ikvienam. Ar pacilātu garu veidosim pasauli! 

Madara Pavlovska 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot  vakaru svinīgā un pacilātā noskaņā visus klātesošos iepriecinā-
ja Latvijas Nacionālā teātra aktieru ansamblis “Greizais ratiņš”

Skanēja apsveikuma vārdi no Ilūkstes un Daugavpils novadu izglītības 
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas Kristīnes Junkules, kura īpašu 

pateicību izteica arodbiedrības biedriem

Teicām paldies arī skolotājiem, kuri savu zināšanu stafeti ir nodevuši 
mums, un šodien, rimti pavadot savu ikdienu, sirdī nes tik ļoti siltās 

atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem.
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PASAULES MĒROGA NOTIKUMAM 
STARTS TIKS DOTS  ILŪKSTES 
NOVADĀ!

  
Īpašs veltījums Latvijas simtgadei ir Nacionālās enciklopēdijas 

veidošana. Darbs sācies pirms gandrīz četriem gadiem, un  šī gada 
nogalē ceļu pie lasītājiem sāk gan enciklopēdijas elektroniskā, gan 
drukātā versija. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko in-
formācijas resursu latviešu valodā, uzsver tās galvenais redaktors 
Valters Ščerbinskis. 18.oktobrī notika Nacionālās enciklopēdijas 
drukātā sējuma “Latvija” atvēršanas pasākums,  savukārt no 18. 
decembra ikvienam brīvi pieejama būs Nacionālās enciklopēdijas 
elektroniskā versija, un tās  “atvēršanas” pasākums notiks Bebre-
nē! 

Oktobra sākumā Ilūkstes novadā viesojās enciklopēdijas veidotāju ko-
manda, ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku un vēs-
turnieku, enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski priekšgalā. 
Komanda uzsver - startu digitālajai enciklopēdijas versijai dot  tieši mūsu 
pusē nav nejaušs lēmums. Viena no enciklopēdijas idejām ir parādīt, ka tā ir 
pieejama ik vienam un jebkur un kādēļ, lai gan tās atvēršanas pasākums ne-
notiktu vietā ar bagātīgu vēsturisko mantojumu, vietā, kas atdzimts, vietā, 
kas ir pelnījusi, lai par to runā vairāk! Un šī vieta, viņuprāt,  ir  gleznainā 
Sēlijā. Un tieši Bebrene, kas viesus pārsteidza ar savu krāšņumu, kur sa-
glabātas vēsturiskās vērtības, kur vijas nostāsti un stāsti, un joprojām dar-
bojas entuziastiski ļaudis! Valters Ščerbinskis, tiekoties atklāj, kādēļ viņam 
personiski tuvs ir Ilūkstes novads: “Mans  vecvectēvs ir no Ilūkstes apriņķa 
un šovasar pirmo reizi es apmeklēju Ilūkstes novada. Mana daļa identitātes 
ir šajā pusē, vienmēr iestāšos par to. Vienmēr iestāšos par Ilūkstes novadu, 
kā Sēlijas daļu, nevis Latgali.” Enciklopēdijas radošā komanda uzsver, Na-
cionālās enciklopēdijas izdošana drukātā formā un arī digitālā ir pasaules 
mēroga notikums, jo līdz šim nav izveidota tik plaša universāla un uzticama 
zināšanu datu bāze latviešu valodā. 

Nacionālās enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagata-
voti šķirkļi jeb enciklopēdijas raksti, kas satur koncentrētu un aprobētu in-
formāciju ar noteiktu satura uzbūvi un apjomu. Sējums “Latvija” iekārtots 
tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības 
atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par 
valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, 
demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, 
grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. 
Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 864 lpp., kurā ir vairāk 
nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, 
gleznu reprodukcijas, grafiki, tabulas utt.). Visu šķirkļu autori (kopumā vai-
rāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā 
gadījumu – zinātnieki. Ja drukātajā sējumā saturs ir par Latviju, tad elek-
troniskajā versijā būs atrodama universāla informācija. Valters Ščerbinskis 
atzīst, ka “drukātā sējuma 864 lappusēs tomēr nav visu iespējams publicēt, 
toties nākotnē elektroniskā versija būs vēl pilnīgāka un visu aptverošāka”, 
viņš uzskata, ka darbs pie enciklopēdijas uzsākts īstajā brīdī, jo tieši šajā 
laikā kļuva diezgan skaidri tehnoloģiskās attīstības virzieni pasaulē, kā arī 
izkristalizējās enciklopēdijas nepieciešamības pamatojums. “Mūsdienu teh-
noloģijas un interneta plašumu cilvēkiem sniedz iespēju sameklēt jebkādu 
informāciju,” skaidro Valters Ščerbinskis,” tomēr bieži vien tā ir neprecīza 
un satur faktoloģiskas kļūdas. Tāpēc Latvijas Nacionālā enciklopēdija kalpos 
kā uzticams rīks skolēniem, studentiem un ikvienam iedzīvotājam. Galve-
nais mērķis ir radīt universālu un uzticamu zināšanu datu bāzi latviešu va-
lodā, to nemitīgi pilnveidojot un papildinot.” Enciklopēdijas izveidei un attīs-
tībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi. 
Saskaņā ar šo vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē 
atbilstošos tehnoloģiskos apstākļos.  Arī digitālās enciklopēdijas saturu vei-
do dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pār-
raudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. 
Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu 
lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju spe-
ciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu 
nodrošina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki 
nodrošina redakcijas praktisko funkciju īstenošanu.

Ar prieku un lepnumu sagaidīsim Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā 
vietnes atvēršanu! Kā norāda enciklopēdijas veidotāji, šim pasākuma būs 
pievērta visas Latvijas uzmanība, tam kļūstot arī par vienu no centrālajiem 
valsts simtgades svinību notikumiem. 

Uzziņai:
• 18.oktobrī Nacionālajā bibliotēkā notika Nacionālās enciklopēdijas 

drukātā sējuma “Latvija” atvēršanas pasākums. Nacionālā enciklopēdija ir 
universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā.

• Līdz šim jaunākā universālā enciklopēdija, ko sarakstījuši Latvijas 
zinātnieki un kas iznākusi latviešu valodā ir Latvijas Padomju Enciklopēdija 
10 sējumos 12 grāmatās. Tā izdota no 1981. gada līdz 1988. gadam.

• No 2018. gada 18. decembra tiks atvērta Nacionālās enciklopēdijas 
elektroniskā vietne, plašs augstas ticamības bezmaksas informācijas resurss 

latviešu valodā ar iespēju to nemitīgi pilnveidot. Nacionālo enciklopēdiju in-
ternetā varēs izmantot bez lietotāja reģistrācijas.

Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Nacionālās enciklopēdijas veidotāji iepazīst Bebreni (no kreisās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Bebrenes pagasta pārval-
des vadītāja Benita Štrausa, Bebrenes VP vidusskolas direktore Ērika 

Šaršune)

Nacionālās enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagata-
voti šķirkļi jeb enciklopēdijas raksti, kas satur koncentrētu un aprobētu 

informāciju ar noteiktu satura uzbūvi un apjomu. Sējums “Latvija” 
iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc 

neatkarības atjaunošanas

Vēsturnieks un Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters 
Ščerbinskis: “Vienmēr iestāšos par Ilūkstes novadu, kā Sēlijas daļu, 

nevis Latgali.”
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ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLAS 
AUDZĒKŅI VEIKSMĪGI PIEDALĪJĀS 
LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ 
VIEGLATLĒTIKAS KROSĀ

Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās Latvijas 
čempionātā vieglatlētikas krosā 19.oktobrī Piņķos, izcīnot 2 zelta medaļas.

Viens no Latvijas labākajiem garo distanču skrējējiem U18 grupā, Balti-
jas čempions 2000m šķēršļu skrējienā jauniešiem Santis Setkovskis sīvā cīņā 
finišēja pirmais 3,5km distancē ar rezultātu 11min. 21sek., bet Latvijas re-
kordiste 2000m šķēršļu skrējienā telpās Anna Marija Petrakova pārliecinoši 
uzvarēja 4,5km skrējienā U20 grupā, finišējot ar laiku 17min. 45sek.

U18 jaunieši (3,5km 2001.-2002.g.dz.)
1. Santis Setkovskis (Ilūkstes novada Sporta skola) – 11:21
2. Edgars Pastors (Preiļu novada BJSS) – 11:23
3. Lauris Lapsa (Gulbenes BJSS) – 11:24
U20 juniores (4,5km 1999.-2000.g.dz.)
1. Anna-Marija Petrakova (Ilūkstes novada Sporta skola) – 17:45
2. Magda Cigle (Siguldas sporta skola) – 18:58
3. Loreta Lemberga (Siguldas sporta skola) – 19:39
Sacensības organizēja Sporta klubs “Metroons” sadarbībā ar Babītes no-

vada pašvaldība un Latvijas Vieglatlētikas savienību ar mērķi atlasīt labākos 
skrējējus dalībai Eiropas čempionātam krosā  9.decembrī Tilburgā (Nider-
lande).Latvijas izlašu sastāvu (pieaugušie, U23 un U20 grupas) tuvākajā lai-

kā apstiprinās Latvijas Vieglatlētikas savienības valde un treneru padome.
Lai labāk sagatavoties Latvijas čempionātam krosā, Ilūkstes novada 

skrējēji 5.oktobrī piedalījās arī Lietuvas čempionāta krosā 4.posmā Ariogalā 
(Lietuva). U18 jauniešu grupā 3km distancē Santis izcīnīja 3.vietu, bet Anna 
Marija tajā pašā distancē kļuva par čempioni U20 grupā.

Apsveicam sportistus un viņu trenerus ar augstiem sasniegumiem!

Ilūkstes novada Sporta skola

Latvijas rekordiste 2000m šķēršļu skrējienā telpās Anna Marija Petrako-
va pārliecinoši uzvarēja 4,5km skrējienā U20 grupā

ILŪKSTES NOVADA SPORTISTS 
SANDRIS ŠEDIS PAR MATA TIESU 
NO MEDAĻAS PASAULES 
ČEMPIONĀTĀ ARMVRESTLINGĀ

Ar kopumā piecām izcīnītām medaļām un trim pasaules čempionu titu-
liem no Turcijas pilsētā Antālijā notikušā pasaules čempionāta atgriezusies 
Latvijas armrestlinga izlase.

Sacensībās piedalījās vairāk kā 50 dažādu valstu sportisti un kopumā 
savās vecuma, dzimuma un svara kategorijās par čempiona titulu sacentās 
1208 dalībnieki. Sportistu starti tika sadalīti sešās sacensību dienās. Latviju 
šajās sacensībās pārstāvēja 11 sportisti, divi treneri un starptautiskā līmeņa 
tiesnesis, starp viņiem arī ilūkstietis Sandris Šedis.

Piektajā sacensību dienā viņš izgāja uz starta ar kreiso roku 110 kg kate-
gorijā, kur kopumā startēja 23 dalībnieki. Pirmajā cīņā Sandris tikās ar pār-
stāvi no Ukrainas, kuram tika zaudēts pirms 4 gadiem Lietuvā notiekošajā 
Pasaules čempionātā, toreiz, vēl jauniešu, jeb U21 vecuma grupā. Šoreiz gan 
Šedis neatstāja nekādas cerības savam pretiniekam, tiekot pie pirmās uzva-
ras čempionātā. Nākamajā cīņā tika gūta saspringa uzvara pret sportistu no 
Slovākijas. Trešā cīņa bija izšķirošā, jo uzvarētājs nodrošinātu sev vismaz 3. 
vietu. Cīņa nonāca līdz saitēm, kur likās, ka Sandris jau izcīnījis uzvaru, taču 
tiesnesis tomēr piešķīra elkoņa piezīmi Latvijas sportistam un cīņa bija jā-
atkārto, kur sīvā cīņā, tomēr Šedis piekāpās Kazahstānas pārstāvim. Pēdējā 
cīņā tika atzīts arī gruzīna pārākums un rezultātā 10. vieta.

Sestajā sacensību dienā tika dots starts labajām rokām. Tāpat kā iepriek-
šējā dienā Sandris Šedis pirmajā cīņā viegli tika galā ar Ukrainas sportistu, 

otrajā cīņā arī bez īpašas piepūles tika pieveikts ēģiptietis. Taču izšķirošajām 
cīņām pietrūka pieredzes un varbūt nedaudz arī spēka, sākumā grūtā cīņā 
atzīts Armēnijas sportista pārākums, bet pēc tam sekoja zaudējums sportis-
tam no Kazahstānas, kuru jau izdevās apturēt, taču nolauzt līdz paliktnim 
– nē! Rezultātā tāpat kā ar kreiso roku – 10 vieta!

Sandris noteikti ir viens no šī brīža spēcīgākajiem un perspektīvākajiem 
„roku lauzējiem” Latvijā un pierāda, ka ar lielu darbu un neatlaidību arī 
puisis no  laukiem var sasniegt lielas lietas! 

Sandris Šedis (fotogrāfijā no labās) ir viens no šī brīža
spēcīgākajiem un perspektīvākajiem „roku lauzējiem” Latvijā

„SĒĻU ISTABA” SAŅĒMUSI DĀVANĀ
SENLAICĪGU SKAPI

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē „Sēļu istaba” tiek 
apkopoti Ilūkstes novada darbīgo cilvēku, labu un iedvesmojošu darbu da-
rītāju stāsti. Šoreiz stāsts ir par Ķerubinu ģimeni. Ģimene audzina četrus 
bērnus, ciena vecākus un godā savu dzimto pusi.

      Andris un Arnita Ķerubini interesējas par vēsturi, izzina savas 
dzimtas un novada vēsturi. Viņu vecāki dzīvo mūsu novadā  (Šederes un  Eg-
laines pagastā). Arnita palīdzēja apzināt Lāčplēša kara ordeņa kavalierus Eg-
laines pagastā.

      Ķerubinu  ģimene uzdāvināja krātuvei savu stāstu ar vēstures liecī-
bu – senlaicīgu skapi. Skapis ļoti noderēja uzkrātajai fotoaparātu (130 gab.) 
un pulksteņu (66 gab.) kolekcijai. Paldies!

 
Vanda Rimša 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore         Ķerubinu  ģimene uzdāvināja krātuvei savu stāstu ar vēstures liecību – 
senlaicīgu skapi
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ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLAJĀ 
BIBLIOTĒKĀ VIESOJĀS VAIRĀKU 
ROMĀNU, BĒRNU GRĀMATU UN LUGU 
AUTORE MĀRA JAKUBOVSKA

4. oktobrī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā viesojās  vairāku romā-
nu,  bērnu grāmatu un lugu autore Māra Jakubovska.

Latviešu rakstnieces, lielvārdietes Māras Jakubovskas vārdu pazīst gan 
aizrautīgi romānu lasītāji, gan tie, kuri lasa bērnu grāmatiņas. Viņa raksta 
gan stāstus, gan pasakas, gan romānus, gan lugas mazajiem pašdarbības 
dramatiskajiem  kolektīviem. Nopietni rakstīt  Māra sāka 2002. gadā. Pir-
mās grāmatas iznāca ar pseidonīmu Mairita. Šajā laika periodā ir iznākušas 
15 grāmatas, par kurām autore īsumā arī ļoti atraktīvi pastāstīja: kā radās 
ideja rakstīt, par grāmatu  galvenajiem varoņiem, kādas atsauksmes viņa 
saņem par grāmatām. Lielākais  kompliments, kad pienāk lasītājs un  saka, 
ka grāmata ir uzrakstīta par viņu, jo viņš tāds esot. Rakstniece pastāstīja 
arī par tālākajiem radošajiem nodomiem.

Mūsu bibliotēkā lielu popularitāti ir ieguvuši Māras Jakubovskas romā-
ni „Direktoriene”, „Melnā Berta”, „Vecais mērkaķis”, „Uguntiņa pelnos” 
u. c.

Ināra Valpētere
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

ILŪKSTES PII „ZVANIŅŠ” PEDAGOGI, 
DARBINIEKI UN AUDZĒKŅI IESTĀDĪJA 
LATVIJAS SIMTGADES OZOLU

Skaistā, saulainā rudens dienā, 8. oktobrī, Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi kopīgi iestādīja savu 
Latvijas simtgadei veltīto ozoliņu.

Iestādes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Vita Vanagele stāsta: „Lat-
viju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, tie ir mūsu iedves-
mas un spēka devēji, tēvzemes mīlestības apliecinājums. Visi ar lielu atbildī-
bas sajūtu iesaistījās ozoliņa stādīšanas procesā, kas izraisīja daudz pozitīvu 
emociju. Lai tas pārvērstos par dabaszinības nodarbību, veidojām dialogu ar 
bērniem un stāstījām, kā darbs paveicams. Bērni ar lielu interesi vēroja bedri, 
ko izraka sētnieks, augsnes sagatavošanu stādīšanai. Daudzi gribēja paturēt 
ozoliņu, lai tas tiktu iestādīts taisni, bet laistīšana bērnos izraisīja īpašu sa-
jūsmu. Lai ozols augtu dižens un spēcīgs, stādīšanu stiprinājām ar dziesmām 
un dzejoļiem.”

„Ļoti ceram, ka bērnu izglītošana saskarsmē ar dabu, ir viens no veidiem, 
kā iemācīt bērnus būt dabas draugiem un nekļūt par tās postītājiem,” pauž 
Vita un iestādes vārdā pateicas 2018. gada izlaidumu grupu vecākiem par 
atbalstu un sarūpēto iespēju padarīt „Zvaniņa” teritoriju vēl skaistāku, iestā-
dot dekoratīvus krūmus un kokus.

KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMU 
APMEKLĒJUMS DAUGAVPILĪ

Karjeras nedēļas ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes VP 
vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos Daugavpilī.

8.oktobrī vidusskolas skolēni apmeklēja lekciju “Domāšanas stratēģiju at-
tīstība, mērķu apzināšana un sasniegšana dzīvē”. Pēc lekcijas savos iespaidos 
dalījās meitenes – Elza, Karīna un Eva Evelīna “Lektors Aleksis mums visiem 
lika domāt par pareizo izvēļu veikšanu, par nākotnes mērķiem un apzināties 
mūsu vietu pasaulē. Svarīga atziņa, ko ieguvām: “Es esmu iemesls visam, kas 
notiek manā dzīvē”. Lekcijā mums vajadzēja sadalīties grupās ar citu skolu 
skolēniem, tas mūsos veicināja prasmi komunicēt un strādāt komandā.”

9.oktobrī 8. – 10. klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt pasā-
kumu “Būvē savu karjeru pats!” Daugavpils Būvniecības tehnikumā, kur 
skolēni varēja stāstījumos un paraugdemonstrējumos iepazīt dažādas profe-
sijas, kuras var apgūt tehnikumā un arī piedalīties piedāvātajās aktivitātēs. 
Skolēni dalījās savos ieguvumos: “Man ļoti patika, bija interesanti un labi 
viss izskaidrots. Ļoti patika, guvu plašu informāciju par profesijām, kuras 
var apgūt. Man radās interese par šo mācību iestādi.  Vairāk uzzināju par 
interesējošo profesiju – ceļu būvtehniķis, autodiagnostiķis.” Tajā pašā dienā 
citiem skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija uz “Park Hotel Latgola”, 
kur skolēni iepazinās ar viesmīlības nozarē strādājošu uzņēmumu, izzināja, 
kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kādas prasmes, zināšanas un ie-
maņas nepieciešamas viesmīlības jomā strādājošiem profesionāļiem, iepazīt 
uzņēmuma darba vidi. Skolēni pastāstīja: “Man ļoti patika viesnīcā, bija in-

teresanti tik daudz uzzināt jauna, redzēt viesnīcas iekārtojumu, agrāk nekad 
neesmu bijusi viesnīcā. Ļoti patika darbinieku viesmīlība. Ļoti daudz bija iz-
stāstīts par iekārtojumu, parādīti numuriņu veidi. Pirmo reizi apmeklēju arī 
viesnīcas kafejnīcu.”

Iveta Repkova
Ilūkstes novada pašvaldības PKK

Latviešu rakstnieces, lielvārdietes Māras Jakubovskas vārdu pazīst gan 
aizrautīgi romānu lasītāji, gan tie, kuri lasa bērnu grāmatiņas

Iestādes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Vita Vanagele stāsta: „Lat-
viju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, tie ir mūsu 
iedvesmas un spēka devēji, tēvzemes mīlestības apliecinājums. Visi ar 

lielu atbildības sajūtu iesaistījās ozoliņa stādīšanas procesā, kas izraisīja 
daudz pozitīvu emociju

Karjeras nedēļas ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes VP 
vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos

Daugavpilī
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SIA “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA” VALSTS APMAKSĀTĀS 
PROGRAMMAS IETVAROS VEIKS 
MOBILĀ MAMOGRĀFA 
IZMEKLĒJUMUS SUBATĒ, 
ILŪKSTĒ UN BEBRENĒ

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ie-
tvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamī-
ba izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamo-
grāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Tiek piedāvāti šādi mamogrāfijas izmeklējumi, kas tiek veikti bez ie-
priekšēja pieraksta:

• BEZMAKSAS izmekējums (ar speciālām Nacionālā veselības die-
nesta uzaicinājuma vēstulēm Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ie-
tvaros);

• Izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa – 
2,85 EUR).

Mobilais mamogrāfs Ilūkstes novadā būs pieejams:
• Subatē (Tirgus laukumā) – 10. novembrī no plkst. 13.30 līdz 15.30;
• Ilūkstē (pie Veselības centra „Ilūkste” Raiņa ielā 35) – 24. novem-

brī no plkst. 10.00 līdz 13.00;
• Bebrenē (pie pagasta pārvaldes) – 24. novembrī no plkst. 13.30 līdz 

plkst. 15.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.

NOVEMBRĪ NOTIKS DAŽĀDI 
BEZMAKSAS VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

Novembrī Ilūkstes novada iedzīvotājiem, ESF projekta“Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes no-
vadā”  Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros, tiek piedāvāti dažādi bezmaksas vese-
lības veicināšanas pasākumi.  Visi ir aicināti būt aktīviem un iesaistīties 
dažādos pasākumos, kopīgās sarunās gan par fizisko, gan garīgo veselību.

• Psihoterapeite T. Vidavska – Rusnaka palīdzēs izprast, kā tikt 
galā ar stresu.

• Veselības vadības aprūpes ārste Inta Vaivode sniegs padomus der-
matoloģijā un iepazīstinās ar riskiem, kas izraisa onkoloģiskas problēmas.

• Individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina Kriviņa 
piedāvās jauniešiem semināru ar interaktīvām aktivitātēm par rakstura 
stiprināšanu un personības veidošanu.

Tiekamies!

UZMUNDRINĀSIM ĶERMENI UN 
GARU!

Pēc pārtraukuma, Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centrā atkal ir 
iespēja apmeklēt baseinu, kā arī sportisko formu uzturēt trenažieru zālē. 
Aicinām iedzīvotājus un novada viesus izmantot plašo iespēju klāstu. Uz-
mundrināsim ķermeni un garu! 

Baseinā turpina notikt peldēšanas nodarbības pie treneres Snežanas 
pēc grafika, kuru var apskatīties Ilūkstes novada mājaslapā. Notiek nodar-
bības mazuļiem pie treneres Diānas, piektdienās no plkst.15:00 un svētdie-
nās no plkst. 10:00.

Vienreiz nedēļā pieaugušiem notiek aerobika ar jostām ūdenī, pie trene-
res Sņežanas pirmdienās plkst. 19:00. Plānā ir otra reize aerobikas nodarbī-
bai, sekot informācijai var novada mājaslapā un sociālajos tīklos

Trenažieru zāle ir papildināta ar kardiotrenažieriem, hantelēm, grifiem.
Turpina savas nodarbības arī pilates trenere Olga, pirmdienās un piekt-

dienās plkst. 18:30. 
Diemžēl sāls istaba uz laiku nedarbojas. Noteikti ziņosim atvēršanas 

laiku.
Ilūkstes novada Sporta skolas
Sporta centra administrācija

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centrā atkal ir iespēja apmeklēt 
baseinu, kā arī sportisko formu uzturēt trenažieru zālē
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VUGD ATGĀDINA – PIRMS APKURES 
SEZONAS IZTĪRI SKURSTENI UN 
IERĪKO DŪMU DETEKTORU!

Pēc pavadītajiem saulainajiem un siltajiem mēnešiem, laiks strauji ir 
kļuvis vēsāks, un kā liecina pieredze, katru gadu, sākoties aukstam lai-
kam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts 
ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu ap-
kures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, 
pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!

Šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gāja bojā jau 10 
cilvēki 

Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2017.gadā tika reģistrēti 1053 
ugunsgrēki, bet šogad reģistrēti 323 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls 
bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, 
kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no šiem 
ugunsgrēkiem izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ.

Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 14 cilvē-
ki, bet cieta 69 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures problēmām saistītos 
ugunsgrēkos gājuši bojā jau 10 cilvēki, bet cietis – 31. Ugunsgrēkus, kuros 
cieš vai iet bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot 
dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2018.gadā jau 457 reizes devās uz izsaukumiem, 

kuros dūmvados dega sodrēji un katru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 
500 šādu izsaukumu. Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot jebku-
ram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā sa-
mazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt 
intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa 
korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām 
dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstruk-
cijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no 
dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs at-
bilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saim-
nieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrē-
jus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures 
sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā 
ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu reizi apkures sezonas 
laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Līdzās tam reizi piecos 
gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko 
var veikt sertificēts speciālists.

Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tās 
tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, 
ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem 
mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanā-
lu pārbaude.

Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām 

sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu un tauku 
aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst 
nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēša-
nas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku 

slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatī-
ties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, 
tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jā-
pārbauda un jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes 
aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados.

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, 

vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram 
degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta kons-
trukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt attā-
lums no dūmvada nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas 
– nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika gaitā nolietojas – var 

izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā parādīties spraugas, 
caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā 
drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radu-
šās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD aicina ie-

rīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detek-
torus, kas mājokļa iemītniekus ar skaļu signālu brīdinās par draudošajām 
briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši 
nakts laikā, kad mājas iemītnieki guļ.

No 2017.gada 1.septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts, kura jauda 
ir lielāka par 50kW, vai tas atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda par 
gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.gada 1.janvāra 
visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem 
detektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz nākamo apkures se-
zonu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt 
apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.

 
Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
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NOVADA CILVĒKU STĀSTI LATVIJAS 
SIMTGADEI!

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve “Sēļu istaba ”, 
sagaidot Latvijas 100gadi un Lāčplēša dienu,  turpina stāstīt un apko-
pot materiālus par novada ievērojamiem cilvēkiem. Šoreiz stāsts ir  par 
Lāčplēša kara ordeņa( 3.šķ.) kavalieri Artūru Dimantu. To  izstāstīja  rad-
inieces  Aija Briede no Pilskalnes pagasta un  Anita Markusa no Ķeguma. 
Viņš ir Aijas un Anitas vecmāmiņas Elzas Biltaures brālis. 

Dzimis Artūrs Dimants  1894.gada 5.novembrī Prodes pagasta “Ķes-
teros”. Zemkopis. No 1917.gada -1918.gadam dienējis latviešu strēlnieku 
formējumos. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada maijā. Dienējis 
Augškurzemes partizānu pulkā kā pulka komandiera adjutants, piedalī-
jies kaujās pret lieliniekiem. Apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni 1925.gada 
3.novembrī “ par 1919.gada maija un jūnija cīņām Ilūkstes apriņķī, kur 
veicis kaujas uzdevumus ar lielu uzupurēšanos un pārdrošību.”

 Atvaļināts 1921.gadā un atgriezies Prodes pagasta “Ķesteros” . No 
1935.gada līdz 1940.gadam bija Ilūkstes pilsētas valdes sekretārs. 1940.
gada 1.maijā apbalvots ar Lietuvas valsts 10.Gadu pastāvēšanas jubilejas 
medaļu. 1941.gadā  Artūram Dimantam  izdevās izvairīties no represijām, 
bet  14.jūnijā tika deportēta sieva. A.Dimants no 1941.gada līdz 1944.gada 
jūlijam ir Prodes pagasta vecākais.  1944.gada 12.oktobrī arestēts un 1945.
gada 18.aprīlī  LPSR IeTK karaspēka kara tribunāls notiesāja A.Dimantu 
uz 10 gadiem un izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu ( sālsraktuvēs). 1954.
gadā atbrīvojas un 1956.gadā  atgriežas mājās Latvijā, Prodes pagasta 
Ķesteros. Taču veselība ir iedragāta un 1958.gada augustā mirst. Apgla-
bāts Artūrs Dimants Prodes pagasta Gulbenes kapos.

Paldies, Aijai un Anitai par saglabātajām atmiņām, fotogrāfijām un 
lepnumu  par   dzimtas ievērojamu cilvēku,  karavīru, varoni, mūsu Lat-
vijas un Ilūkstes aizstāvi, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Tas ir arī mūsu 
Ilūkstes novada lepnums!

Vanda Rimša
Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktore

Lāčplēša kara ordeņa (3.šķ.) kavalieris Artūrs Dimants

IESKATS VĒSTURISKĀS
 FOTOGRĀFIJĀS…

Digitālais fotoalbums „Ilūkstes novada vēsture 100  fotogrāfijās” ir no-
slēdzies. Tajā ir apkopotas fotogrāfijas – 10 par katru desmitgadi no 1918.
līdz 2018.gadam! Galerija skatāma digitālā formātā novada mājaslapā www.
ilukste.lv.

Republikas skolēnu ražošanas brigāžu – 1986.g. sociālistiskās sacensības 
uzvarētāju salidojuma „Mēs – tavi saimnieki, Zeme!” noslēguma parāde 

BST stadionā 1987.g. 17.maijā

CIK LABI TU PAZĪSTI SAVU NOVADU?
Lai arī novada svētkus svinam jūlijā, vēsturiski Ilūkstes novads ir  iz-

veidot rudenī, tādēļ, atzīmējot šo notikumu, līdz 10.novembrim ik vienam 
bija iespēja piedalīties  Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas izsludinātajā 
konkursā „Cik labi tu pazīsti savu novadu?”.  Erudītākie dalībnieki tiks 
sumināti konkursa noslēguma pasākumā 14.decembrī, bet, ja Tu nepaguvi 
konkursā piedalīties, piedāvājam ieskatu jautājumos, lai gaišās domās par 
novadu un Latviju, no jauna atminētos mums visiem svarīgos faktus un 
notikumus. 

JAUTĀJUMI: 
1. Kāda ir novada kopējā platība ?
2.Kad tika izveidots Ilūkstes novads?  
3.Kādi pagasti un pilsētas apvienojās novada pirmsākumos ? 
4.Kādi pagasti un pilsētas pievienojās novadam pēc teritoriāli administratī-
vās reformas 2009.gadā ? 
5.Cik iedzīvotāju dzīvoja  novadā uz 01.01.2018. ?
6.Kad tika atklāta zirga skulptūra un kādos svētkos? 
7.Kas bija pirmais novada domes priekšsēdētājs? 
8.Kas ir patreizējais novada domes priekšsēdētājs?
9.Cik deputāti darbojas novada domē? 
10.Kāds ievērojams dzejnieks, sabiedriskais darbinieks, apceļojot Latvi-
jas-Lietuvas pierobežas zemes, savā grāmatā ir aprakstījis Ilūkstes novadu, 
tā ļaudis? Nosauciet autoru un grāmatu?
11.Ar kādiem novadiem un  valstīm robežojas mūsu novads, uzskaitiet tos?
12.Cik izglītības iestāžu darbojas novadā?
13.Nosauciet  vismaz 3 kultūrvēsturiskos pieminekļus, kas atrodas Ilūkstes 
novada teritorijā? 
14.Cik bibliotēku un kādas darbojas Ilūkstes novadā?
15.Nosauciet slavenākos Ilūkstes novada cilvēkus- sportā, kultūrā, zinātnē, 
literatūrā un citās jomās? (Vismaz  5)
16.Kas attēlots Ilūkstes novada  ģerbonī?  
17.Kas attēlots Subates pilsētas ģerbonī? 
18.Kāds slavens novadnieks ir uzrakstījis grāmatu par mūsu pusi – Sēliju? 
Nosauciet grāmatu un autoru?
19.Kāds ievērojams cilvēks 1927.gadā atklāja tagadējo Ilūkstes Raiņa vi-
dusskolu?  
20.Kādi sporta veidi ir populāri Ilūkstes novadā?
21.Ilūkstes novada himnas nosaukums un  autore?
22.Latvijā slavens vīnogu selekcionārs ir dzimis mūsu novadā , kā viņu sauc 
un kurā pagastā atrodas viņa dzimtās mājas?
23.Pirmās latviešu ābeces autors ir dzimis mūs novadā.  Kā viņu sauc un 
kā sauc ābeci ?
24.Bebrenes muižas pils priekšā atrodas Brīvības piemineklis. Kam par 
godu un kurā gadā  tas tika atklāts ?
25.Kurā pagastā atrodas mototrase “Celmji”?
26.Uz kādas ģimnāzijas bāzes 1932.g. dibināta Ilūkstes ģimnāzija?
27.Kādu Ilūkstes novadu Jūs redziet pēc 10 gadiem?

Atbildes skatīt 13. lpp.

Bebrenes sovhoztehnikuma jauktais koris. Vadītājs – Ārijs Kaktiņš, 
1981.g.
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Radošā apvienība Teātris un ES piedāvā: 
Jautru komēdiju bērniem

MANA DZIMŠANAS DIENA!

Rudens, ziema, pavasaris vai vasara – DZIMŠANAS DIENA – ir liels un 
aizraujošs notikums katram no mums. Dzimšanas dienai piemīt īpaša bur-
vestība, jo tā ir diena kurā notiek dažādi brīnumi! Rīts šķiet citādāks, dienas 
ritums savādāks un svētku saviļņots ir mazais jubilārs! Dzimšanas diena – ir 
īpaša diena, kad visi Tevi atceras un domā tikai par Tevi. Tas ir brīnums kurā 
spēles, blēņošanās, smiekli un jautrība sit augstu vilni! 

Arī Baltais Lācis grib skaisti nosvinēt savu dzimšanas dienu, tikai viņš 
nezina kā to darīt?! Kurš palīdzēs Baltajam Lācim? Viņa draugs Surikāts? 
Varbūt Varde? Vai tomēr Tītariene? Kuru izvēlēties? Laika ir pavisam maz…

MANA DZIMŠANAS DIENA ir jautra izrāde tieši jūsu bērniem! Izrāde ir 
veidota tā, lai mazie skatītāji aktīvi piedalītos izrādes norisē. Kopā ar izrādes 
varoņiem bērni varēs mesties aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā! 

Režisors: Armands Ekštets / TV seriāla Sirdsmīļā Monika režisors
Izrādes garums: 1h
Žanrs: jautra komēdija bērniem un skolotājām
Mērķu auditorija: bērni pirmskolas un sākumskolas vecumā
Izrādē piedalās: Armands Ekštets vai Gatis Cīrulis, Gerda Dinsberga, 

Inta Bankoviča vai Helēna Vasiļevska
Valoda: latviešu
Izrāde skatāma Ilūkstes novada kultūras centrā 15.novembrī, plkst.10.00,-

biļetes cena 1.50 EUR
Sīkāka informācija mājaslapā www.izradesberniem.lv
 

ATBILDES

1. 648,40 km2
2. 2003.gada 7.oktobris
3. Ilūkstes pilsēta, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagasti
4. Subates pilsēta ar lauku teritoriju, Eglaines un  Dvietes pagasti 
5. 7402
6. 2018.gadā, novada svētkos
7. Jānis Puriņš
8. Stefans Rāzna
9. 15
10. “Leišmalīte”, Imants Ziedonis
11. Aknīstes, Jēkabpils, Daugavpils novadi un Lietuvas Republika
12. Ilūkstes Raiņa vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profe-

sionālā vidusskola, Raudas internātpamatskola, 
Ilūkstes Sporta skola, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, PII 

“Zvaniņš”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
13. Ilūkstes Raiņavidusskola,  Subates pilsētas vēsturiskais centrs, 

Grāfu   Plāteru - Zībergu muižas komplekss, Bebrenes  Romas  kato-
ļu baznīca, Lašu pamatskolas ēka,  Ilūkstes slimnīcas ēka ( bijušais 
Ilūkstes apriņķa valdes nams ) u.c.

14. 9 –Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliotēka, Subates pilsētas bibliotēka, Bebrenes pagasta, Dvietes pa-
gasta, Pilskalnes pagasta, Šēderes pagasta un Šēderes pagasta Pašulie-
nes bibliotēkas

15. Z.Timšāns, H. Strods, Z. Stankevičs, J. Žigajevs, A.Elerts, Sten-
ders 

16. Ar sudrabu un zaļu skaldītā laukā divi ozoli, kas izaug no pa-
matnes, no viena uz otru. Galvā vairodziņš: melnā laukā uzslējies sud-
raba zirgs; sudraba šaurapmale

17. Sudraba laukā zaļa egle
18. H.Strods  “Sēlija senāk un tagad”
19. Rainis
20. Motosports, futbols, kross, velosports, peldēšana
21. Janīna Vagulāne (vārdu autore), Ilūkstes novads – Sēlijas villai-

ne zaļā”, Inga Kraševska (mūzikas autore)
22. Pauls Sukatnieks, Dvietes pagasts, “Apsītes”
23. Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders) “Bildu ābece”
24. Brīvības piemineklis - piemineklis Latvijas Brīvības cīņās 1918. 

- 1920. g. kritušajiem. Piemineklis veidots pēc A. Birznieka meta 1932. 
gadā

25. Pilskalnes pagastā
26. Subates ģimnāzijas
27. …

AICINĀM UZ FILMU VISAI ĢIMENEI!
Latvijā pirmizrādi lielajos ekrānos 17. novembrī piedzīvos animā-

cijas filma „Saule brauca debesīs” un šī filma būs skatāma arī Ilūkstes 
novadā.

Animācijas filma „Saule brauca debesīs” ir vizuāla poēma par Lat-
viju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk 
atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. Līdz ar pirmizrādi 
Latvijā Eglaines kultūras namā animācijas filma būs skatāma 17. no-
vembrī plkst. 12.00, Subates kultūras namā – 18. novembrī un 21. no-
vembrī plkst. 14.00 (ieejas biļetes cena – 1,00 EUR).

ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS CENTRĀ 
SKATĀMA MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE

Ilūkstes novada kultūras centra mazajā zālē no 29. oktobra līdz 30. 
novembrim skatāma Subates pilsētas mākslas plenēra „Radošā nedē-
ļa” dalībnieku darbu izstāde.

Mākslas plenērs notika 2018. gada jūnijā. Plenēra tēma – „Suba-
tes vēsturiskā centra koka arhitektūra”. Plenērā piedalījās un mākslas 
darbus veidoja Daina Eglīte, Ingrīda Stivriņa, Olga Kolotovkina, Maija 
Bērziņa, Oskars Jansons, Ināra Ozoliņa un Vaira Lejniece.

Izstādē skatāmi arī citu Subates pilsētas un Prodes pagasta māksli-
nieku – Lauras Dambītes, Ingunas Slices (dz. Tormane) Lidijas Kalni-
ņas, Guntas Rutkovskas (dz. Januška) un Olgas Bičko – darbi.
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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.

Ilūkstes novada pašvaldība

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

Pieskaries zemei, zeme ir balta.
Zeme ir balta, pirms brīža bij zaļa.
Dod savu siltumu, atkal būs zaļa.
Atceries, atceries, atceries – tava daļa ir zaļa.
Atceries, atceries – viss tavā vaļā.[…]
Krusa ir krusa, salna ir salna,
Migla ir migla pār visu līdz šim.
Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,
Tik mēs arī dzīvosim.

Svinot Latvijas svētkus, degsim  svētku uguntiņas savos logos un sirdīs,
ļausim saviem soļiem iemīt taku katrs savā un kopējā ceļā uz gaismas brīdi…
Lai Latvijas valsts 100.gadadienas svētki  pilda ar spēku, lepnumu un gaismu!

sasniegšanu. Ne velti Māra Melgalvja dzejā skan - 
Kā gan tu domā, cik ļoti no svara,
Cik ļoti no svara viens ugunskurs?

Cilvēki neizvēlas laiku, kurā dzīvo, jo dzīve tā iekārtota, ka viens otru nomainām paaudzēs, pirms 
mums bija mūsu vecāki, tagad esam mēs, mūsu bērni, mazbērni un daudziem jau mazmazbērni, 

bet mēs visi kopā veidojam šo laikmetu – steidzīgo un neatgriezenisko. 

16.NOVEMBRĪ TIKS PASNIEGTI 
PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI 
“ATZINĪBAS RAKSTS”

…100 gadu takās vijās Latvijas ceļš, kurā mēs katrs minam savus soļus 
un  mūsu sirdis un darbi ir Latvijā… Svinot Latvijas simtgadi, Ilūkstes 
novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas izteikt pateicību 
novada ļaudīm, kuri dziļā ticībā Latvijas nākotnei snieguši neatsveramu ie-
guldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši neatkarī-
gās Latvijas atjaunošanas procesiem. Šogad svinīgajā Latvijas  Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā tiks godināti 8 novadnie-
ki:Antons Breidaks, Jānis Permanickis, Astērija Kunicka, Aina un Guntis 
Buki, Biruta Millere, Staņislavs Mežnieks, Jānis Meikšāns,Valērija Puida.

Svinīgais pasākums  notiks 16.novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes novada 
kultūras centrā. 

23.NOVEMBRĪ SUMINĀSIM NOVADA 
ZEMNIEKUS UN UZŅĒMĒJUS”

Arī šogad, Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Pateicības rakstus, su-
minās novada zemniekus un uzņēmējus, ļaudis, kuri ar savu darbu turas pie 
savas valsts, savas zemes un saknēm, kas veicina attīstību un sēj cerību sēklas 
rītdienā.

Šajā svētku reizē sveiksim:
• Zoju un Staņislavu Pučkas (K/S “Dubezers”, Pilskalnes pagasts),
• Žannu un Arvīdu Leimaņus (piemājas saimniecība “Birstalas”, Subate),
• Kristīni Bogušu un Andreju Zarubinu  (piemājas saimniecība  “Ezīši”, Be-

brenes pagasts),
• Inetu un Helmutu  Zībārtus  (piemājas saimniecība “Kadiķi”, Bebrenes 

pagasts),
• Ivetu un Andri Ploņus  (z/s “Zaķīši”, Dvietes pagasts),
• Dzintru Ozolu (z/s “Burtnieki”, Šēderes pagasts),
• Viju Lisovsku (z/s “Darbmīļi”, Eglaines pagasts).

Zemniekiem un uzņēmējiem veltītais pasākumus šogad notiks 23.novem-
brī plkst. 20.00 Ilūkstes novada kultūras centrā. Balle kopā ar grupu “Nakts 
pastaiga”. Lūdzam pieteikties  iepriekš (rezervējot vietu pie galdiņa un vieno-
joties par pasākuma niansēm) sava pagasta pārvaldē,  šēderieši un ilūkstieši 
sazinoties  ar lauku attīstības speciālistu (tālr.: 26172670) līdz 20.novembrim.


