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ILŪKSTES
VĒSTIS
NOVADA

I L Ū K S T E S

N O VA D A

V Ē S T I S

PAR DOMES SĒDI SEPTEMBRĪ

***
Noteica kārtību, kādā pašvaldība izvērtēs interešu izglītības programmas un kā tiks sadalīta pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija no valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām interešu izglītības programmu īstenotājiem.
Pārskatīja novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas, kas ar
1.septembri tiks piemērotas pašvaldību savstarpējos norēķinos par novada
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Apstiprināja šādas izmaksas
mēnesī uz vienu audzēkni: Ilūkstes Raiņa vidusskolā 82,27 eiro; Bebrenes
vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā 137,48 eiro un pirmskolas
izglītības iestādē “Zvaniņš” 153,18 eiro.
Atbilstoši novadā veiktajai izglītības iestāžu reorganizācijai precizēja
pašvaldības nolikumu. Izteica nolikuma 7.1. apakšpunktu jaunā redakcijā: “7.1.Ilūkstes Raiņa vidusskola” un svītroja no nolikuma 7.2, 7.4. un
7.5. apakšpunktus, jo ar 1.septembri darbu ir uzsākusi uz Ilūkstes 1.
vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un
Eglaines pamatskolas bāzes izveidotā vispārējās vidējās izglītības iestāde
– Ilūkstes Raiņa vidusskola.

Izskatīja 22 darba kārtības jautājumus:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.

2. Par grozījumiem domes 28.02. 2018. lēmumā Nr.53 “Par Ilūkstes
novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu
tāmju apstiprināšanu 2018.gadam“.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu.

4.
5.
6.
7.

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
Par papildus finansējuma piešķiršanu.
Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības ielā 6-1, Subatē nodošanu
atsavināšanai.

8. Par nosaukuma “Gundari”, Dvietes pagastā piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam un tā nodošanu atsavināšanai.

9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības

05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “ Ilūkstes novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

10. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

11. Par profesionālās tālākizglītības programmu tāmju apstiprināšanu Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā.

12. Par noteikumu “Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.

13. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. un

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas
termiņa izmaiņām.

14. – 21. Par neizpirktās un neapbūvētās zemes nomas līgumu paga-

Noteica kursu maksu vienam izglītojamajam 600 eiro apmērā Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā tālākizglītības programmas „Valsts pilnvarota veterinārārsta palīgs kautuvēs un gaļas sadales
uzņēmumos” apguves kursiem un 45 eiro tālākizglītības programmas
„Dekoratīvā augļu un dārzeņu griešana” apguves kursiem.
***
Izskatīja SIA “Reģionālie projekti” sagatavoto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma otro redakciju un vides pārskata projektu un nolēma
nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma (redakciju 2.0.) un Vides
pārskata projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par
trim nedēļām, kā arī grozīja teritorijas plānojuma īstenošanas termiņu
no “Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2017.-2028.gadam” uz “Ilūkstes
novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam”.
***
Nolēma novizīt budžeta līdzekļus 4222 eiro apmērā Ilūkstes Mūzikas
un mākslas skolas aktu zāles elektroapgādes remontam, 1654 eiro rezerves
daļu iegādei Bebrenes pagasta pārvaldes traktoram MTZ-85, 7594 eiro samaksai par gājēju ietvju atjaunošanu Ilūkstē, Sporta ielas skvērā, 5515 eiro
par saimniecības ēkas nojaukšanu Ilūkstē, Vienības laukumā 1 un 5515
eiro piemiņas stēlu izgatavošanai Lāčplēša kara ordeņu kavalieru piemiņai
, kas tiks uzstādīti pie Ilūkstes novada kultūras centra.
***
Nolēma atsavināt pašvaldības vienistabas dzīvokli Subatē, Brīvības
ielā 6-1 un pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes gabalu 5,7 ha platībā)
Dvietes pagastā „Gundari“.
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un pagarināja 25 zemes nomas līgumus
un nolēma noslēgt vienu jaunu nomas līgumu par pašvaldības zemes izmantošanu.

rināšanu.

22.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
un tās pievienošanu nekustamajam īpašumam “Valsts meži” Šēderes
pagastā.
Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Izvērtēja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” (Reģ.Nr.41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2,
Daugavpils, LV-5401) piedāvāto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu 12.94 eiro par 1 m3 ar nosacījumu, ka vienā m3 sadzīves atkritumu
apjoms ir vienāds ar 130 kg bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāv:
no maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu – 8.02 eiro par 1 m3, no sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
„Cinīši” – 2,64 eiro par 1 m3, no dabas resursa nodokļa par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –2.28 eiro par 1 m3.
Nolēma no 2018.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim apstiprināt Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanas maksu 12.94
eiro par 1 m3 bez PVN.
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***
Apstiprināja Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu jaunā redakcijā. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt
pasākumus katastrofas un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās
aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas
koordinēšanas jautājumu risināšanu Daugavpils pilsētas, Daugavpils
novada un Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. No Ilūkstes novada komisijas sastāvā ir domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Darba
aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste Līga Formanicka, Dvietes
pagasta pārvaldniece Iveta Plone un Pilskalnes pagasta pārvaldniece
Ludmila Riekstiņa.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un
audioieraksti”.
Irēna Bogdanova,
kancelejas nodaļas vadītāja

A K T UĀ L I

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO
ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLAS
DIREKTORA AMATU
Galvenie pienākumi:
1.
2.
3.
4.
5.

Vadīt, plānot, organizēt Ilūkstes novada Sporta skolas darbu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Nodrošināt augstas kvalitātes, izglītojamo interesēm un
vajadzībām atbilstoša mācību procesa īstenošanu atbilstoši
izglītības programmām.
Izstrādāt izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus un attīstības plānu, pārraudzīt to izpildi.
Nodrošināt izglītības iestādi popularizējošus pasākumus un tās
iesaistīšanos novada un valsts sporta pasākumos.
Pārstāvēt izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību
institūcijās.

Prasības pretendentiem:
1. Augstākā izglītība, pretendents iegūst pedagoģisko izglītību vai
apgūs profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.
2. Vēlama pieredze sporta izglītības jomā vai vadības darbā.
3. Izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem.
4. Pretendentam ir nevainojama reputācija.
5. Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām.
6. Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā.
7. Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

ILŪKSTES NOVADA TERITORIJAS
PLĀNOJUMA 2019. - 2030. GADAM
REDAKCIJA 2.0 UN VIDES PĀRSKATA
PROJEKTS NODOTS PUBLISKAI
APSPRIEŠANAI
2018.gada gada 27.septembrī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu
Nr.315 “Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas termiņa izmaiņām”.
Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei,
tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas
nosacījumi līdz 2030.gadam.
Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Reģionālie projekti”.
Publiskās apspriešanas termiņš teritorijas plānojuma redakcijai 2.0. un vides pārskata projektam noteikts no šī gada 22. oktobra līdz 12. novembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 29. oktobrī, plkst.

NOSLĒGUŠIES BŪVNIECĪBAS DARBI PROJEKTAM “IEGULDĪJUMS
KOMERCDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
ILŪKSTES NOVADĀ”

2018.gada martā Ilūkstes novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/018 “Ieguldījums
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” īstenošanu.
Projekta ietvaros tika veikta ceļu satiksmei paredzētās

Uzdevums pretendentiem
Pretendents iesniedz iestādes attīstības koncepciju, kurā izklāsta savu
nākotnes attīstības redzējumu iestādes “Ilūkstes novada Sporta skola”
virzienos:
• sporta profesionālās ievirzes izglītība;
• pašvaldības autonomā funkcija – veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīves veidu un sportu, ko nodrošina Sporta skolas sporta centrs.
            Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), iestādes attīstības koncepciju)
iesniegt līdz 2018.gada 15.oktobrim, ieskaitot.
Adrese: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkstes
novads, LV-5447 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Ilūkstes
novada Sporta skolas direktora amatu”).
Sīkāka informācija pa tālruni 65462569.
17.00 Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības ielā 12.
Ar teritorijas plānojuma redakciju 2.0 un vides pārskata projektu var
iepazīties pašvaldības administratīvās ēkas pakalpojumu centrā katru
darba dienu, pašvaldības darba laikā, bet elektroniskajā vidē - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības interneta
vietnē www.ilukste.lv .
Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 12.novembrim 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 kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta
adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums
un kadastra numurs.
Papildu informācijai:
- Natālija Formanicka, Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas
plānotāja, tālr. 65447866, e-pasts: natalija.formanicka@ilukste.lv;
- Dace Stalidzāne, Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānotāja
uzņēmējdarbībā, tālr. 65447866, e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv;
- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāve Santa Pētersone, tālr. 67320809, e-pasts: santa@rp.lv

infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai, kur
ietilpst pašvaldībai piederoša ceļa - Strēlnieku ielas atjaunošana 0,56 km
garumā no krustojuma ar Zemnieku ielu līdz Ilūkstes pilsētas robežai,
uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, pievedceļu līdz
uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve - atjaunošana. Teritorijas attīrīšana,
cietā seguma laukuma pārbūve - atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana.
Būvdarbu rezultātā tika izveidots stāvlaukums, kas būs satiksmes
infrastruktūras daļa. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības
attīstībai Ilūkstes pilsētas ražošanas teritorijā.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums 114 750,00 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 26355,72 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 61496,68 EUR apmērā.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāris līdz 2018. gada
31. decembris.
Dace Stalidzāne
Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā
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NOTIKA IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCES
Oktobra sākumā Ilūkstes novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju
kopsapulces, lai kopā ar novada ļaudīm atskatītos uz paveikto, vērtētu šī
brīža aktuālos jautājums un palūkotos uz nākotnes iespējām.
1.,2. un 3.oktobrī Ilūkstes novada pašvaldības vadība un speciālisti
tikās ar novada iedzīvotājiem visos pagastu centros un pilsētās, katrā no

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS
LAUKUMI NOVADĀ

Bīstamie atkritumi (kā nolietotas riepas, akumulatori, ar smērvielu piesārņotas tehniskās detaļas (filtri), nolietota sadzīves tehnika,
elektropreces un dažādu veidu izdegušas spuldzes), tāpat arī iepakojumu
materiāli, metāls, papīrs, stikls un plastmasas pudeles (PET), jānodod
• Ilūkstē: Strēlnieku iela 49A.
Iepakojumu materiālu, stikla pudeles, plastmasu, metālu var
ievietot konteineros:
• Ilūkstē: Brīvības iela 3 , Kastaņu iela 38, Jelgavas iela 21 (tikai
PET pudeles),
• Pilskalnes pagastā: Parka ielā 3,
• Šēderes pagastā: Skolas ielā 3, Pašuliene 2,
• Eglaines pagastā: Gagarina ielā 6,
• Bebrenes pagastā: pie lauku mājām “Gundegas”,
• Dvietē: pie pagasta pārvaldes,
• Subatē: Tirgus laukumā.
Zvanveida konteineri stiklu pudelēm un citām tarām atrodas:

vietām pulcējās krietns pulks ļaužu. Sapulcēs galvenokārt tika runāts par
teritorijas plānojuma (2019.-2030.gadam) izstrādes procesu un Attīstības
programmas izstrādi nākamajam plānošanas periodam. Tika runāts arī
par ikdienišķiem jautājumiem, kas rūp un uztrauc novada ļaudis.
Paldies ikvienam par aktīvo dalību un ieteikumiem novada attīstības
plānošanā!

•

Ilūkstē: Smilšu ielā 1 , Brīvības ielā 3 , Jēkabpils ielā 10B,
Kastaņu ielā 42, Kastaņu ielā 38, Grāvju ielā pie Ilūkstes Raiņa
vidusskolas,
• Eglaines pagastā: pie pagasta pārvaldes,
• Bebrenes pagastā: Ilzes ciemata centrā, pie lauku mājam
“Gundegas”, pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas dienesta viesnīcas, pie pagasta pārvaldes,
• Subatē: Tirgus laukumā, 1. Maija ielā pie daudzdzīvokļu mājām,
• Prodes pagastā: pie mājām „Kaijas”,
• Dvietē: pie pagasta pārvaldes,
• Pilskalnes pagastā: Senlejas ielā pie daudzdzīvokļu mājām.
Konteineros drīkst ievietot tikai tos otrreiz izmantojamas atkritumus, kas ir norādīts uz konteineru. Citus atkritumus atstāt pie konteineriem nedrīkst un var tikt administratīvi sodīts.
Aicinām aktīvi izmantot šo iespēju samazināt savus atkritumu
izmaksas.
Āris Ruža
Teritorijas apsaimniekošanas
un sabiedriskās kārtības speciālists

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA RUDENS
„TĪRĪBAS DIENAS”
No 21. septembra līdz 31. oktobrim (ieskaitot) Ilūkstes novada
pašvaldībā norisinās „Tīrības dienas” – vides sakopšanas pasākums,
kura laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru
teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u.
tml.).

SAUSUMA DĒĻ CIETUŠAJIEM
LAUKSAIMNIEKIEM PIEEJAMS
VID ATBALSTS NODOKĻU
NOMAKSAS JOMĀ
Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID)
varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” būs atzinusi par valsts mēroga dabas
katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā.
Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru saimnieciskā
darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem ir atzīstamas par nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāvēršas SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Saņemot atzinumu, lauksaimnieks to kopā ar motivētu rakstveida
iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu
uz laiku līdz vienam gadam[1] iesniedz VID Nodokļu parādu piedziņas
pārvaldei. Iesniegumu kopā ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai
iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.
VID piedāvātā iesnieguma forma pieejama VID EDS sadaļā “Dokumenti/Sagatavot jaunu dokumentu “No veidlapas” /Citi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”, kā arī VID tīmekļa vietnes
sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums samaksas
termiņa pagarinājuma piešķiršanai”. Lūdzam ņemt vērā, lai iesniegumu

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS
AICINA PAR ZIEDOJUMIEM SAŅEMT
APĢĒRBU UN APAVUS
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja aicina izmantot iespēju iegādāties par ziedojumiem lietotas sieviešu, vīriešu
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EDS varētu pabeigt un iesniegt, datu bāze pieprasīs aizpildīt arī sadaļu
par bilances datiem un peļņas un zaudējumu aprēķinu.
Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var izmantot likumā[2] paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz
laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā
15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu
rakstveida iesniegumu.
Attiecībā uz nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau ir pieņēmis
lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas[3]. Šo likuma normu var piemērot, ja nodokļu maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc
tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā
arī ja nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Arī šo iesniegumu
var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS, kā arī nosūtot pa pastu vai
iesniedzot klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai
arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.
____________
[1] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punkts
[2] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punkts
[3] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 11.daļa
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa

un bērnu drēbes un apavus, kā arī citas sadzīves preces no Dānijas un
Amerikas.
Gaidām Jūs pirmdienās un otrdienās no 9.00 līdz 16.00 Ilūkstē, Kastaņu ielā 38, LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejā.
Zvanīt pirmdienās un otrdienās: mob. 29341751.

N O D E R Ī G I

VUGD ATGĀDINA - PIRMS APKURES
SEZONAS IZTĪRI SKURSTENI UN IERĪKO DŪMU DETEKTORU!
Pēc pavadītas siltas un saulainas vasaras, laiks strauji ir kļuvis vēsāks,
un kā liecina pieredze, katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to
ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures 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 cilvēki, 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 jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu,
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina 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 konstrukcijām, 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 atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus 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 kanālu 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 kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku
slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes,
tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpārbauda 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 jeb-

NOTIEK ATBALSTA NODARBĪBAS
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN
NODARBINĀTĪBAS PROBLĒMĀM
Īstenojot ESF projektu „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.
9.1.1.2/15/1/001), Ilūkstes novadā no 18. septembra līdz 30. oktobrim
norisinās atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai
un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invalidi-

kuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta
konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt
attālums 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 radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD aicina ierīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detektorus, 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 sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
tāti”. Nodarbības notiek Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā Raiņa
ielā 33, Ilūkstē divas reizes nedēļā.
Sīkāku informāciju par plānotajām aktivitātēm var saņemt
Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrībā „Ildra” Zemgales ielā 6A, Ilūkstē
vai, zvanot uz tālr.: 65462700, 26003219.
Solveiga Grāvere
Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrības
„Ildra” priekšsēdētāja
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SĒĻI KOPĀ ATGĀDINA PAR SEVI
Salas novadā notika jau devītais Sēlijas kongress, kas pulcēja Sēlijas
novadu apvienības pārstāvjus un citus interesentus. Tā galvenā tēma bija
Nacionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada attīstībai. Kongresa
noslēgumā pieņemta rezolūcija, ko paredzēts iesniegt valsts institūcijām un
politiķiem.
Kopā ir spēks
Pirmais Sēlijas kongress notika 1999. gadā Aknīstē, Sunākstē un Viesītē,
ko sākotnēji rīkoja Sēlijas asociācija. Šo darbu pārņēma Sēlijas novadu
apvienība, un neiztrūkstošs iedvesmotājs sēļu kopībai allaž bijis no šī
reģiona nākušais akadēmiķis Jānis Stradiņš. Šoreiz viņš nevarēja ierasties,
bet atsūtīja sveicienus, priecājoties, ka joprojām turpinās savulaik iedibinātā
tradīcija, un paužot pārliecību, ka Sēlijai ir un būs nākotne.
Sēlijas Apvienības priekšsēdētāja Irēna Sproģe atzina, ka kopā patiesi
ir lielāks spēks, izdevies daudz paveikt, bet iesāktais jāturpina. Iepriekšējos
kongresos vairāk runāja un uzsvēra šī reģiona kultūrvēsturisko vērtību un
nozīmi, šoreiz jau ieskanējās citas “notis”, un apvienības pārstāvji kā galveno
izvirzīja ekonomiku un turpmāko attīstību, jo 2020. gadā sāksies nākamais
plānošanas periods Eiropas Savienības līdzekļu sadalē. Sēlijas novadiem ir
būtiski apzināties un citiem atgādināt, ka tajā jābūt arī viņiem.
Arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis
atzina, ka ir jārunā, lai citi sadzirdētu, un Sēlija ir pietiekami liels spēks. Ja
paši par sevi nerunās, neviens cits to nedarīs.
Nevar uztvert kā nolemtību
Nacionālās attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments Latvijā, un šobrīd dzīvojam ar to, kāda virzība
paredzēta no 2014. līdz 2020. gadam. Plāns parāda valsts izaugsmes modeli
— kur domāts ieguldīt, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību,
produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju. Tā kā noteiktais laika
posms tuvojas noslēgumam, ir jau kaut kādi secinājumi. Par tiem kongresā
stāstīja Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis,
atzīstot, ka arī Sēlijai, tāpat kā citiem reģioniem, ir grūti konkurēt ar lielākiem
centriem, kas lielā mērā noteic to turpmāko attīstību, un pozitīvā virzība
ir lēna. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas to ietekmē, ir iedzīvotāju
skaita samazināšanās, un šī aina perspektīvā var būt vēl bēdīgāka. Vespera
kungs pievērsa uzmanību attīstības plānā iekļautajai kartei, kurā plānota
iedzīvotāju koncentrācija Latvijā tuvākajās desmitgadēs, un tā atklāj, ka
Latvijas lauki paliks aizvien tukšāki. Tomēr, kā uzsvēra viņš un arī vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris,
tā nevar būt nolemtība, tāpēc jāturpina strādāt, lai cilvēki neaizplūstu no
reģioniem, jo Latvijā ir arī labi piemēri, bet šī attīstība nav vienmērīga. Par
šo sāpi daudz runāja kongresā.
Viesītes novada domes attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva
savā prezentācijā par Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību nozīmi
uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā atzina, ka attīstības plānā ekonomika
izvirzīta kā galvenā, bet demogrāfijas jautājums atstāts pēdējās vietās, lai
gan tie nav šķirami. Tikai no cilvēkiem ir atkarīga tālākā attīstība.
— Pasaule ir tik mainīga, ka ne vienmēr pagūstam visam tikt līdzi, bet
ir daudz jāmācās visās jomās, jāstrādā inovatīvi un radoši. Tas jāatceras
gan mums pašiem, gan normatīvo aktu izstrādātājiem, lai varētu strādāt
brīvāk. Šobrīd ļoti svarīga ir informācija, un jādomā, lai tā būtu saprotama
un pieejama visiem. Neapšaubāmi katra novada attīstībā svarīga ir
uzņēmējdarbība, un pašvaldībām ļoti jādomā, kā atbalstīt savus uzņēmējus,
un arī šajā darbā jābūt ļoti radošiem. Ir tāds prieks, ka var redzēt, kā atdzimst
iepriekš novārtā pamestas vietas. Nav jau gan tikai veiksmes stāstu, bet arī
neveiksmes un “ērkšķi”, bet vienmēr aicinām kopā meklēt risinājumu, —
teica Gunta Dimitrijeva.
Viņa piebilda, ka ne vienmēr lepojamies ar saviem uzņēmumiem,
un varbūt novados vajadzētu izveidot kādu telpu, kur būtu šie labie
uzņēmējdarbības piemēri. Laba iecere, bet izrādās, ka trūkst telpu, kas
atklāj vēl vienu paradoksu — iedzīvotāju kļūst mazāk, bet brīvu telpu nav
ne skolās, ne muzejos...
Jābalstās uz savu ieguldījumu
Nu jau bijušais ilggadējais Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis Sēlijas kongresā bija pirmo reizi. Savā uzrunā viņš uzvēra,
ka Latvijā reģioniem galvenokārt ir dažādu fondu, bet ne valsts atbalsts.
Arī Nacionālais attīstības plāns balstīts uz Eiropas, nevis pašu naudu, un šī
prakse jālauž, jo ir liela kļūda. Jāizlīdzina arī atbalsts reģioniem, kas tomēr
būtiski atšķiras.
— Mūsu paaudze jau piedzīvojusi, kā agresīvi mēģināja pārcelt cilvēkus
uz centriem. Vai tagad atkal jāiet uz to? Pēc esošās valsts politikas daudzas
vietas vispār jāslēdz. Cilvēkiem diemžēl rodas pārliecība, tāpat kā jaunajiem
ir “iepotēts”, ka uz labu pensiju vecumdienās nav ko cerēt, lai kā strādās.
Plāns ir viena lieta, bet kāds ir risinājums? Labi, celsim pensijas vecumu līdz
70 gadiem, un pēc tā cilvēkam laikam jāraksta paskaidrojums, kāpēc tik ilgi
nodzīvojis, — skarbs bija Andris Jaunsleinis.
Skeptiska par Nacionālo attīstības plānu bija arī ekonomikas doktore
Raita Karnīte. Drīzumā jābeidzas tā īstenošanai, bet tajā paredzētā
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labklājība nav sasniegta. Viņa nepiekrita dažu politiķu pārliecībai, ka Latvija
var attīstīties arī ar lieliem centriem. Un, protams, šajā aspektā būtisks
jautājums ir neapmierinošie ceļi, par ko detalizētāk runāja Jēkabpils novada
teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša.
Nevar runāt tikai par vienu aspektu
Par to, ka jāļauj attīstīties arī lauku novadiem, pārliecināts ir Jaunjelgavas
novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks. Kā galveno izrāvienu šajā
procesā viņš nosauca izglītību.
— Neapšaubāmi jādomā par izglītības kvalitāti, bet neviens nav
pierādījis, ka arī mazākās skolās tādas nav. Mūs visu laiku mēģina “spiest”,
bet nav atbildes, kādu ietekmi uz novadu atstās kādas skolas slēgšana. Tie ir
cilvēki bez darba, tālāks ceļš uz skolu, tukšas ēkas, kas jāapsaimnieko. Kādi
būs pašvaldību zaudējumi, neviens nav padomājis, un sabiedrības viedoklis
vispār nevienu neinteresē. Tā ka nevar runāt tikai par vienu aspektu,
nesaistot lietas kopā, — teica Guntis Libeks.
Domājot par to, lai Sēlijai arī turpmāk būtu sava vieta tālākajos valsts
plānos, kongresa dalībnieki pieņēma rezolūciju, ko paredzēts iesniegt valsts
institūcijās, arī esošajā un nākamajā Saeimā. Tajā teikts, ka Sēlijai ir ne
vien bagāta kultūrvēsture, skaista daba, bet arī teritorija, kur uzņēmēji
un zemnieki realizē ekonomiskās aktivitātes. Nepārtraukta iedzīvotāju
skaita samazināšanās valstī un arī novados liecina, ka viņi nav atraduši
iespēju tur sevi realizēt profesionāli, materiāli nodrošināt ģimeni un dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi. Iecerētās piespiedu pašvaldību reformas nepārtrauks
Sēlijas novadu depopulāciju. Tāpēc pieprasīts — izvērtēt Nacionālā
attīstības plāna 2014. — 2020. gadam īstenošanas rezultātus, kas uz Sēlijas
novadu apvienības pašvaldībām atstājuši negatīvas sekas; mainīt Nacionālā
attīstības plāna nostādnes, nodrošinot visu Latvijas novadu un pašvaldību
līdzsvarotu attīstību un vienlīdzīgas iespējas īstenot dažādus investīciju
projektus; izstrādājot reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. — 2027.
gadam, sekmēt vienlīdzību un taisnīgumu Latvijas pašvaldību vidū. Ņemt
vērā Sēlijas novadu izvirzītās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā iesniegtās prioritātes, radīt iespēju Sēlijas novadu apvienības
pašvaldībām īstenot kopīgus projektus.

Iepriekšējos kongresos vairāk runāja un uzsvēra šī reģiona kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi, šoreiz jau ieskanējās citas “notis”, un apvienības
pārstāvji kā galveno izvirzīja ekonomiku un turpmāko attīstību, jo 2020.
gadā sāksies nākamais plānošanas periods Eiropas Savienības līdzekļu
sadalē. Sēlijas novadiem ir būtiski apzināties un citiem atgādināt, ka
tajā jābūt arī viņiem
Jāstrādā kopā
Neraugoties uz satraucošo situāciju reģionos, cilvēki tur dzīvo un domā
par pozitīvo. Sēlpils pagasta pārvaldes vadītāja Anita Bārzdiņa atzīst,
ka cilvēku ir palicis mazāk, bet dzīve turpinās — lauksaimnieki strādā,
bērni brauc mācīties galvenokārt uz Salas vidusskolu, darbojas vairāki
pašdarbības kolektīvi, notiek pagasta labiekārtošana. Katru gadu ir kāds
jauns uzlabojums. Tā ka sabiedriskā dzīve arī šajā salīdzinoši nelielajā
pagastā ir aktīva. Pozitīvu attīstību dod arī uzlabotais ceļš no Aizkraukles
līdz Jēkabpilij. Tagad pat aizmirsies, cik slikts tas bija. Ikdienas gaitās
sēlpilieši gan vairāk raugās Jēkabpils virzienā. Tomēr Sēlija bijusi, ir un būs!
Domājot par nākotni, no kongresa klausītājiem izskanēja ierosinājums —
visiem Sēlijas novadiem apvienoties vienā projektā un uzbūvēt, piemēram,
kopīgu veloceliņu, kas palīdzētu attīstīt lauku rajonos tik nozīmīgo tūrismu
un uzņēmējdarbību.
Uzziņai:
Sēlijas novadu apvienība ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu
mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kas dibināta 2012. gada 14. decembrī.
Tajā apvienojušies septiņi Sēlijas novadi — Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas,
Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes. Apvienības priekšsēdētāja ir Salas
novada domes vadītāja Irēna Sproģe, vietnieks — Neretas novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.
				
Sandra Pumpure, laikraksts “Staburags” reportiere
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MĒS VARAM LEPOTIES!
Ilūkstē 19. septembrī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” organizēja Reģionālā konferenci par Kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) attīstību pēc 2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī par Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātēm. Konferences ietvaros, Ilūkstes novada zemniekiem un uzņēmējiem
bija iespēja tikties ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu, pārstāvjiem no
Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra,
Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Pārtikas un
veterinārā dienesta un citiem speciālistiem, lai kopā runātu par aktuālāko
nozarē.

“Tas ir tāds savs patriotisms- strādāt savā zemē un būt saimniekiem savā
zemē, un pierādīt citiem, ka mēs varam,” uzsver z/s “Apīņi” saimnieks
Mārtiņš Bogušs
saimniecībā tiek audzētas četras brokoļu un trīs ziedkāpostu šķirnes.
Ziedkāposti aug 6, bet brokoļi 11 hektāru platībā un turpinās ražot līdz
pat novembrim,iepazīstinot viesus ar savu saimniecību stāsta Mārtiņš,
atzīmējot: “Audzējam kvalitatīvu produktu,iebrienam arī lielveikalos“Rimi” un “Sky” veikalu tīklā, arī “Stockmann”.
Tas ir tāds savs patriotisms – strādāt savā zemē un būt saimniekiem
savā zemē, un pierādīt citiem, ka mēs varam!”

“Arbūzu laiks, tas mūsu mājās ir svētku laiks,” saka Ineta Timšāne,” tad
mūsu mājās ir daudz viesu! Ir tiešām liels gandarījums, ka vari dzīvot
savās mājās, savā valstī un strādāt un darīt to, ko tu mīli.”
Pēc konferences Zemkopības ministrs viesojās pie novada zemniekiem. Mūsu novads var lepoties ar cilvēkiem, kuri uzdrīkstas darīt ko neierastu un oriģinālu! Mums visiem ir pazīstami Bebrenes brokoļi, “Laimes
arbūzi” Pilskalnes pagastā un nu šim pulkam pievienojas “Alpaku sala”.
Šķiet smaidīgākās lauksaimnieces titulu nešaubīgi varētu
piešķirt Inetai Timšānei, kura arī šoreiz, sagaidot viesus no Zemkopības ministrijas, bija patiesi pozitīva un atvērta. Domājams, ka
jau katrs novada iedzīvotājs, ja ne baudījis, tad vismaz zina stāstu par
Inetas arbūziem un melonēm audzētiem te – Ilūkstes novadā, Sēlijā!
Savukārt ministra kungs pirmo reizi baudīja Latvijā audzētu arbūzu,
slavējot par izteiksmīgi saldo garšu. Šogad saimniecība var lepoties ar
ļoti, ļoti labu ražu un to, ka zemnieku saimniecības “Laimes” arbūzi ir
iekarojuši arī lielveikalu tirgu. Atminoties idejas aizsākumus Ineta stāsta:
”Pirmajā gadā mēs ar vīru tikai skatījāmies, kā aug arbūzi un pirmo reizi
redzējām, kā tas notiek, un tas bija pushektāra platībā. Un tur arī ir tas interesantākais, kad tu redzi, ka no mazas podziņas izaug vērā ņemams arbūzs, tad pašiem ir pārsteigums, ka tas ir iespējams Latvijā!” Ineta uzsver,
saimniecība ir gājusi uz risku, tomēr tas vienmēr tiek darīts prātīgi un
līdzi rēķinot, tādēļ, lai samazinātu riskus, jo kā zināms, lauksaimnieka
darba ritmu un rezultātus ļoti ietekmē laikapstākļi, tiek audzēti arī kabači, saldie zirņi, cūkupupas. Rakstot projektus, kārtojot grāmatvedību,
rūpīgi plānojot un domājot par inovācijām, soli pa solim ir sācies stāsts
par zemnieku saimniecību “Laimes” un arbūzu un meloņu audzēšanu un
šis stāsts ir zināms ne vien mūsu novadā, bet arī Latvijā. “Arbūzu laiks,
tas mūsu mājās ir svētku laiks,” saka Ineta,” tad mūsu mājās ir daudz
viesu! Un ir tiešām liels gandarījums, ka vari dzīvot savās mājās, savā
valstī un strādāt un darīt to, ko tu mīli.”
Arī viesojoties saimniecībā “Apīņi”, kura atpazīstamību izpelnījusies ar
brokoļiem, valda patriotisks gars. Mārtiņš Bogušs brokoļu un ziedkāpostu
audzēšanai pievērsās 2012. gadā pēc atgriešanās no Skotijas, kur bija
apguvis abu dārzeņu kultūru audzēšanas prasmes. Mārtiņš pats saka “
atgriezās no trimdas”, lai dzīvotu dzimtajā novadā un saimniekotu vectēva
mājās. Stāstot par savu pieredzi viņš uzsver: “Nekas jau atšķirīgs nav,
vienkārši ir ļoti daudz jāstrādā, jo arī tur [Skotijā] nekas par velti nenāk,
visi cilvēki strādā ļoti daudz stundas, gan saimnieki, gan strādnieki, bet,
protams, tas bija darbs pie kāda cita, gribējās savu. Patiesībā, Latvijā un
Skotijā tie apstākļi jau ir līdzīgi - tie reljefi līdzīgi, augsnes arī, tikai jāatrod
pareizās tehnoloģijas. Tolaik vēl neviens Latvijā neaudzēja brokoļus un ja,
piemēram, gandrīz tepat Polijā var, jo tie klimatiskie apstākļi nemaz nav
tik atšķirīgi, kāpēc nemēģināt pie mums? Galvenais bija šķirnes pielāgot.
Bet tas ceļš patiesībā bija ļoti grūts, bet esmu priecīgs, ka esmu atgriezies
un uzsācis, un domāju, ka vēl daudzi cilvēki to gribētu izdarīt.” Šogad

Viesojoties Bebrenes pagastā, arī Zemkopības ministrs atzina, ka Zībārtu
ģimenes lolojumi - alpakas - ir pārsteigums
Par izvēli dzīvot un strādāt laukos ir arī nākamais stāsts, iespējams
kādam vēl tas nav dzirdēts – te Ilūkstes novadā audzē alpakas! Alpakas ir kamieļu dzimtas mājdzīvnieki, kuru izcelsme ir Dienvidamerika.
Viesojoties Bebrenes pagastā, arī Zemkopības ministrs atzina, ka Zībārtu ģimenes lolojumi - alpakas - ir pārsteigums. Alpaku audzētāji par sevi
saka: “Esam ģimene, kas nomainījusi pilsētas dzīvi pret gadalaiku skaņām
laukos un biroja steigu pret fizisku darbu savā saimniecībā. Esam atbildīgi
par ievērojamu alpaku saimi Latvijā. Vēlamies audzēt un pavairot šos neparastos un inteliģentos dzīvniekus, iepazīstināt ar tiem Latvijas ļaudis un
palīdzēt tiem, kas gribēs arī savā īpašumā ieviest “alpaku sajūtas”.” Un
tik tiešām, esot šajā saimniecībā vislielākais uzsvars tiek likts tieši uz sajūtu gūšanu. Satiekot alpaku, smaids uzplaukst ne tikai bērnu sejās, alpakas
ir ne vien ļoti skaistas un pūkainas, bet arī zinātkāras, ar ļoti neparastiem ieradumiem un uzmanību piesaistošas. “Alpaku salas” piedāvājums ir
ļoti daudzveidīgs un tūristiem saistošs, un te valda neticami mierinoša un
harmoniska vide. Vide, kas sarunājas ar ciemiņu. Vairāk par “Alpaku salu”
uzziniet mājaslapā www.alpakusala.com. Saimnieki lūdz, pirms dodieties
ciemos, lūdzu sazinieties ar mums!
Šķiet, ka nu jau katrs gads zemniekiem nes kādus jaunus pārbaudījumus
un izaicinājumus, un droši var teikt, ka laukos dzīvo drosmīgi ļaudis, attīstās tās saimniecības, kur nebaidās no inovāciju ieviešanas un rūpīgi
plāno nākotni. Varam būt ļoti lepni, ka mūsu novadā ir daudz šādu stāstu
par uzņēmīgiem un radošiem zemniekiem un uzņēmējiem, kuru sirdsdegsme spēj iedvesmot arī līdzcilvēkus. Jāatzīmē, ka arī šogad, Ilūkstes novada pašvaldība ikgadējajā pasākumā “Zemnieku balle” suminās novada
uzņēmējus un zemniekus. Šogad pasākums notiks 23.novembrī, Ilūkstes
novada kultūras centrā.
Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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JAUNAIS 2018./2019. MĀCĪBU GADS
IR KLĀT!
Pirmais septembra zvans ir noskanējis, un skolas pilda bērnu čalas…
Jauno mācību gadu sākām ar Dieva svētību, kad 2. septembrī novadā viesojās Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis, savukārt 3. septembrī Zinību
dienu svinējām iesaistoties dažādās aktivitātēs.
Šis 1. septembris bija prieka un satraukuma pilns 38 pirmklasniekiem,
kuri uzsāk skolas gaitas mūsu novada izglītības iestādēs: Ilūkstes Raiņa
vidusskolā – 31 un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā
– 7.
Uzsākot šo mācību gadu, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” ir 195 bērnu pulks, Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 540 skolēni, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā – 160 (vispārizglītojošajā
programmā – 80, profesionālajā izglītības programmā – 80), bet Raudas
internātpamatskolā – 28 izglītojamie.
Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus, jauno 2018./2019. mācību gadu uzsākot! Tīsim visgaišākos prieka
mirkļus un balto domu kamolus, lai pirmās skolas dienas rīta mirdzums
atspīd ikkatrā dienā!
Sanita Plone
Izglītības nodaļas vadītājas p. i.

PIRMO REIZI VĪTOLU FONDA
VĒSTURĒ ADMINISTRĒTĀS
STIPENDIJAS SAŅEM 704 STUDENTI
NO VISAS LATVIJAS

No Ilūkstes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām
stipendijām studēs 9 jaunieši
Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un
Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704
stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet
422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās
vairāk kā 1 200 000 EUR.
Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām un korporācijām, 107 privātpersonām, un dibinātas 32 testamentāro
novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties bijušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumiem – atbalstīs 16 jaunos studentus. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 EUR līdz 6000
EUR.
No Ilūkstes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 9 jaunieši: Santa Bigāte un Sanita Vitkovska (Gunāra Šterna
piemiņas stipendija), Kristaps Isoda (Asjas un Berndta Everts piemiņas
stipendija), Elīna Purvinska (Zvejnieku ģimenes stipendija), Toms Madarnieks (“Danske Bank” stipendija), Megija Šede (Jāņa Vilgerta stipendija),
Ilze Buceniece (Mirdzas un Alfrēda Grāmatiņu piemiņas stipendija), Zintis Ščerbakovs (Elmāra Freiberga piemiņas stipendija), Santa Krasauska
(Daumanta un Birutas Heisteru piemiņas stipendija).
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītībā!
Vītolu fonds
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Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei Veltai Šternai pasniedz jaunās skolas reģistrācijas apliecību
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ILŪKSTES PII „ZVANIŅŠ” DARBINIEKI
DEVĀS PIEREDZES APMAIŅAS
BRAUCIENĀ UZ LIETUVU
24. septembrī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, kur viesojās divās
pirmsskolas izglītības iestādēs – Obeļos un Zarasos.
Brauciena mērķis bija bagātināt pieredzi ar jaunām idejām ikdienas darbam. „Zvaniņa” darbinieki iepazinās ar mācību metodiku un pedagoģisko
darbu kaimiņvalsts pirmsskolas iestādēs, lietuviešu bērnu izglītošanas prioritātēm un lietuviešu kultūru.
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītājas vietniece
metodiskajā darbā Vita Vanagele stāsta: „Lietuviešu kolēģi uzņēma ļoti

RADOŠI SPORTISKAIS MĀCĪBU GADA
SĀKUMS BEBRENĒ
Radoši un sportiski aktīvi ir sācies jaunais mācību gads Bebrenē!
19.septembrī notika Dzejas dienu pasākums ”Lasīsim dzejiņas!” Katras klases skolēni visus iepriecināja ar dzejoļu lasīšanu par noteiktu tēmu
– nedarbiem, skolu, mīlestību, dabu un Dzimteni. Pasākumā skanēja mūzika, visus klātesošos iepriecināja Elvita Studāne, Rinalds Studāns un Ilona
Daukste. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja nofotografēties Dzejas
dienu rāmi. 5.-12.klases skolēni iejutās dzejnieku lomā un radoši izpaudās
aktivitātē “Mazā bilžu rāmītī man ir …”. Paldies skolotājām Lāsmai Šeršņovai un Ilonai Vasiļjevai par pasākuma organizēšanu!

PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM UN
SKOLĒNIEM ĪPAŠI BRAUKŠANAS MAKSAS
ATVIEGLOJUMI SABIEDRISKAJĀ
TRANSPORTĀ; IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ
NOPIRKTAI BIĻETEI SPECIĀLA SĒDVIETA
Ņemot vērā, ka bērni un jaunieši atkal ir uzsākuši izglītības iestāžu apmeklējumus, vēlamies atgādināt, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja
bez maksas izmantot reģionālās nozīmes sabiedrisko transportu. Savukārt
no šā gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes skolēniem un studentiem (līdz
24 gadu vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir pat 90% apmērā. Papildus informējam, ka arvien vairāk pasažieri izvēlas iegādāties biļetes interneta tirdzniecības vietās, līdz ar to viņiem sēdvieta jau ir rezervēta.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pirmsskolas vecuma bērniem
ir tiesības izmantot reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes sabiedrisko
transportu bez maksas. Informējam, ka pirmsskolas izglītības programmu
apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai psiholoģiskās
sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt
vai paīsināt par vienu gadu, tas nozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnam var
apritēt seši, septiņi un pat astoņi gadi). Atgādinām, ka pirmsskolas vecuma
bērns sabiedriskajā transportā nedrīkst braukt viens, tas nozīmē, ka viņam
vienmēr ir jābūt līdz pavadonim. Šaubu gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības lūgt uzrādīt apliecinošu dokumentu par bērna vecumu, piemēram, dzimšanas apliecību.
Valdība lēma, ka, iesākoties jaunajam mācību gadam, skolēni un studenti
(līdz 24 gadu vecumam), uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu

IESPĒJA PIETEIKT AKTĪVĀKOS
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VEICĒJUS UN
ORGANIZĒTĀJUS GODINĀŠANAI
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018”
Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātīgo dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt kandidātus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”, kas šogad notiek Latvijas simtgades svinību ietvaros. Brīvprātīgie no visas Latvijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos
Latgalē godinās 5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā,
Kurzemē – 6. decembrī Liepājā un Vidzemē – 7. decembrī Valmierā. Tiks
godināti gada aktīvākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri
devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem
draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos
brīvprātīgajā darbā.
Izvirzīt godināšanai “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, ne-

sirsnīgi, viesmīlīgi, bija pozitīvi, atraktīvi un atvērti. Valdīja tāda atmosfēra,
it kā mēs jau sen būtu pazīstami. Tas ļāva vispusīgāk gūt priekšstatu par
darba organizāciju un līdzīgiem jautājumiem. Iestāžu grupiņas ir krāsainas,
spilgtas, mūsdienīgi, moderni iekārtotas. Pagalmā laukumi ar vienkāršiem
āra elementiem. To iekārtošanā lielu ieguldījumu snieguši bērnu vecāki.
Tikšanās laikā vienojāmies par turpmāko sadarbību, jo mūsu iestādes pedagogiem ir labā prakse un piemēri, ar kuriem var dalīties ar kaimiņvalsts
kolēģiem.”
Pozitīvas emocijas atstāja arī nelielā ekskursija pa Zarasu pilsētu gida
Ēvalda vadībā. „Apmeklējām Zarasu rajona municipālo bibliotēku, Zarasu
pilsētas vizītkarti – unikālo 17 metrus augsto un 34 metrus plato panorāmas
ratu, kas paver lielisku skatu uz ezeriem un salām, kā arī Sēļu laukumu.
Mājās braucām priecīgi, ar gandarījuma sajūtu sirdī,” atzīst Vita Vanagele.
Dzejas dienas ir skaistā Latvijas rudens laiks. Skolēni kopā ar saviem
audzinātājiem piedalījās akcijā „Nāk rudens izgreznot Bebrenes parku.”
Skolas apkārtnes koki tika ietērpti skaistos un krāsainos rudens dekoros.
21.septembra rīts sākās Olimpisko dienu, kad visi, skolēnu Līdzpārvaldes vadībā, vienojās kopīgā vingrošanā, bet pēcpusdienā notika foto orientēšanās sacensības “Iepazīsti Bebreni!” Tā jau ir kļuvusi par mūsu skolas tradīciju. Saulaino rudens pēcpusdienu visi pavadīja, meklējot norādītās vietas.
Paldies skolotājai Diānai Caunei – Ostrovskai par pasākuma organizēšanu!
Radoši un sportiski aktīvā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
skolas saime ir ceļā uz Latvijas simtgadi!
Aija Valpētere
Direktores vietniece audzināšanas jomā
dokumentu (pasi vai ID karti) vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību,
varēs saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas. Savukārt pārējie
daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas (šiem pasažieriem būs nepieciešams uzrādīt 3+ Ģimenes karti
un personu apliecinošu dokumentu). Bez minētā daudzbērnu ģimenes locekļi
var saņemt 40% atlaidi abonementa biļetei, uzrādot 3+ Ģimenes karti un
personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību.
Daudzbērnu ģimeņu locekļiem 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošam
dokumentam, skolēna vai studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.
Sakarā ar to, ka pasažieri arvien biežāk izvēlas biļeti pirkt iepriekšpārdošanā, tai skaitā interneta tirdzniecības vietās, vēlamies vērst uzmanību tam,
ka šāda veida biļetēm ir norādītas konkrētas sēdvietas. Līdz ar to citiem pasažieriem un autobusa vadītājam ir nepieciešams nodrošināt paredzēto sēdvietu attiecīgajai personai.
Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot
sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī.
Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu,
lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
valstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts
jāpiesaka līdz 2018. gada 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama tīmekļa vietnē http://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2018, kurā var iepazīties arī ar godināšanas nolikumu,
vai nosūtot to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv.
NVA brīvprātīgo projekta vadītājs Ints Teterovskis aicina: “Brīvprātīgo
kustība Latvijā ar katru gadu pieaug. Brīvprātīgo, bieži vien ne tik pamanītā darbošanās ik dienu dara mūsu visu dzīvi labāku, piesātinātāku. Vai tas
ir palīgs grūtā brīdī slimnīcā, vai daudzās stundas dzīvnieku aprūpē, vai arī
īpašās sajūtas svētkos – katru dienu simtiem brīvprātīgo velta savu brīvo
laiku sabiedrības labā. Sevišķi liela brīvprātīgo iesaiste ir šajā Latvijai tik
zīmīgajā jubilejas gadā. Aicinu visus uz brīdi apstāties un atcerēties nesavtīgos brīvprātīgos, kuri Jūs šogad kaut uz mirkli vai visa gada garumā darījuši priecīgākus, laimīgākus, un piesakiet brīvprātīgos Latvijas simtgades
Brīvprātīgo godināšanai!”
Visus pieteikumus izvērtēs organizatoru izveidota žūrija, kurā būs pārstāvētas vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts
institūcijas. Žūrija izveidos arī vairākas nominācijas brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanai, bet paši nominanti tiks personīgi ielūgti
uz svinīgo godināšanu.
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BĒRNĪBAS TAKĀS AR FUTBOLA
BUČIEM KĀJĀS
Emocionāli un sirsnīgi, 23.septembrī savu atvadu spēli profesionālajā futbolā aizvadīja Latvijas nacionālās futbola izlases
bijušais pussargs un Ilūkstes futbola audzēknis Jurijs Žigajevs.
Spēle notika Ilūkstē, kad savstarpējā cīņā tikās 2.līgas komandas “Sēlijas SS/Ilūkstes NSS”, kurā spēlēja Jurijs, un LDZ Cargo/DFA vienība.
Jurijs ir dzimis Maijas un Vladimira Žigajeva ģimenē. 80 gadu beigās ģimene pārcēlās uz dzīvi mammas dzimtajā pusē – Ilūkstes novadā.
Kā pats sportists vairākas intervijās ir uzsvēris, viņa izvēli par labu
profesionālajam sportam ir ietekmējusi vide, kurā audzis un ģimenes
atbalsts. Jurijs nekautrējoties saka – viņš ir izaudzis laukos, kur tolaik
puišiem labākā atpūta bija iesaistīšanās dažādās sportiskajās aktivitātēs, tika spēlēts gan volejbols, basketbols, futbols, ziemā hokejs. Pagalmā visbiežāk spēlēts futbols un tas arī kļuvis par sirdij tuvāko, un pats
smejoties bilst - “paldies mammai, ka nespieda mani spēlēt klavieres”.
Jurija pirmie futbola treniņi notika Ilūkstes sporta skolā, tādēļ atvadu
spēle profesionālajā futbolā notika tieši te. Par karjeras noslēgšanu Jurijs Žigajevs paziņoja šovasar ar sociālo tīklu Facebook un Twitter starpniecību. Emocionālā ierakstā futbolists pateicās futbolam par visu, ko
tas dzīvē viņam ir devis. Sportists izteica pateicību vecākiem, kuri puisi
15 gadu vecumā no Ilūkstes palaiduši uz Rīgu un māsai, kura bērnībā
pacietīgi sēdējusi ratiņos, kamēr Jurijs pagalmā spēlējis futbolu. Tāpat
Facebook ierakstā futbolists izteicis pateicību saviem treneriem un pārstāvētajiem klubiem. Īpaši tuva futbolistam palikusi Ventspils pilsēta,
kas nu jau kļuvusi par Jurija mājām. 32 gadus vecais sportists pauda
nožēlu, ka karjeras beigas neizdevās aizvadīt tieši dzeltenzilajā kreklā.
Liekot punktu spēlētāja karjerai, Jurijs paudis vēlēšanos palikt futbolā
un ir atvērts interesantiem piedāvājumiem. “Esmu priecīgs par lietām,
kas man izdevās savā karjerā. Protams, spilgtākie mirkļi bija Latvijas
izlasē un spēlējot “Ventspils” sastāvā. Daudz mači palikuši atmiņā,” uzsver futbolists.

Kopā ar vecākiem

Jurija Žigajeva atvadu spēle noslēdzās ar rezultātu 2:2. Lai gan sportists spēlē vārtus neguva, viņš pauda prieku par komandu godīgo cīņu.
Pēc spēles Jurijs atzina, ka ne tikai spēle, bet visa diena bija emocionāli piepildīta, sakot: “Ir pacilāta sajūta. Ļoti patīkami, ka tevi novērtē.
Esmu par to pārsteigts! Par visu, kas šodien notika gribu pateikt paldies Futbola federācijai, Ilūkstes novada Sporta skolai, Ilūkstes novada
domei. Un, protams, par savu karjeru saku paldies mammai un tētim,
ģimenei, visiem tuviniekiem un visiem, kas arī šodien ir šeit!”
Sveikt Juriju Žigajevu klātienē bija ieradies tik tiešām kupls pulks
līdzjutēju, radinieku un draugu, arī bijušie valstsvienības komandas
biedri un treneri, apsveikuma vārdi skanēja no Latvijas Futbola federācijas prezidenta un bijušā Latvijas futbola valstsvienības kapteiņa
Kaspara Gorkša un pārstāvjiem no Ilūkstes novada pašvaldības.

Latvijas Futbola federācijas prezidents Kapars Gorkšs sveicot Juriju

Ilūkstes novada pašvaldība saka lielu paldies Jurijam par viņa sirdsdegsmi un ieguldījumu sportā un patriotiskās dzirksts nešanu! Vēlam
izdošanos turpmākajām gaitām!
Uzziņai:
Jurijs Žigajevs (dz.1985. gada 14. novembrī) ir bijušais Latvijas futbolists, malējais pussargs. Kopumā Latvijas futbola Virslīgā Jurijs Žigajevs aizvadījis 316 spēles, izceļoties ar 65 gūtiem vārtiem. Laukumā
futbolists Virslīgas ietvaros pavadījis vairāk nekā 16 tūkstošus spēles
laika minūtes. Karjeras laikā pārstāvējis Latvijas klubus FK Zibens/
Zemessardze, FK Rīga, FK Ventspils un FK Spartaks Jūrmala, kā arī
spēlējis Polijas klubā Lodzas “Widzew”. 2007. gada 13. oktobrī Žigajevs
debitēja Latvijas valstsvienības rindās uzvarā pār Islandi (4:2). Kopumā
izlases kreklā pussargs aizvadījis 34 spēles, atzīmējoties ar diviem vārtu
guvumiem. Izlases sastāvā Žigajevs laukumā nospēlējis nepilnas 1400
minūtes. 2008. un 2014. gadā kopā ar Latvijas nacionālo izlasi triumfēja
Baltijas kausa izcīņā.
Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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Emocionāli un sirsnīgi, 23.septembrī savu atvadu spēli profesionālajā
futbolā aizvadīja Latvijas nacionālās futbola izlases bijušais pussargs un
Ilūkstes futbola audzēknis Jurijs Žigajevs

N O T I KU M I

DZEJAS DIENAS BEBRENĒ
„Pie cilvēkiem eju smaržīgi krāsaino pasauli ieraudzīt”, – tā varētu
teikt par Dzejas dienām ar Marijas Baltmanes vārdiem, jo šī tradīcija, kas
iedibināta 1965. gadā Jāņa Raiņa 100. dzimšanas dienai par godu, dod iespēju ikvienam dzejniekam iet tautā, lai runātu par cilvēka dvēselei tuvām
tēmām. Arī mēs – dzejasmīļi – tikāmies 12. septembrī Bebrenes dzirnavās,
lai ieklausītos vietējo dzejnieku domās par dzimto novadu, tā dabu un cilvēkiem, par Latvijas likteni 100 gadu laikā.
Vandas Krastiņas dabas izjūta lika mums paskatīties savādāk uz apkārtējiem mežiem un laukiem, bet Zeltītes Žaļukas pārdomas par dzimteni un darba vērtībām cilvēka dzīvē deva ierosmi dziļāk ieklausīties dzīves
būtībā. Ritas Kļaviņas un Ilonas Jegorovas dzeja „pēc pasūtījuma” atgādināja mums, ka jebkuru pasākumu vai izrādi var atdzīvināt un padarīt
neaizmirstamu ar pašu sacerēto dzejas rindu palīdzību. Patiess prieks par
Marijas Baltmanes trešo grāmatu „Te manas mājas”, kurā dzejniece runā
par savām saknēm un savām debesīm Tēvijā, atklāj savu saldo mīlestības
stāstu un vēlējumu Latvijai:
„Baltu saules mūžu vēlēsim
domās gaišās un tīrās
Mātei Latvijai”.
Paldies visiem Dzejas dienu pasākuma dalībniekiem par atsaucību, ieinteresētību un atbalstu. Lai rodas jaunas dzejas vārsmas nākamajām
Dzejas dienām!
Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome

…ieklausoties Marijas Baltmanes dzejā

MAZIE LASĪTĀJI TIKĀS AR DZEJAS
DIENU VIESI – BĒRNU GRĀMATU
AUTORI EVIJU GULBI
13. septembrī Ilūkstes novada kultūras centrā viesojās bērnu grāmatu
autore, rakstniece Evija Gulbe.
Evijai Gulbei tapušas jau vairākas stāstu un dzejoļu grāmatas bērniem:
„Koko un Riko”, „Bizmāsiņa”, „Dzejolēni”, „Lilallā un viņas pigoriņi”,
„Ece-Bece-ĀBECE” un citas. Pašlaik top ceturtā „Koko un Riko” stāstu
grāmata par žurkulēnu piedzīvojumiem skolā.
Tikšanās laikā rakstniece bērniem pastāstīja, kā radās ideja uzrakstīt
grāmatu par draiskajiem žurkupuikām, bērni iepazinās ar autores dzejoļiem. Savu stāstījumu par grāmatām autore papildināja ar jautrām rotaļām. Bērni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs – mēģināja atminēt priekšmetus, kas autorei kalpojuši kā ierosme dzejoļiem, kā arī spēlēja dažādas
spēles un iemācījās arī kādu nedarbu…
Pasākuma noslēgumā katrs bērns izveidoja sev „žurkas ūsiņas”, bet
par atmiņu saņēma grāmatzīmīti ar novēlējumu un žurkas ķepiņas zīmoga
nospiedumu.
Paldies Evijai Gulbei par brīnišķīgo tikšanos!
Ingrīda Strode
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja

Dzejnieci satikt bija ieradies kupls pulks bērnu

JAUNIEŠI IESAISTĀS ESF VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS PROJEKTA AKTIVITĀTĒS

Ilūkstes novadā notiek dažādās ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/058) aktivitātes.
Septembrī triju dienu garumā (7., 12. un 18. datumā) Ilūkstes novada
jauniešu radošajā kvartālā notika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz
18 gadiem. Jauniešiem bija iespēja veidot dekorus no dabas materiāliem,
piedalīties lekcijā par pirts lietām, zīmēt ūdenī jeb izmēģināt savas spējas EBRU mākslā, veidot antistresa bumbas, tikties ar uztura speciālisti
un uzdot interesējošus jautājumus, tāpat jaunieši varēja baudīt veselīgus
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pavāru gatavotus
ēdienus.
Tiekamies nākamajās aktivitātēs!
Lāsma Pokšāne, jaunatnes lietu speciāliste

I L Ū K S T E S

N O VA D A

Septembrī triju dienu garumā Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā notika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem
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ĶIRBJU RAŽAS SVĒTKI – 2018
Jau otro gadu Ilūkstes centra skvērā pie ozola notika Miķeļdienai tik
iederīgais pasākums – “Ķirbju ražas svētki”, kurā pamtdarbošanās bija
saistīta ar ķirbju svēršanu. Protams, kas gan būtu Miķeļdienas svinēšana bez rotaļās iešanas, mīklu minēšanas un laika zīmju vērošanas! Šogad
lielu skatītāju atsaucību guva arī konkurss skatītājiem “Acumērs, kas nepieviļ”, tajā skatītāju acumērs mēģināja konkurēt ar svariem.
Ķirbji uz svēršanas svētkiem bija atvesti no visa novada. Audzētāji
teica, ka no Ilūkstes atvesti 13 ķirbji, Bebrenes pagasta – 3, Eglaines
pagasta – 1, Pilskalnes pagasta – 10, tai skaitā, arī no Kazimirišķiem un
Doļnajas, no Šēderes pagasta, tai skaitā arī no Gorbunovkas un Pašulienes, no Raudas – 2 ķirbji, bet no Dvietes pagasta – 4 ķirbji. Kopā tika
nosvērti 45 ķirbji.
Ja pirmajos ķirbju svētkos pagājušajā gadā piedalījās novada 1. –
9.klašu skolēni ar 14 ķirbjiem, tad šogad konkursā piedalījās gan skolēni,
gan pieaugušie. Ķirbji atšķīrās ne tikai pēc masas, bet izrādās, ka dažāda
ir arī to krāsa – dažādi oranžie toņi, blāvi dzelteni, zaļgani un tumši zaļš.
Intriga, kurš ir vislielākais šī gada svētku ķirbis, bija līdz pasākuma
noslēgumam, tomēr dažu ķirbju izmēri jau svēršanas laikā izskatījās kā
nopietni pretendenti goda titula saņemšanai.
Apkopojot rezultātus tika noskaidrots, ka
1.vietu un goda titulu “Ilūkstes novada varenķirbis – 2018” ar rezultātu 58,650 kg saņēma Kazimirišķos audzētais Alana Lobanova ķirbis,
2.vietu un goda titulu “Ilūkstes novada lielķirbis – 2018” ar rezultātu
56,100 kg saņēma Ilūkstē audzētais pensionāres Lūcijas Alševičas ķirbis;
3.vietu un goda titulu “Ilūkstes novada ķirbis – apaļvaidzis 2018” ar
rezultātu 51,80 kg – Bebrenē audzētais Maksima Keivomega ķirbis.
Arī konkursa mazākais ķirbis tika sumināts un saņēma mierinājuma
balvu un titulu “Ķirbītis sprīdītis”. To saņēma Alans Lobanovs, kurš bija
arī lielākā ķirbja audzētājs. Mazākā ķirbja masa bija vien 300g.
Pasākumā rotaļās mudināja iet skolotāja Daina Paukšte, dalībnieku

Ja pirmajos ķirbju svētkos pagājušajā gadā piedalījās novada
1. – 9.klašu skolēni ar 14 ķirbjiem, tad šogad konkursā piedalījās gan
skolēni, gan pieaugušie
možumu veicināja BJC direktore Vanda Rimša, taču svērt lielās rudens
ogas un piefiksēt rezultātus palīdzēja skolēni - no Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9.c klases Kitija Beitāne un Ruslans Jeberza un 8.c. klases Aleksandrs Sudniks. Paldies visiem, kas atbalstīja, piedalījās un uzdrošinājās.
Valda Namiņa, skolotāja

AIZVADĪTS TRADICIONĀLAIS
SKRĒJIENS PA ILŪKSTES PILSĒTAS
IELĀM
22. septembrī notika tradicionālais Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām.
Sacensību ievadā bija Bērnu skrējiens, tiem sekoja Ģimenes skrējiens, Veselības skrējiens un pamatsacensības. Kopskaitā sacensībās piedalījās 109
dalībnieki.
Garajā distancē (6 km) sieviešu grupā ar rezultātu 0:24:42 uzvarēja
Kristīne Jevsejeva no Medumiem, bet vīriešu grupā ar rezultātu 0:21:41
– Jānis Puida no Bebrenes.
4 km distancē uzvarētāji bija Natālija Krupina no Preiļiem (0:17:43)
un Anatolijs Macuks no Jēkabpils (0:14:55). 2 km distancē uzvarēja Anita
Purvinska no Ilūkstes (0:08:58) un Santis Setkovskis no Bebrenes (0:6:20).
Ar visiem rezultātiem var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā
www.ilukste.lv.
Skrējiens pa Ilūkstes ielām ir kļuvis par neatņemamu ikgadēju rudens
sporta notikumu mūsu novadā. Tā galvenais mērķis ir popularizēt vieglatlētikas skrējienu un veselīgu dzīvesveidu visu vecumu Ilūkstes novada
iedzīvotāju vidū, veicināt viņu vēlmi būt fiziski aktīviem savās ģimenēs, kā
arī stiprināt draudzīgas attiecības ar citu novadu, reģionu un kaimiņvalstu
sportistiem.

Ģimeņu skrējienā piedalījās 11 azartiskas un atraktīvas ģimenes
Paldies visiem par piedalīšanos! Uz tikšanos nākamgad!
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs

PĀRSTEIDZOŠĀ TŪRISMA DIENA DABAS
LIEGUMĀ „PILSKALNES SIGULDIŅA”
27. septembrī Pilskalnes pagastā, dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa”
jau trešo reizi tika rīkota Tūrisma diena.
Pasākuma dalībnieki takas sākumā ieklausījās saksofona mūzikas skaņās, ko meistarīgi demonstrēja Elvis Ancāns, uzzināja par taku apmeklējumu šajā tūrisma sezonā, dalībnieki iestādīja ozolu kā spēka un varenuma
simbolu, tad visi devās vakara pārgājienā pa Sprīdīša taku. Pārgājiena
izskaņā apmeklētājus priecēja uguns teātris no Daugavpils.
Pasākums noslēdzās pie ugunskura ar sadziedāšanos, karstas tējas un
pīrādziņu baudīšanu.
Skaidrīte Azarstarpe
Kultūras pasākumu organizatore/dabas lieguma
„Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja
Pārgājiena izskaņā apmeklētājus priecēja uguns teātris no Daugavpils
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ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA ALTUM
SĀK PIEDĀVĀT MAZOS AIZDEVUMUS LAUKU
TERITORIJĀS
Attīstības finanšu institūcija ALTUM piedāvā pilnīgi jaunu aizdevumu
programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir
13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta
tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada
apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas
vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības
nozarēm vai zivsaimniecības nozarē.
Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros
investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem
eiro var saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā,
Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un
Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām
saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem
lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos.
Programmas iespējas var izmantot arī zivsaimniecības nozares uzņēmumi
neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās vietas.
Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā
līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;
•
Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un nekustamo
īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;
•
Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfi-

•

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJA
INFORMĒ PAR VALSTS NODROŠINĀTĀS
JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS
IESPĒJĀM, NOSACĪJUMIEM UN KĀRTĪBU
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) var saņemt persona, kura:
•
ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
•
pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz
nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas
varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
•
atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim:
•
Civillietās civiltiesiska strīda risināšanai ārpus tiesas un tiesā
(piemēram, ģimenes tiesību jautājumos par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes kārtības tiesību noteikšanu un tml., darba tiesību jautājumos, mantojuma tiesību jautājumos par testamenta
apstrīdēšana un tml., saistību tiesību jautājumos par parāda piedziņu,
līgumu atcelšanu un tml., lietu tiesību jautājumos, kā arī dzīvokļu
tiesību jautājumos).
•
Administratīvajās lietās:
o bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
o sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, personai ar iesnie-

SPORTA CENTRĀ NOTIEK
PILATES NODARBĪBAS
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā sākot ar 3.oktobri tiek
atsāktas pilates nodarbības. Nodarbības notiek trešdienās un piektdienās
plkst.18:30.

nansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
•
Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo
galvojumu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai cits reģistrējams
īpašums;
•
Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes locekle: “Jau šobrīd ALTUM piedāvāto
valsts atbalsta programmu klāsts uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir tautsaimniecības tendences un kādas ir uzņēmēju
vajadzības, un attīstām arī jaunus produktus. Mūsu jaunā programma
visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir darbības uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums. Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku specifikas, finanšu plūsmas un
nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums viņiem nereti ir
ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs jaunās programmas priekšrocības, lai esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu ideju pārvēst
realitātē!”
Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām programmām klienti
pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski. Plašāka informācija par ALTUM jauno programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama šeit.
Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz
atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi,
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu
ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings),
kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM
saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo
finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika
iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru
sarakstā.

gumu vēršoties tiesā un administrācijai, pamatojoties uz tiesas lēmumu, norīkojot personai juridiskās palīdzības sniedzēju.
Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietā vai administratīvajā lietā bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma
veidlapa (pieejama: jpa.gov.lv), kurai pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību (piemēram, izziņa
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu), kā arī dokumentu
kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu un lietas virzību.
•
Kriminālprocesā personai jāvēršas ar lūgumu pie kriminālprocesa
virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša) ar lūgumu tai nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.
Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim vai nepilsonim) pastāv iespēja
saņemt finansiālo atbalstu arī juridiskās palīdzības saņemšanai jautājumā
par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs.
No 2019.gada 1.janvāra valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība būs pieejama Satversmes tiesas procesā un plašākas palīdzības saņemšanas iespējas būs personām, kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās
mēnešalgas apmēru, advokātu civilprocesa lietās ( tas ir, lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā
neesošiem un lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa
pārsniedz 150 000 euro) .
Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt: zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni: 80001801, rakstot uz e-pasts: jpa@jpa.gov.lv vai mājas lapā:
www.jpa.gov.lv.
Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV1050.
Zane Greidiņa Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas
Juriskonsulte
Pilates ir ļoti saudzīgs sporta veids, ar tām var nodarboties ikviens, kas
to vien vēlas. Pilates vingrojumi balstās uz muskuļu stiepšanu, ķermeņa
lokanības attīstību, kā arī uz pareizu elpošanu, kas uzlabo asins cirkulāciju
organismā. Šādi vingrinājumi nostiprina muguras un vēdera muskulatūru.
Regulāri treniņi uzlabo stāju, nostiprina mugurkaulu, palīdz izvairīties no
muguras sāpēm, ka arī palīdz veidot tievu vidukli.
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PASĀKUMI OKTOBRĪ
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

01.10

11.00

Veco ļaužu diena

Šēderes pagasta kultūras nams

01.10

12.00

Senioru diena ‘’Rudens lapu virpulī’’

Senioru atpūtas vieta Bebrenes muižas parkā pie pagasta
pārvaldes

03.10

18.00

100-gades filmas:
Filmas seanss „Laika tilti”

Subates pilsētas kultūras nams
Biļetes cena 1 eur

11.10

11.00

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Dvietes kultūras nams

12.10

17.00

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Ilūkstes novada kultūras centrs

13.10

12.00

‘’Garīgā dziedināšana. Muguras taisnošana’’
(tikšanās
ar dziednieci un Reiki skolotāju Ināru Krūmiņu)

Dabas parka informācijas centrs ‘’Gulbji’’
Bebrenes pagasta Putnu salā

22.00

Rudens Diskoritmi

Subates pilsētas kultūras nams
Biļetes cena: 2EUR

13.10

17.00

Labdarības pasākums “Sirds dziesma Latvijai”

Dvietes muižas ēka

17.10

18.00

100-gades filmas
Filma „Kurts Fridrihsons”

Subates pilsētas kultūras nams
Biļetes cena: 1EUR

18.10

10.00

III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku
mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās
mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

18.10

12.00

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Subates pilsētas kultūras nams

18.10

13.00

Senioru groziņballe (pasākums Ilūkstes pilsētas un
Pilskalnes pagasta pensionāriem)

Ilūkstes novada kultūras centrs

20.10

15.00

Amatierteātru saiets „Kaimiņu būšana”
(piedalās pašmāju un kaimiņu novadu
amatierteātri)

Ilūkstes novada kultūras centrs

Mazais filmu maratons

Eglaines pagasta kultūras nams

13.10

22.1026.10
24.10

18.00

100-gades filmas,
filma „Kurts Fridrihsons”

Subates pilsētas kultūras nams
Biļetes cena 1 eur

25.10

12.00

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Subates pilsētas kultūras nams

27.10

12.00

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Bebrenes kultūras nams

27.10

17.00

Jauniešu spēļu pasākums „Prāta mežģis”.
Aicinām jauniešus pieteikt savas komandas!

Subates pilsētas
kultūras nams

BIEDRĪBA “DVIETES VĪNOGAS” AICINA
UZ LABDARĪBAS PASĀKUMU “SIRDS
DZIESMA LATVIJAI”
Vēl dažas nedēļas un varēsim svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Latvijas simtgades ideja ir vienojošs motīvs, ap ko spēj vienoties visi, jo tie ir svētki ko katra paaudze piedzīvo vienreiz mūžā.
Dzimšanas diena ir laiks, kad dāvina dāvanas. Dāvanu nešana ciemiņiem un apdāvināšanās ir visās kultūrās pastāvošs sociālo saišu
veidošanas un stiprināšanas instruments.
Biedrība “Dvietes vīnogas” 13. oktobrī plkst. 17.00 pasniegs
savu dāvanu Latvijai, Dvietei – no bojāejas saglābtu “Muižas ēku”.
Uz labdarības pasākumu “Sirds dziesma Latvijai”, kurā muzicēs
latviešu dziedātājs, komponists, dzejnieks Lauris Valters, aicināti
visi labas gribas cilvēki, kuri jūt līdzdalības un cieņas sajūtu pret
savu valsti.
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LEKCIJĀS, RADOŠĀS UN INTERAKTĪVĀS
NODARBĪBĀS
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Oktobrī gan lielajiem, gan mazajiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem būs
iespēja piedalīties ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/058)
pasākumos. Aicinām apmeklēt izglītojošas lekcijas, aktīvi līdzdarboties radošās un interaktīvās nodarbībās. Dalība pasākumos – bez maksas.
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv
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Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

