I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S

ILŪKSTES
VĒSTIS
NOVADA

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

Cena 0.14 EUR

D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDĒM JŪLIJĀ
UN AUGUSTĀ
11.jūlijā ārkārtas domes sēdē izskatīja 12 darba kārtības jautājumus:
1. Par Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
2. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
4. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
5. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 pilnveidošanu.
6-7. Par atļauju zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā.
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai „Ceriņi” Pilskalnes pagastā.
9. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
10.-12. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
30. augustā kārtējā domes sēdē izskatīja 16 darba kārtības jautājumus:
1. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības darbinieku amata vienību un amatalgu noteikšanu”.
2. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”.
3. Par finansiālu atbalstu Latvijas Armvrestlinga federācijai.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
5. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
6. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
7. Par DAC personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fenikss” nolikuma pieņemšanu.
8. Par pašvaldības dzīvokļa Kalna ielā 1-3, Subatē adreses maiņu un tā
nodošanu atsavināšanai.
9. Par pašvaldības pārvaldībā esošai zemes vienībai Subatē adreses Darba
iela 4 piešķiršanu un tās iznomāšanu.
10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klintis” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Margrietiņas” piešķiršanu.
11. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
12. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
14. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā

ĪSUMĀ PAR PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM
11.jūlijā par pašvaldības izpilddirektora vietnieci ievēlēja Ievu Strodi, kas
līdz ievēlēšanai veica pašvaldības attīstības plānošanas speciālistes pienākumus.

***
Nolēma piešķirt papildus līdzekļus Ilūkstes 1.vidusskolai 1900 eiro apmērā
jaunu solu un galdu iegādei, 933 eiro jaunu reklāmas stendu iegādei un Sadraudzības vidusskolai 349 eiro ledusskapja iegādei. 540 eiro piešķīra Ilūkstes
pilsētas estrādes uzturēšanai un 470 eiro novada svētku noformējumam.
2602 eiro piešķīra apkures katla uzstādīšanai pansijā “Mūsmājas “Dižkoks”
Dvietē un 13671 eiro piešķīra pieminekļa Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem
pamatnes izbūvei un apkārtnes labiekārtošanai pie Ilūkstes kultūras centra .
Nolēma 12577 eiro piešķirt skulptūras Marijas (Regina Terra Marane) atliešanai bronzā, kuras uzstādīšanas vieta tiks vēl precizēta .
300 eiro piešķīra Jura Vectirāna grāmatas “Pavesta svētība Latvijai” divdesmit eksemplāru iegādei.				
***
Apstiprināja pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 6 mēnešos. Pamatbudžeta
izpilde pret gada plānu ieņēmumos sastāda 58,95 % (gada plāns 7052979
eiro, izpilde no gada sākuma 4157947 eiro) un izdevumi 44,21 % (gada plāns
79799 48 eiro, izpilde no gada sākuma 3528272 eiro). Speciālā budžeta izpilde
pret gada plānu sastāda 49,47% (gada plāns 367012 eiro, izpilde no gada sākuma 181571 eiro).
***
Sakarā ar Ilūkstes 1.vidusskolas, Sadraudzības vidusskolas, Subates un Eglaines pamatskolas reorganizāciju, izveidojot izglītības iestādi “ Ilūkstes Raiņa vidusskola”, grozīja novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amata
vienību un atalgojuma sarakstu, kā arī izslēdza no iestāžu vadītāju saraksta
reorganizēto izglītības iestāžu direktoru amatus, aizstājot tos ar amatu –
“Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktors”.
***
Atbalstīja biedrību “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un piešķīra
100 eiro pensionāru godināšanai, kā arī nolēma atbalstīt Latvijas Armvrestlinga federāciju piešķirot 500 eiro Ilūkstes novada iedzīvotāja dalībai Pasaules
čempionātā armvrestlingā, kas notiks Turcijā.
***
Nolēma pilnveidot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0 atbilstoši teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta publiskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu apkopojumam.
***
Jaunā redakcijā apstiprināja Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” nolikumu. Centrs atrodas Ilūkstē, Zemgales ielā 6 A un nodrošina pakalpojumus 14 personām.
***
Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu - neizīrētu vienistabas dzīvokli Subatē, Kalna ielā 1-2, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un pagarināja 15 zemes nomas līgumus un
nolēma noslēgt 3 jaunus nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas lapā
sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.
		
Irēna Bogdanova Kancelejas nodaļas vadītāja

PAR ILŪKSTES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA VIETNIECI
IEVĒLĒTA IEVA STRODE

ILŪKSTES NOVADA
SPORTA CENTRA
APMEKLĒTĀJU
IEVĒRĪBAI!

11.jūlija Domes sēdē par pašvaldības izpilddirektora vietnieci ievēlēja Ievu Strodi.
Ieva ir absolvējusi Bebrenes vidusskolu, vēlāk Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē ieguvusi bakalaura grādu socioloģijā.
Šobrīd studē Daugavpils Universitātes studiju
programmā “Sabiedrības un iestāžu vadība”, kur
iegūs kvalifikāciju “Iestāžu vadītājs”.
Iepriekš Ilūkstes novada pašvaldībā veica Attīstības plānošanas speciālista pienākumus.
Cilvēkos visaugstāk vērtē godīgumu, cieņu pret
līdzcilvēkiem un darba tikumu.

Sakarā ar tehnisko apkopi no š.g.
1.septembra līdz 30.septembrim BASEINS BŪS SLĒGTS, bet joprojām
katru dienu no plkst. 16:00-21:00 būs
pieejama trenažieru zāle un sāls istaba, kā arī atsāksies aerobikas un pilates nodarbības.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta
centra administrācija
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ILŪKSTĒ NOTIEK STRĒLNIEKU
IELAS POSMA ATJAUNOŠANAS DARBI

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansēto projektu Nr.3.3.1.0/17/I/018 “Ieguldījums
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”.
Šobrīd ir uzsākta Strēlnieku ielas posma atjaunošana 0,56 km garumā
no krustojuma ar Zemnieku ielu līdz Ilūkstes pilsētas robežai. Projekta
ietvaros tiks veikta arī uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras
ierīkošana – pievedceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve –
atjaunošana, teritorijas attīrīšana, cietā seguma laukuma pārbūve –
atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana. 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.
Ņemot vērā noteiktos satiksmes ierobežojumus, kas saistīti ar iepriekš
minētā ielas posma atjaunošanas darbiem, satiksmes dalībniekus aicinām
būt saprotošiem un iecietīgiem!
Dace Stalidzāne
Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Šobrīd ir uzsākta Strēlnieku ielas posma atjaunošana 0,56 km garumā
no krustojuma ar Zemnieku ielu līdz Ilūkstes pilsētas robežai

NOSLĒDZIES PROJEKTS „ DVIETES
SPORTA UN ROTAĻU LAUKUMA
PĀRBŪVE ”

Biedrība „ Dvietiņa ”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējumu, kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības
atbalstu un līdzfinansējumu, ir realizējusi projektu „ Dvietes sporta un
rotaļu laukuma pārbūve ”, projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000011.
Projekta mērķis ir pārbūvēt sporta un rotaļu laukumu Dvietes parkā,
uzstādīt atbilstošu aprīkojumu, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
un nodrošinot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Projekta īstenošanas rezultātā:
1) tika pārbūvēts futbola laukums, atjaunots laukuma profils un
līdzenums, laukums labiekārtots un apsēts ar
„ Viva ” sporta zāliena sēklām, uzstādīti jauni futbola vārti;
2) bērnu rotaļu laukumā uzstādīts rotaļu laukuma komplekts, zem
tā ieklāts EDI gumijas flīžu segums, kas dod iespēju pagasta un novada
bērniem iesaistīties visdažādākajās aktivitātēs.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 29318,62 EUR; attiecināmās
izmaksas – 29318,62 EUR, publiskais finansējums – 26386,76 EUR.

Jaunais futbola laukums tika atklāts Sēlijas jauniešu dienas laikā,
kad tika spēlēts burbuļfutbols
18.augustā Dvietes parkā notika pasākums Sēlijas novadu jauniešiem
„Dzimis Sēlijā ”, kura laikā tika atklāts jaunais futbola laukums. Uz tā
tika spēlēts burbuļfutbols, kas izpelnījās īpašu dalībnieku un skatītāju
sajūsmu.
Iveta Plone
Biedrības „ Dvietiņa ” valdes priekšsēdētāja

KĻŪSIM PAR TOPOŠĀS GRĀMATAS
„MANAS PĒDAS NOVADĀ” LĪDZAUTORIEM!
Minot 100 dienu soļus līdz Latvijas simtgadei, aicinām dzejniekus un
fotomāksliniekus iesaistīties Ilūkstes novada pašvaldības izsludinātajā
dzejas un fotomākslas konkursā „Manas pēdas novadā”, kopā radot bagātīgu un skaistu grāmatu novadam un valstij.
Aicinām līdz šī gada 10. septembrim iesniegt savus darbus elektroniskā veidā, sūtot uz e-pastu iluksteskonkursi@inbox.lv. Sīkāka informācija pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv, vai zvanot pa tālr.22465047
Būsim tie, kas nesam sirdīs savu veltījumu dzimtajam novadam un
Latvijai!
Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

3

A K T UĀ L I

DZEJAS UN FOTOMĀKSLAS
KONKURSA „MANAS PĒDAS NOVADĀ…”
NOLIKUMS
Konkursa rīkotājs: Ilūkstes novada pašvaldība
Konkursa mērķi:
1. Apkopot Ilūkstes novada ētisko un estētisko vērtību redzējuma atspoguļojumu Latvijas dzejnieku un fotomākslinieku (profesionāļu un amatieru) darbos.
2. Bagātināt Ilūkstes novada vēstures arhīvu ar laikmeta liecībām.
3. Konkursā iegūtos materiālus izmantot dzejas un foto grāmatas, kas veltīta Ilūkstes novadam un Latvijas Republikas simtgadei, veidošanai.
Nosacījumi dzejas iesūtīšanai:
1. Dzejas centrālais motīvs – patriotisms un cieņa pret Ilūkstes novadu.
Iesūtītajos darbos jāakcentē dzimtās puses (novada, pagasta) īpašās vērtības.
2. Dzejoļi jāiesūta līdz 2018. gada 10. septembrim elektroniskā formātā
uz e-pastu iluksteskonkursi@inbox.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.
3. No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 10 dzejoļi valsts valodā.
4. Konkursa rezultātus vērtēs pašvaldības izveidota žūrija.
5. Autori, kuru darbi būs izturējuši konkursu un tiks publicēti grāmatā,
saņems vienu tās eksemplāru.
6. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē un pašvaldības informatīvajos kanālos, nepārkāpjot Autortiesību likumu.
7. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejoļa autortiesībām.
8. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.
Nosacījumi foto iesūtīšanai:
1. Fotoattēlos var tik atspoguļotas Ilūkstes novada ainavas, ainavu elementi vai portreti, atklājot dabas skaistumu sasaistē ar novada iedzīvotāju
sadzīvi, saimniecisko darbību, kultūru, paražām, tikumiem un tradīcijām.
2. Fotoattēlu uzņemšanas periods – 21. gadsimts.
3. Attēliem jāatbilst laikmetīgās vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām.
4. Izskatīšanai netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas neatbilst morāles un ētikas vispārpieņemtajām normām.

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA IESNIEGT IEROSINĀJUMUS
ATZINĪBAS RAKSTU PIEŠĶIRŠANAI

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas
tehniku.
Izvērtēšanai tiks pieņemti kā krāsaini, tā melnbalti attēli ar izšķirtspēju
300 dpi, garāko malu ne mazāku par 3543 pix. un malu attiecību 3:4.
Failiem jābūt jpg formātā.
Iesūtāmie attēli nedrīkst būt digitāli krasi pārveidoti. Pieņemama ir
attēla pamatkorekcija ar digitāliem apstrādes līdzekļiem (krāsas, spilgtums, asums u. tml.).
Attēli jāiesūta līdz 2018. gada 10. Septembrim elektroniskā formātā
uz e-pastu iluksteskonkursi@inbox.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Kā papildu informācija norādāms komentārs par vietu, kur fotoattēls uzņemts. Var tikt pieminēts
nofotografētās personas (ja ir portrets) vārds (uzvārds), nodarbošanās.
Ja konkursam iesniedzamajā fotoattēlā redzama kāda persona, darba
autoram jāiegūst šīs personas rakstiska piekrišana attēla izmantošanai
(ja portreti ir vairāki, jāiesniedz katras personas rakstiska piekrišana).
Piekrišana jāiesūta konkursam kopā ar bildēm. Veidlapa atrodama nolikuma pielikumā.
Ja sūtāmajai e-pasta vēstulei pievienojamo attēlu apjoms pārsniedz datu
sūtīšanas maksimāli pieļaujamo apjomu (aptuveni 25 MB), attēlus var
ievietot digitālā datu nesējā (USB zibatmiņā vai kompaktdiskā) un iesniegt personīgi Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē darbdienās no
plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30)
vai arī izvietot mākoņglabāšanas servisos (failiem.lv, dropbox u.c.), konkursam nosūtot tikai saiti uz failiem un nepieciešamo pamatinformāciju.
No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 30 darbi.
Konkursa rezultātus vērtēs pašvaldības izveidota žūrija.
Autori, kuru darbi būs izturējuši konkursu un tiks publicēti grāmatā,
saņems vienu tās eksemplāru.
Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē un pašvaldības informatīvajos kanālos, nepārkāpjot Autortiesību likumu.
Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītās fotogrāfijas autortiesībām.
Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.

Dzejas un foto grāmata netop kā komerciāls produkts, bet tiks izmantota
reprezentatīvos nolūkos. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie Ilūkstes
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Madaras Pavlovskas
(tālr.: 22465047, e-pasts: mpavlovska@inbox.lv).

100 gadu takās vijas Latvijas ceļš, kurā mēs katrs minam savus soļus, un mūsu sirdis un darbi ir Latvijā… Svinot Latvijas simtgadi, Ilūkstes
novada pašvaldība vēlas izteikt pateicību tiem novada ļaudīm, kuri dziļā
ticībā Latvijas nākotnei snieguši neatsveramu ieguldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši neatkarīgās Latvijas atjaunošanas
procesos, kuru drosme un patriotiskā stāja pauž dziļu mīlestību valstij un
kuru ieguldījums veicinājis Latvijas un Ilūkstes novada attīstību. Lai apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība aicina iedzīvotāju grupas vai organizācijas,
biedrības un citus dibinājumus ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā iesniegt
motivētus ierosinājumus apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstu. Ierosinājumus ir tiesīgi iesniegt arī novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, pašvaldības izpilddirektors, domes deputāti.
Ierosinājumos jānorāda šāda informācija:
apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, amats,darba
stāžs;
• vispusīgs darbu vai nopelnu apraksts;
• informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
  Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus var iesniegt līdz 17. septembrim Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, e-pasts: dome@ilukste.
lv).
Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 16. novembrī Ilūkstes novada
kultūras centrā.

•

Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus aicinām iesniegt
līdz 17. septembrim
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Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

A K T UĀ L I

NO 1. OKTOBRA ATKRITUMUS
ILŪKSTES NOVADĀ APSAIMNIEKOS
AADSO

niekošanu līdz 2018.gada 1.oktobrim, būs iespēja noslēgt līgumus arī oktobrī, ierodoties Ilūkstes novada kultūras centrā:
4.oktobrī no 9.00-17.00;
11. oktobrī no 9.00-18.00;
18. oktobrī no 9.00-17.00;
25. oktobrī no 9.00-18.00
Savukārt no 1. oktobra klienti līgumu slēgšanai tiks pieņemti AADSO
birojā Slāvu ielā 6, Daugavpilī.
Kā arī SIA “AADSO” iedzīvotājiem piedāvā iegādāties atkritumu maisus Ilūkstes novada kultūras centrā katra mēneša pēdējā ceturtdienā.
INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU IZVEŠANAS IZMAKSĀM
Tvertnes
tilpums (m3)

Izvešanas biežums
(reizes)

Cena EUR (bez
PVN)

Cena EUR (ar
PVN 21%)
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9,39

1

1,81

2,19
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3
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10,33
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31,00

4

34,16

41,33

5

42,70

51,67

1

9,96

12,06

2

19,93

24,12

0,12

Saskaņā ar līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā, kas noslēgts starp Ilūkstes novada
pašvaldību un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO), šī gada 1. oktobrī AADSO uzsāks
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā.
AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus,
piemērojot tarifu EUR 12,94 (bez PVN 21%) par 1m3 sadzīves atkritumu, un tas būs spēkā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim jeb līdz brīdim, kad stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā
noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.
AADSO aicina Ilūkstes novada iedzīvotājus (fiziskas un juridiskas personas) savlaicīgi aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu!
Anketu var aizpildīt un iesniegt personīgi AADSO Abonentu nodaļā Slāvu ielā 6, Daugavpilī (darba laiks: pirmdienās – no plkst. 8.00 līdz
18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 17.00;
piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00; pusdienu pārtraukums – no plkst.
12.00 līdz 13.00) vai lejuplādēt(pašvaldības mājaslpā), aizpildīt un nosūtīt
AADSO pa pastu (adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404) vai e-pastu:
aadso.ligumi@inbox.lv.
No 16. augusta līdz 31. septembrim noteiktos datumos
AADSO pārstāvis pieņems klientus Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, kur varēs aizpildīt anketu un noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumu:
Ilūkstes novada kultūras centrā:
19. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
20. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
25. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
30. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Bebrenes pagasta pārvaldē:
22. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;
23. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

0,14

0,24

0,36

0,66

3

29,89

36,17

Dvietes pagasta pārvaldē:
29. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

4

39,86

48,23

Eglaines pagasta pārvaldē:
30. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;
5. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
6. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.
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14,23
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28,47
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42,70

51,67

4

56,94

68,90

5

71,17

86,12

Šēderes pagasta pārvaldē:
12. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
13. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē:
16. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00;
28. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
SIA “AADSO” informē, ka Ilūkstes novada iedzīvotājiem, kam
nebūs iespējas noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaim-

0,77

1,1

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO Abonentu nodaļu
pa tālruņiem: 65449033, 65449032, 29636728 vai pa e-pastu: aadso.
ligumi@inbox.lv.
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UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU…

Svinīgi un pacilāti uzsākām Jauno mācību gadu!

…ļaužu pilnā baznīcā

Jauno mācību gadu sākām ar Dieva svētību. 2.septembrī novadā viesojās
Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis

Ieklausījāmies stiprinājuma vārdos

VECĀ STENDERA ATCERE UN
BĒRNĪBAS SVĒTKI EGLAINĒ
25.augustā dienā viss liecināja, ka Eglainē tūlīt tūlīt durvis saviem bērniem vērs Eglaines pamatskola. Bet līdz skolas gaitu sākumam, svarīgi
māt ardievas saulainajai bērnībai un skaistajai vasarai, tādēļ mazie Eglaines un Šēderes pagastu bērni tikās Bērnības svētkos.
Rīta pusē Eglaines kultūras nama telpās tika sumināti šī gada jaunākie jubilāri – mazie piecgadnieki. Bērnības svētki noteikti bija pirmais
lielais pasākums, kas veltīt viņiem. Apkārt sveši cilvēki, svešas telpas…
Iesākumā bērniem tika doti vairāki uzdevumi – izkrāsot savas maskas,
atrast pazudušos ciemiņus, pateikt ko mēs varam apēst ko nē (Ēdams/
neēdams spēle) – līdz uztraukums un raizes izplēnēja. Bērnības svētkos
apsveikuma vārdus teica Šēderes un Eglaines pagastu pārvaldniece Marta
Petrova, un šajos sveicienos viņai pievienojās Šēderes pagasta kultūras
nama vadītāja Silvija Spaļva. Tā kā šajā dienā lieli svētki tika atzīmēti arī
Vecajam Stenderam un Eglaines pamatskolai, tās audzēkņi ar dzejnieku
vārdiem mudināja jaunos skolēnus būt čakliem un gudriem. Pasākuma
vadītāji aicināja ģimenes gan iešūpot bērnības šūpolēs, gan iemūžināt ceļavārdus jaunam dzīves posmam. Bērni ātri vien parādīja, ka ir zinoši un
gatavi mācīties, jo savus burtiņus atpazīst. Kad gaviļnieki saņēma lielos
sveicienus, svētki turpinājās ar jaunu sparu. Zālē atklājās jauna pārsteigumu dāvana, jautras aktivitātes gaidīja ārpus telpām (dziesmotās rotaļas,
āra aktivitātes, vizināšanās zirgu pajūgā), enerģiju uzlāde notika pie kopīgas piecgades kūkas un drīz vien – prieki turpinājās piepūšamajās atrakcijās. Vēlam mazajiem stipru veselību, ģimenēm spēku un izturību, lai katra
diena kā neatkārtojams brīnums!
     Laikapstākļi kļuva neviesmīlīgāki, tādēļ pēc Bērnības svētkiem
viesi tika aicināti zirgu pajūgā doties uz Stendera muzeju. Atceres pasākumā piedalījās māksliniece Ieva Košeļeva (Rīga, arfa), Ilūkstes mūzikas
un mākslas skolas audzēkne Laura Sutiņa-Zutiņa, Eglaines pamatskolas
skolnieki, biedrības “Stendera novadnieki” un Lašu ev.lut.draudzes pārstāvji. Šogad Gothardam Frīdriham Stenderam – 304. Pārskatījām laiku,
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Nākamajā gadā Vecajam Stenderam 305, bet Vecā Stendera piemiņas
akmenim kopš atklāšanas – 30! Kā aicina biedrība “Stendera novadnieki”- “sanāksim kopā un spodrināsim sava pagasta pērli, tāpat kā toreiz,
Olgas Spūles vadībā…”
kurā Vecais Stenders dzīvoja, kādi bija viņa līdzgaitnieki. Apgaismības
laikmeta un vienkāršās tautas pārstāvis, valodnieks, teologs (G.F. Stenders) savu ceļu vadījis ar skatu uz augšu. Cerībā un darbībā, lai mūsu
sentēvi atdzimtu savā inteliģencē. Neaizmirst, bet pateicībā atcerēties
– to ikkatram der iegaumēt, tādēļ šajā brīdī augsti teicām arī tos, kuri
Eglaines pagastā spodrināja gan kultūras dzīvi, gan vietas vārdu, gan atklāja arī jaunas personības. Nākamajā gadā Vecajam Stenderam 305, bet
Vecā Stendera piemiņas akmenim kopš atklāšanas – 30! Kā aicina biedrība “Stendera novadnieki”- “sanāksim kopā un spodrināsim sava pagasta
pērli, tāpat kā toreiz, Olgas Spūles vadībā…”
Zanda Lisovska,
Eglaines Kultūras nama vadītāja
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CEĻĀ UZ AGLONU…

viens ceļojums vai ārzemju brauciens neatsver tās sajūtas, kas gūtas šajās
dienās, ko gūst ikkatrs, dodoties ceļā uz Aglonu. Uz jautājumu – kas katru
gadu mudina doties svētceļojumā kājām uz Aglonu, šķiet, katrs no svētceļniekiem atbildētu atšķirīgi: vienam tas ir laiks kopā ar draugiem, citam
– upuris par ģimeni, vēl kādam – laiks attiecību atjaunošanai ar Dievu, bet
jau izsenis Svētceļojums simbolizē cilvēka dziļākos Dieva meklējumus un
ilgas pēc atjaunotas dzīves. Svētceļojums, kas iesākas šajā dzīvē, simbolizē
mūsu ikviena svētceļojumu uz debesu Tēva mājām mūžībā.

Augustā šosejas un lielceļus Aglonas virzienā piepildīja svētceļnieku
grupas, uzsverot, ka visspēcīgāko pārdzīvojumu dod tieši pats ceļš
Augustā aizvien vairāk ticīgo devās ceļā uz Aglonu, lai piedalītos Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos, kas ik gadu 15. augustā Aglonā
pulcina tūkstošiem ļaužu. 100 dienu lūgšanā, jau maijā, devās arī akcijas
„100 dienas lūgšanā par Latviju” svētceļnieki, kurus Ilūkstē sagaidījām 7.
augustā.
Akcijas dalībnieki 7. augustā, ierodoties Ilūkstē, bija aizvadījuši jau 94.
dienu. Te vienkopus svētceļnieki no visas Latvijas, bet idejas autors – mūsu
novada priesteris Arnis Maziļevskis, uzsverot: „ejam, lai lūgtos par valsts
garīgo atjaunošanos, savā ceļā satiekot daudzus cilvēkus, kuri uzticas Dievam un kuri katram kalpo kā piemērs. Dievam viss ir iespējams. Nav jādzīvo tikai cilvēciskās kategorijās”.
Svētceļojums „100 dienas lūgšanā par Latviju” notiek pateicībā par
Dieva doto dāvanu – savu zemi, valsti un valodu, un noslēdzās 13. augustā. Starp svētceļniekiem sastopam gan vecākus ar maziem bērniem, gan
ļaudis sirmām galvām, gan cilvēkus ratiņkrēslos. Daudzviet šim gājienam
svētceļnieki pievienojās atsevišķos ceļa posmos, bet 12 svētceļnieki gājienā
iet visas 100 dienas! Viņus satikām arī Ilūkstē. Svētceļnieki uzsver, ka ne-

Jau maijā, 100 dienu lūgšanā devās arī akcijas „100 dienas lūgšanā par
Latviju” svētceļnieki, no tiem 12 ticīgie ceļā mēroja visas 100 dienas! (Pirmā rinda no kreisās:Nora Kauliņa, Diāna Jevdokimova, Otrā rinda no
kreisās: Viktorija Jahimoviča, Veronika Brokāne, Juris Pastars, Valentīna
Putāne, Kaspars Rimša, Lilija Lazdāne, Astra Balode, Stefans Rāzna,
Priesteris Arnis Maziļevskis, Žanis Strupka)
Augustā šosejas un lielceļus Aglonas virzienā piepildīja svētceļnieku
grupas, uzsverot, ka visspēcīgāko pārdzīvojumu dod tieši pats ceļš.
Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste  

DVIETĒ NOTIKA PASĀKUMS SĒLIJAS
JAUNIEŠIEM
Jau vairākus gadus pēc kārtas Sēlijas novadu jaunieši tiekas Jauniešu
dienā „Dzimis Sēlijā”. Pasākuma mērķis joprojām nemainīgs – veicināt
jauniešu sadarbību starp septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils novadu,
nostiprinot kopīgu pasākumu tradīcijas un sekmējot jauniešu līdzdalību
Sēlijas novadu jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā. Šogad
pasākums notika ceturto gadu, un šoreiz tā dalībnieki tikās mūsu novadā.
Pasākums „Dzimis Sēlijā” notika 18.-19.augustam Dvietē un pulcēja ap
150 dalībniekus. Pirmajā dienā, plkst. 15:00 notika Sēlijas novadu jauniešu
dienas atklāšana, kurā piedalījās arī Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis
Libeks. Pasākuma sākumā tika noskaidrota nākamā gada organizatoru
pašvaldība - Krustpils novada pašvaldība. Pēc atklāšanas jaunieši iekārtoja
teltis un reģistrējās sacensībām. Sacensībās bija iespēja piedalīties gan komandās, gan individuālajās sacensībās. Komandas startēja trīs sporta veidos - strītbolā, burbuļfutbolā un orientēšanās sacensībās. Īpašu sajūsmu
izpelnījās burbuļfutbols, kur labāko rezultātu uzrādīja Neretas novads,
otro vietu ieguva Ilūkstes novads, trešo vietu - Jēkabpils novads.
Pasākuma gaitā, katram jaunietim bija iespēja iepazīties ar Nacionālo
bruņoto spēku darbu un pārbaudīt savas spējas piepumpēšanās konkursā
kā arī tika piedāvāts izmēģināt virtuālās realitātes brilles, ar kuru palīdzību virtuāli izlidot ar helikopteri vai izbraukt ar bruņutehniku. Jauniešiem
bija iespēja arī nofotografēties foto būdā un dsaņemt fotogrāfijas sev par
piemiņu.
Vakarā jaunieši varēja baudīt koncertu kopā ar dziedātājām - Patrishu
un Elizabeti Gaili, un reperi R.2.R.S. Pēc koncerta jaunieši lustīgi dejoja
diskotēkā.
Nākamais rīts sākās ar rīta rosmi, pēc tam tika novāktas teltis, lai varētu doties gājienā. Gājiena laikā tika apskatīta lauku sēta “Vidzemnieki” un
Paula Sukatnieka dārzs un mājas “Apsītes”, kur jaunieši baudīja pusdien-

Īpašu sajūsmu izpelnījās burbuļfutbols, kur labāko rezultātu uzrādīja
Neretas novads, otro vietu ieguva Ilūkstes novads, trešo vietu Jēkabpils novads
as. Tad devāmies atpakaļ uz Dvietes muižas parku, lai dotos mājās.
Paldies Sēlijas novadu jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem par
kopā būšanu un tiekamies nākamgad Krustpils novadā!
Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni
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“MŪSU IR TIKAI PUSOTRS PILIENS,
BET MŪSU PUSOTRAM PILIENAM IR
DZIESMA PAR SAULI”
„Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – piemini Latviju! Nekad
un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu, tāpēc
nemities to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, kas šo vārdu nes. [..]
Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules
jūrās, uz kuru vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam.
Diena vai nakts, vakars vai rīts, piemini viņu, iemīli arvien dedzīgāk. Gada
laikiem nākot un ejot – piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies,
ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā”. Kādam
šīs Jāņa Jaunsudrabiņa trimdā rakstītās rindas varbūt ir tikai skaistas,
izjustas vārsmas, bet kādam citam – dzīves aicinājums, pārliecība un
neatņemama sastāvdaļa ikdienas gaitām. Šo cilvēku rindās noteikti ir
Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, cilvēki, kuri teju pirms
30 gadiem drosmīgi iestājās par valsts neatkarību, 1990. gada 4. maijā
pieņemot Deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
un veicot virkni citu nozīmīgu darbu.
10. augustā, viesojoties pie viena no saviem kolēģiem, mūsu novada
domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas, Ilūkstes novadā ieradās Augstākās
padomes deputāti. Viņu vidū ir vairākas leģendāras personības, starp tām
arī Ints Cālītis – latviešu nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
disidents, bijušais politieslodzītais, kurš arī tagad aktīvi seko dažādām
norisēm. Augstākās padomes deputātu viesošanās reizē bija liels gods
sarunāties ar Cālīša kungu.

Ints Cālītis, sarunājoties ar pašvaldības izpilddirektora vietnieci
Ievu Strodi
Ints Cālītis visos laikos ir kaismīgi iestājies par latviskumu un valsts
pastāvēšanu. Padomju varas laikā viņš ieslodzījumā ir pavadījis 17 gadus
un ir gandrīz vienīgais Latvijā, kurš trīs reizes sodīts par pretpadomju
darbību, pirmais arests – 1947. gadā, Intam esot vien 16 gadus vecam. Kādā
no intervijām Cālīša kungs uzsver: „Mani tracina apzīmējums „nepatiesi
represētais”, tā nav taisnība – esmu „patiesi” represēts, pareizi notiesāts
pēc to laiku varas likumiem, jo mana darbība un nolūks bija skaidrs – es
patiesi gribēju gāzt pastāvošo iekārtu. Kad nevarēju to darīt ar ieročiem
rokās, izmantoju citas metodes un līdzekļus.”
Šādai stingrai patriotiskai nostājai pamatus ir likusi Inta Cālīša
ģimene. Ints Cālītis dzimis Rīgā (1931. gada 5. martā) žurnālista Makša
Cālīša ģimenē. Viņa vectēvs bija rakstnieks un žurnālists Eduards Cālītis.
Pēc Ulmaņa apvērsuma viņa tēvu par darbību Pērkoņkrustā apcietināja,
un māte ar trim mazgadīgajiem bērniem pārcēlās uz dzīvi Inčukalnā.
Būdams mazs puika, Ints ar aizrautību klausījās tēva un viņa domubiedru
stāstos par Latviju un valsts vēsturi, jau no piecu gadu vecuma lasīja, bieži
vien izvēloties savam vecumam pārāk nopietnu literatūru, un būdams vien
3. klases skolnieks dibināja pirmo „pretvalstisko pagrīdes organizāciju”.
Atminoties Cālīša kungs stāsta: „Puišeļa augšana patriotiskā ģimenē un
vidē deva man pārliecību, ka nav iespējama mana sadarbība ar okupācijas
režīmu. Mans aicinājums bija pretdarbība komunismam. Apzinājos savu
bezspēcību. Nebiju pārliecināts, ka redzēšu Latviju brīvu.”
Ints Cālītis ir bijis tik daudzās dažāda veida un režīma ieslodzījuma
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vietās, piedzīvojis tādu briesmu dažādību, ka ir grūti to aptvert. Inta
Cālīša dzīvesstāsts ir aprakstīts dažādos literatūras avotos, viņš ir sniedzis
vairākas intervijas. Šie stāsti, Cālīša kunga piedzīvotais jaunākajām
paaudzēm var šķist kā kādas kinofilmas scenārijs, bet tāpat kā vecākajā
paaudzē raisa godbījību un patiesu cieņu. Apbrīnojama drosme riskēt
pašam ar sevi un sev tuvo… Viņš savā nesatricināmajā ticībā Latvijas
nākotnei ir paraugs ikvienam.
Intam Cālītim daudzi ir uzdevuši šo, varbūt pat retorisko, jautājumu
– „Int, vai bija vērts likt galvu uz bluķa, lai sasniegtu tādu valsts stāvokli,
kā pašlaik?” Ints Cālītis nenožēlo savu rīcību toreiz, bet savos spriedumos
par politisko vidi valstī ir tiešs, minot vien dažas problēmas: „Ārlietu
resors Latvijā ir gauži „ļengans”. Netiekam galā ar novecojušo un kļūdu
pilno Satversmi. Valdība nekad nav vēlējusies nostiprināt valsts valodas
pozīcijas. Esam pārdevuši Latviju Starptautiskajam Valūtas fondam, tādēļ
ārējais parāds var vienīgi palielināties.” Dažādos medijos ir lasāmas Inta
Cālīša publikācijas, kā, piemēram: „Cik ilgi pastāvēs Eiropas Savienība?”,
„Citādais Kārlis Ulmanis”, „Kas tās tādas kristīgās vērtības Latvijā?”,
„Kas nevēlas pārmaiņas Latvijā?”, „Pretestības kustība Latvijā pēc
okupācijas 1940. g. jūnijā” un citas. Cālīša kungs uzver: „Sekoju visam,
kas notiek Latvijā un ap Latviju. Un ne tikai. Pasaule ir kļuvusi tik maza.
Senāk informācija izplatījās ar kamieļu karavānu ātrumu. Nav iespējams
nosaukt kādus notikumus, kas Latvijas likteni ietekmējuši visspēcīgāk.
Katru dienu notiek kas nozīmīgs.” Šobrīd Cālīša kungs cer izdot savu
atmiņu grāmatu.
Viesojoties Ilūkstes novadā, Augstākās padomes deputāti izstaigāja
novada pilsētas – Subati un Ilūksti, pabija arī Dvietē un Bebrenē. Biedrības
„4. maija Deklarācijas klubs” pārstāve un žurnāliste Velta Čebotarenoka,
daloties iespaidos par Ilūkstes novadā redzēto un sajusto, stāsta: „Ilūkstes
novadā viesojāmies pirms 5 gadiem, tādēļ varu salīdzināt. Jau toreiz šķita,
ka ir daudz izdarīts, ka teritorija ir nodota labās rokās. Stefans Rāzna mīl
dzimto vietu, un to var just. Esot Ilūkstē, priecājāmies par sakārtoto vidi.
Kad iepriekš bijām – izrakņāta pilsēta, jo tad ar Eiropas naudiņām tika
rekonstruētas ielas, tagad – gluds, skaisti. Prieks, ka apgūst lielus līdzekļus
no Eiropas un tos redz sakoptībā, labiekārtotā vidē. Redzējām skvēru,
kur agrāk bijusi purvaina vieta, uzrunāja stāsts par to, ka savā laikā, lai
sakoptu teritoriju, pulcējušies domes darbinieki. Ļoti patika centra skvērs
ar strūklaku, atgādina Itāliju vai Spāniju. Un, protams, baseins – tik liela
lieta mazā novadā! Tas nav nekas neiespējams! Tas atdzīvina, piesaista
vietai cilvēkus. Jūtams, ka Ilūkste ir dzīvelīga, dzirkstoša pilsēta. Smaidīgi
uzņem iedzīvotāji, sveicinās ar domes priekšsēdētāju, vēlas viņu uzrunāt,
un tas nav samāksloti – mēs to redzējām. Izstaigājot Subati, Ilūksti, ieejot
baznīcās – tāds cēls iespaids. Pie katras mājas ziedi, dārziņi atspoguļo to
latviešu, sēļu darba tikumu. Cilvēki ciena, godā ne tikai savu sētu, bet arī
novadu. Sēlija ir skaista, gleznaina…
Dvietē uzrunāja pansija – gaišs nosaukums un viss ziedos! Un pretī
dievnams! Skola nav pamesta nebūtībā, bet ir izveidota labestīga, burvīga
vieta senioriem. Uzrunāja arī Sukatnieka vīnogu dārzs, tiešām skaisti
sakopta memoriālā māja. Jūtama cieņa pret izcilo novadnieku. Esot
dārzā starp vīnogām un bišu sanēšanu, arī sajūta kā ārzemēs – Spānijā
vai Francijā. Un, dodoties uz Bebreni – noasfaltētais ceļš! Iepriekšējās
viesošanās reizes novēlējums piepildījās! Jau toreiz Bebrene sajūsmināja.
Šķiet, ka muižas remonti tikai vakar pabeigti, var redzēt – bērni ciena
vidi, kur mācās, nav redzami nekādi bojājumi. Pārsteidza arī dzirnavas.
Iepriecināja satiktās ekskursiju grupas, viena no tām – no Ventspils, otras
Latvijas puses!
Pāri visam Ilūkstes novads – tā ir vieta, ar ko var lepoties. Latvija
atdzīvojas! Te esmu bijusi arī padomju laikos un varu salīdzināt – pelēkie
ciemati ir uzplaukuši! Pāri visam Stefana mīlestība pret dzimto novadu,
jo ir ļoti daudz izdarīts. Te par visu ir padomāts. Kā novads ir uzziedējis!
Mēs bijām ieradušies kupls pulks Augstākās Padomes deputātu, un
katrs savā uzrunā uzsvēra, ka Stefanam piemīt spēja organizēt darbu un
panākt ieceru piepildījumu. Daudz savā starpā runājām par braucienu,
ieklausījāmies arī satiktajos cilvēkos, kas bija kopā ar Stefanu, redzējām
lielo cieņu no viņa darba kolēģiem. Stefans redz, kā var iesaistīt arī
jauniešus, ir ieinteresēts darbinieku izaugsmē. Visur domā par nākotni.
Vieta – mājastēva piepildīta, bez dižošanās, no sirds. To var stāstīt par
jebkuru jomu, rūpe tiek turēta par visu. Patiess, gudrs cilvēks, un tāds
iespaids arī par visu. Drošās rokās novads.”
Uz jautājumu, ar kādām sajūtām, pārdomām viņa sagaida Latvijas
simtgadi, Velta uzsver, ka, atšķirībā no daudziem, kas kritizē valsti, viņa
uzskata, ka 30 gados ir daudz sasniegts, skaidrojot: „Nenoliedzu, arī
problēmu ir daudz, naudas nav. No lielas nabadzības ātri vēlējāmies kļūt
par bagātu valsti, diemžēl tas tā neizdevās, bet, ieejot simtgadē, redzu,
ka ir izglītota jaunatne. Par galveno vadmotīvu jākļūst izglītībai. Mēs
– biedrība „4. maija Deklarācijas klubs” – visas Baltijas tautas aicinām
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iet pa apgaismības ceļu, jo tikai tādā veidā tās 1918. gadā ieguva savas
valstis, jo bija izglītoti cilvēki. Arī 1990. gadā Augstākajā padomē bija
jomu profesionāļi. Lai nosargātu valsti, ir nepieciešama izglītota tauta,
kas neļauj, ka uzvar populisti un nevar strādāt zinoši politiķi.”
Ne velti sakām – bez pagātnes nav nākotnes. Latvijas vēstures
griežos noteikti ir daudz neatbildētu jautājumu, bet šķiet, ka vēl vairāk
– pašaizliedzīgu ļaužu, kuri drosmīgi iestājušies par svarīgāko. Liekam
komatu šim stāstam ar vienu no Veltas Čebotarenokas atziņām: „Mums
stingri jābalstās uz atzinuma, ka Latvija ir vienīgā vieta uz zemeslodes,
kur latviešiem brīvi attīstīties. Ja šo atziņu nenoturēs dzīvu, tad nebija
nekādas jēgas tam, ko darījām Atmodas laikā. Tad tā būs cita valsts,
ne vairs Latvija. Mēs esam viena no dzīvīgākajām, talantīgākajām un
skaistākajām tautām pasaulē. Mēs taču esam izdzīvojuši padomju gadus
un krīzes periodus, tagad varam smaidīt un iet tālāk: es ticu, ka mēs
spēsim visu pārvarēt, es ticu, ka tie, kas ir aizbraukuši, atgriezīsies”!

kas 1990. gada 4. maijā pieņēma Latvijas neatkarības atjaunošanas
deklarāciju. Darbojās kā Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu
komisijas sekretārs un piedalījās likumprojekta „Par politiskajām
partijām” un „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” sagatavošanā.
•

1992. gada janvārī uzstājās ar runu ANO Cilvēktiesību komisijas 48.
sesijā Ženēvā.

•

2000. gadā apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, viņam
piešķirts arī Lietuvas Republikas Vīta ordeņa Virsnieka krusts,
LR Zemessardzes goda zīme un 1991. gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīme

Velta Čebotarenoka
•

Žurnāliste un Augstākās padomes deputāte Velta Čebotarenoka
ar saviem rakstiem un aktivitātēm veicināja mūsu tautas garīgo
atmodu jau tad, kad doma par brīvu Latviju bija tikai tāla ilūzija. Viņa
izdzīvojusi atmodu, barikādes un valsts neatkarības atjaunošanu un
tādēļ tic, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, latvieši kā Annas
Brigaderes Sprīdīši atgriezīsies „laimes zemē”.

•

Par nopelniem valsts un tautas labā viņa 2000. gadā apbalvota
ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Viņai piešķirta arī 1991. gada
barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

•

Astoņdesmito gadu otrajā pusē strādāja tolaik progresīvajā
laikrakstā „Jūrmala”, kas kļuva par ietekmīgu avīzi visā republikā
un par Tautas frontes organizatoru Jūrmalā. Velta aktīvi veidoja
Tautas fronti Jūrmalā, bija viena no tās vadītājām. Viņu ievēlēja
par Latvijas Tautas frontes (LTF) domes locekli. Bija delegāte visos
LTF kongresos.

•

Uzstājoties debatēs LTF pirmajā kongresā, viņa ierosināja uzvilkt
sarkanbaltsarkano karogu Rīgas pils Svētā Gara tornī. Jau 1988.
gadā viņa kopā ar pārējiem Jūrmalas tautfrontiešiem pacēla
neatkarīgās Latvijas karogus virs viesnīcas Majori un sanatorijas
Ķemeri.

UZZIŅAI:
Ints Cālītis
•

•

1958. gadā Intu Cālīti arestēja (otro reizi) par pretpadomju aģitāciju
un propagandu un notiesāja uz 6 gadiem ieslodzījumā Mordovijas
soda nometnēs. Ieslodzījuma laikā viņš 1960. gadā beidza Sosnovkas
vidusskolu, nometnē strādāja kā elektromontieris. 1964. gadā viņš
atgriezās Rīgā un apguva rotkaļa amatu, vienlaikus strādāja kā
elektromontieris dažādos valsts uzņēmumos.
1977. gadā piedalījās organizācijas „Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
Nacionālo kustību galvenā komiteja” izveidošanā. 1979. gadā kā
viens no 45 baltiešiem parakstīja protesta dokumentu, ko dēvē arī
par „Baltijas memorandu” vai „Baltijas hartu”.
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•

Pārnācis no otrā ieslodzījuma 1964. gadā, Ints Cālītis apprecas.
Ģimenē piedzimst trīs bērni.

•

1983. gadā viņu arestēja trešo reizi un notiesāja uz 6 gadiem
ieslodzījumā.

•

•

1986. gadā Intu Cālīti atbrīvoja no pēdējā ieslodzījuma, 1986. gadā
viņš iestājās Starptautiskās apvienības par cilvēka tiesībām (ISHR/
IGFM) Maskavas nodaļā, vēlāk Latvijas Vides aizsardzības klubā.

1989. gadā demonstratīvi izstājās no PSKP un aicināja tā darīt arī
citus. Tajā pašā gadā viņu ievēlēja par Jūrmalas pilsētas Tautas
deputātu padomes priekšsēdētāja vietnieci.

•

•

1988. gada rudenī piedalījās Neformālās tautas frontes (NTF)
dibināšanā. Pēc Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kļuva
par tās domes valdes locekli, piedalījās dažādu demokrātisko
organizāciju dibināšanas pasākumos Maskavā, Ļeņingradā,
Vladimirā, Novosibirskā, Čeļabinskā.

Velta Čebotarenoka bija 1990. gadā ievēlētās Latvijas Republikas
Augstākās padomes deputāte un balsoja par Neatkarības deklarāciju.

•

1990. gada martā no LTF saraksta viņu ievēlēja Augstākajā padomē,

Madara Pavlovska,
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

10. augustā, viesojoties pie viena no saviem kolēģiem, mūsu novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas, Ilūkstes novadā ieradās
Augstākās padomes deputāti

9

S A B I E D R Ī B A

PAR BALTIJAS ČEMPIONS
(U18 GRUPĀ) KĻUVIS MŪSU NOVADA
VIEGLATLĒTS SANTIS SETKOVSKIS!
Igaunijas pilsētā Viru notika Baltijas čempionāts U18 grupā (20012002.g.dz.). Teicami startēja Ilūkstes novada Sporta skolas audzēknis Santis Setkovskis, kurš kļuva par Baltijas čempionu jauniešiem, sasniedzot personīgo rekordu 2000 m šķēršļu skrējienā – 6
min. 26,61 sek.
Skrējiena apstākļi nebija ideāli, jo liela karstuma dēļ visiem sacensību
dalībniekiem bija grūti cīnīties par augstiem rezultātiem. Pēc starta šāviena Santis jau pirmajā aplī kļuva par līderi un saglabāja līderpozīciju
līdz pašam finišam. Baltijas U18 čempionātā komandu vērtējumā Latvijas
jauniešu izlase izcīnīja 3. vietu. Tagad Santis un citi labākie Ilūkstes novada vieglatlēti gatavosies Latvijas čempionātam 10 km šosejas skrējienā
Piltenē un atlases sacensībām pasaules skolēnu čempionātam vieglatlētikā
Splitā (Horvātija). Atlases sacensības par tiesību startēt šajās sacensībās
notiks šī gada 18.septembrī Višķos.
Paldies treneriem un sportistam par augstu rezultātu. Veiksmīgus startus citās sacensībās!
Ilūkstes novada Sporta skola

Sveicam Santi Setkovski ar izcilo panākumu!

ILŪKSTES 13.VELOMARATONS
IR NOTICIS!
Šī gada 11. augustā Ilūkstē atkal bija pavadīta brīnišķīga sportiska diena – šajā dienā Ilūkstē notika tradicionālais, nu jau 13. velomaratons, kurš
notiek par godu mūsu novadniekam Heronimam Lapkovskim.
Šogad velomaratonā piedalījās 110 dalībnieki, kuri sacentās divu garumu distancēs – 55 km un 11 km.
Dāmu konkurencē par absolūto uzvarētāju kļuva Vija Frīda, bet starp
kungiem uzvarētājs bija Sergejs Špakovs. Absolūtie uzvarētāji tika apbalvoti ar kausu, medaļu un dāvanu karti 100Euro apmērā.
Katrā vecuma grupā tika noteikti uzvarētāji. Viņi tika apbalvoti ar piemiņas kausiem, diplomiem un medaļām. Visiem sacensību dalībniekiem
tika pasniegtas piemiņas balvas.
Šogad tika atzīmēti arī labākie Ilūkstes novada velobraucēji – Anita
Purvinska ( Ilūkste) un Gundars Skrindževskis ( Dviete), kuri tika apbalvoti ar speciālām balvām.
Pateicamie Ilūkstes novada pašvaldībai par sarūpētajām balvām!
Paldies visiem velomaratona dalībniekiem un līdzjutējiem, par to, ka
šajā karstajā un skaistajā sestdienas dienā veltījāt sevi sportam.
Uz tikšanos 14. velomaratonā nākošajā gadā!
Vladimirs Žigajevs,
sporta metodiķis
…un, protams, kur gan bez atraktivitātes!

SĒLIJA ROTĀJĀS RĪGĀ
Latvijas valsts Simtgadē, Rīgas svētku laikā (17.-19.augusts) pasākuma organizatori bija rūpīgi pārdomājuši pasākuma programmu tā, lai šajos svētkos trīs dienu ietvaros mēs iepazītu un iemīlētu Latviju vēl vairāk.
Rīgas pilsētas vārti bija vaļā ikvienam viesim un ciemiņam, kam līdzi groziņā bija arī kāds “sveiciens”. 18.augustā no plkst.10.00. līdz 19.00 vienojās svētku dalībnieki no Sēlijas, Kurzemes un Zemgales, kas galvaspilsētai
nesa SVEICIENUS NO SĒLIJAS, SENĀS HANZAS PILSĒTĀM, LIEPĀJAS UN JELGAVAS.
Vairāk kā pirms pusgada Sēlijas novada apvienības 7 novadu pārstāvji
tikās un vienojās par kopīgu dalību “Rīgas svētkos 2018”. Šogad pieteikumu svētkiem rūpīgi plānoja un koordinēja Ligita Kadžule (Salas novada
projektu vadītāja), jo dalība Rīgas svētkos zem Sēlijas karoga (arī Ilūkstes
novada pārstāvjiem) notika pirmo reizi. Visu novadu kopdarba rezultātā
pirmo reizi Rīgā tika organizēts tirdziņš “Ražots Sēlijā”, pirmo reizi – Sēlijas novadu amatierkolektīvi, mūzikas skolu audzēkņi, stāstnieki, dejotāji
priecēja Rīgas iedzīvotājus un svētku viesus ar saviem priekšnesumiem.
Neskatoties uz tikpat košām programmām Vērmanes dārzā, Spilves lidlaukā un citur Rīgas centrā, Sēlijas pārstāvji Esplanādē pilnvērtīgi spēja
ieinteresēt katru garāmgājēju. Tirdziņā “Ražots Sēlijā” pircēji varēja iegādāties gan pārtikas produktus - maizi, medu, sierus (cieņā bija piena izstrādājumi) , gan dažādus rokdarbus (adītos cimdus, austos deķus,
stikla rotas, traukus, u.c.). Esplanādes parkā daudzviet apmeklētājiem
bija iespēja iemācīties jaunas prasmes. Zināšanās dalījās arī mūsu novada
rokdarbnieces Elga Vuškāne, Olga Dogžina un Ērika Naglinska (biedrība
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“Spole”, Bebrene), kuras iemācīja viegli un ātri uzmeistarot lupatu lellītes,
rotas un salvetes krūzītei. Reizē ar amatniekiem un tirgotājiem, novadu
tūrisma sfēras pārstāvjiem šī bija iespēja popularizēt sava novada tūrisma
ceļus un apskates objektus, un, protams, aicināt viesoties Sēlijas pusē.
No plkst.10.00 rītā līdz ar Sēlijas novadu apvienības vadītājas Irēnas
Sproģes uzrunu, Sēlijas kultūras programma tika atklāta. Aknīstes novada sveiciens atklājās skanīgās bērnu balsīs, Neretas kolektīvi rūpējās par
dalībnieku jautro omu, Mazzalves novada dziesmām līdzi nāca dāmu dejas,
teātra mākslu radīja Salas un Ilūkstes novadu amatierteātra kolektīvi. Paldies Dvietes amtierteātra kolektīvam “Nebēdnieki” par jautro izrādi “Kā
sēļu Jānis sievu meklēja” (rež. Virgīnija Fjodorova)! Programmā tika iekļauta arī Sēlijas izzinošā jautājumu – atbilžu spēle, sniedzot klausītājiem
iespēju arī pēc pasākuma turpināt iepazīt Sēliju caur grāmatas “No Sēlijas
pūra..” lappusēm, iegūstot to savā īpašumā.
Šajā nedēļas nogalē, varētu teikt, visa Latvija pulcējās vienuviet. Laikā,
kad vasara ir pilnbriedā, kopīgi kuplinājām Rīgas svētku norises, lai iedibinātu jaunu tradīciju arī turpmāk doties uz Rīgu ar savu dižāko produktu
vezumu - dziesmu, rotaļu, stāstu, un cilvēkiem. Esam gandarīti, jo guvām
pozitīvas emocijas un iepazinām vēl labāk arī savu tuvāko kaimiņu.
Paldies Bebrenes pagasta pārvaldniecei Benitai Štrausai par atbalstu,
paldies šoferim par izturību! Paldies par iespēju būt daļai no Rīgas svētkiem!
Zanda Lisovska, Eglaines
Kultūras nama vadītāja

I N T E RV I JA

VĀRDS IR JĀNOPELNA
Šeit ir mūsu mājas, mēs te ar tādu domu arī visu darām, savādāk jau nav iespējams, jo, ja tu neredzi, ka šeit dzīvosi, tad arī
nav motivācijas šeit kaut ko uzlabot, mainīt, labiekārtot. Darīsim visu, lai ieceres izdotos! – Žurilu ģimene
Celiņš ar liepu aleju, ar ābelēm pagalmā un saules krāsas
māju, kurai kaimiņos ir “Pilskalnes Siguldiņa”. Te sagaida smaidīgā Žurilu ģimene un draudzīgs suns. Esam pavisam netālu no
Ilūkstes - Pilskalnes pagastā, mājās “Senči”.
DARĪT AR JĒGU
Žurilu ģimene uz patstāvīgu dzīvi šai pusē ir pārcēlusies pavisam nesen. Papildinot viens otru, Aivars un Agnese stāsta par to, kā divi pilsētnieki izvēlējušies sākt dzīvot laukos un uzsver, ka jau tagad šo vietu sauc
par savām mājām. Un kā nu ne, šīs ir Agneses vecvectēva mājas, kuras
piedzīvojušas dažādus juku laikus, tomēr ir saglabātas un deviņdesmitajos
gados atgūtas. Ģimene uzsver, ka saskata perspektīvi attīstībai, realizējot
savas ieceres tieši šeit.
Esot sevis meklējumos un tiecoties apgūt arvien jaunas darbības sfēras, apvienojot ar esošajām zināšanām un prasmēm, ģimene pirms pusotra gada, ar LAD projekta atbalstu, izveidoja koka dizaina darbnīcu.
Aivars skaidro, ka ideja radās izejot no esošās situācijas, kad, mājai paliekot tukšai, ģimenei bija jārod risinājumi, ko darīt tālāk, stāsta Aivars:
“Es padsmit gadus no dzīves esmu atdevis datoriem un izejot no tā, domājām, ko mēs uz vietas šeit varētu darīt. Apzinoties reālo situāciju, kad
lauksaimniecības pieredzes nav nekādas un audzēt ne graudus, ne lopus
nevaram, nav zināšanu un tehnikas, un, jāatzīst, pagaidām neredzam sevi
ar zemes darbiem, pieņēmām lēmumu veidot ražotni, aizpildīt mājamatniecības nišu. Sāku interesēties par kokapstrādi kā tādu un kādas ir iespējas apstrādi veikt datorizēti, tā sāku apgūt CNC frēzes darbības principus.
Par cik ar datoriem esmu uz tu, tad šī lieta man likās interesanta un tā tas
pamazām ir aizgājis. Ir izveidota koka dizaina Darbnīca Adventure Race
woodworks (Piedzīvojumu reiss), kurā mēģinu nesagraut koksnes dabis-

I L Ū K S T E S
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ko izskatu, to apstrādāju pēc savas fantāzijas un nododu tālāk cilvēkiem
pulksteņos, gala koksnes dēļos un citos personalizētos darinājumos. Strādāju ar individuālajiem pasūtījumiem, jo ļoti patīk realizēt citu cilvēku
idejas, ievīt tās koksnē- lai prieks sev un citiem!”
Kā jau tika minēts, darbnīcā tiek radīti dažādi dizaina priekšmeti,
kur katrs no tiem ir unikāls, pielāgots esošajam materiālam un pasūtītāja
vēlmēm. 70% no tā, kas darbnīcā ir saražots un pārdots ir sienas pulksteņi, dažādos koka veidos un dažādos izpildījumos. Vēl tiek gatavoti un
salīdzinoši lielu interesi iemantojuši koka uzraksti - māju nosaukumi,
izkārtnes. Kā stāsta Aivars, ļoti interesants darba process ir veidojot gala
koksnes gaļas dēļus(šefpavāru gaļas dēļi), kas ir ļoti specifiska lieta. Agnese atzīmē, ka ir arī citas ieceres, piemēram, ir plānots ražot saplākšņa
mēbeles – galdus, plauktu sistēmas, pie kā jau tiek strādāts. Kā arī tiek
meklēti risinājumi, kā kokā integrēt gaismu, izveidojot jaunus gaismas
ķermeņus.
Ģimene uzsver, lai gan šajā pusē sev līdzīgus neredz un konkurenci nesaskata, tomēr Latvijā kokapstrāde straujiem tempiem attīstās un attīstās
tieši tas, ka, atbilstoši laikmeta dinamikai, darbā tiek aizvien vairāk izmantotas datorprogrammas. Vienīgā atšķirība esot gala rezultātā, vienam
tās ir mēbeles, kādam ģitāras, bet citam pulksteņi. Ģimene atzīst, produkcija nav lēta un tās arī nav pirmās nepieciešamības lietas, tomēr dodas uz
mērķi “lai visiem vietējiem būtu mūsu pulksteņi, vai vismaz mājas zīme
pie mums taisīta,” saka Agnese, skaidrojot, ka noteikti ir gana daudz cilvēku, kuriem koks ir tuvs un vērtīgs, kuriem, iekārtojot savu dzīvesvietu,
šādi produkti būtu saistoši. Aivars uzsver: “Man patīk tas, ko daru un ja
pašam patīk, tad ir jēga to darīt.”
MONĒTAS OTRA PUSE
Žurilu ģimeni var raksturot kā ļoti aktīvu un azartisku un kā paši saka,
šim stāstam par darbnīcu ir arī medaļas otra puse, proti, sākotnēji bijusi
iecere, organizējot pasākumus, darboties tūrisma jomā. Ģimene ir aktīvās
atpūtas piekritēji, daudz brauc ar riteņiem un savulaik, vēl dzīvojot Jēkabpilī, organizējuši velopasākumus, kas guvuši labu atsaucību, tādēļ aizdomājušies par to, ka pasākumu nedaudz modificējot un pielāgojot esošajiem tūrisma objektiem un ceļu tīklam varētu Turpinākums 12. lpp ->

V Ē S T I S
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VĀRDS IR JĀNOPELNA
<- Sākums 11.lpp organizēt arī Ilūkstes novadā, un tas būtu pasākums ar rozīnīti- Piedzīvojumu reiss, jo neietilpst līdz šim zināmajās kategorijās, skaidro ģimene: “Tas būtu nevis tāds vienreizējs pasākums, bet
noritētu, teiksim, četrus mēnešus gadā, kad cilvēki izbrauc maršrutu un
atzīmējās kontrolpunktos, saņemot novērtējumu sezonas beigās. Un tas
būtu tas formāts, kas padarītu pasākumu unikālu, jo tev nav jāpiemērojas
kaut kādam konkrētam laikam, atbrauc, kad tev ir ērti, kaut vai naktī. Tev
nav sacensības 9.00 no rīta. Un sezonas beigās tu vari salīdzināt spēkus
ar citiem. Šobrīd ideja ir izstrādes procesā, bet jau tagad varam piedāvāt
izbraucienus ar velosipēdiem.” Papildinot vīra teikto, Agnese uzsver, ka
visas viņu ieceres un darbi ir savstarpēji saistīti, piemēram, orientēšanās
sacensības piesaistītu cilvēkus darbnīcai un šai vietai, kas viņuprāt ir ļoti
skaista un daudzu neiepazīta, ģimene skaidro: “Joprojām daudzi nezina,
kas ir Ilūkste, kas tā par pilsētu, vai to pašu fantastisko “Pilskalne Siguldiņu”. Latvijas mērogiem šī ir ļoti skaista vieta un tāda dabas taka reti
kur vispār ir! Un tas arī būtu papildus dzinulis cilvēkiem te atbraukt, pastaigāt pa šim takām, kopā veidojoties foršam pasākumam, tas viss viens
otru kaut kā papildina. Tā mēs te darbojamies, tā mēs te mēģinām radīt
skaistas lietas.”
INTERESANTA CĪŅA
Ģimene uzsver, lauki ir tā vieta, kur paslēpties no pilsētas steidzīgā ritma un atrast mieru, un gūt iepriecinājumu arī no apkārtējiem cilvēkiem.
Stāsta Agnese: “Te cilvēki ir atvērti, kaut vai kā uzņēma pašvaldības darbinieki, kad biju pirmo reizi atbraukusi pastāstīt par mums un mūsu darbošanos, es neesmu pārliecināta, vai visās pašvaldībās mani tā sagaidītu,
arī sākumā, kad gāju uz pagastu ar Ludmilu runāt, negaidīti atvērti! Te
laukos tā cilvēcība ir palikusi! Te jūtam atvērtību, vieglo komunikāciju un
tas nav maz, mēs to ļoti novērtējam!”
Aivars un Agnese, spriežot par nākotnes plāniem, gan nepaļaujas tikai
uz labām domām, bet vērtē situāciju ļoti reālistiski, sakot, ka radīt skaistas
lietas ir viens, bet svarīgi, lai tas nestu kādu pienesumu, vērtējot nākotnes
iespējas Aivars teic: “Tā jau diezgan interesanta cīņa būs,” un Agnese
stāsta vairāk: “Kopējā situācija valstī ir tāda kāda ir. Cilvēks pie mums
atnāk, saka, jā skaistas lietas, es gribu to pulksteni pie sevīm, bet es varu
maksāt pusi no tā cipara. Nu mēs to apzināmies, tās nav izdzīvošanas preces, maize un piens, kas ir svarīgāk par pulksteni. Bet ir cilvēki, kas var.
Cik plats tik garš. Ir jāmeklē kontakti, sava niša, klienti, jārunā par sevi,
lai zina, lai nav tā, ka mēs te tikai mājās sēžam, tādēļ braucam pa tirdziņiem un savus produktus popularizējam arī izmantojot sociālos tīklus.” Ir
jāiegūst atpazīstamība un “vārds ir jānopelna”, vairākkārt min Aivars, jo
tas paver iespējas veiksmīgi realizēties novadā, Latvijā un arī ārzemēs (ar
internetveikalu starpniecību). Šobrīd ģimene mēģina nostiprināties un soli
pa solim dodas uz priekšu, kā paši smejas “neejam uz aizmuguri!”
Ar Žurilu ģimeni tikās Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ģimene uzsver, lai gan šajā pusē sev līdzīgus neredz un konkurenci
nesaskata, tomēr Latvijā kokapstrāde straujiem tempiem attīstās
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Aivairs:” Ir izveidota koka dizaina darbnīca, kurā mēģinu nesagraut
koksnes dabisko izskatu, to apstrādāju pēc savas fantāzijas un nododu tālāk cilvēkiem pulksteņos, gala koksnes dēļos un citos personalizētos darinājumos. Strādāju ar individuālajiem pasūtījumiem, jo ļoti patīk realizēt
citu cilvēku idejas, ievīt tās koksnē- lai prieks sev un citiem!”

…te savs stāsts arī par ģimenes vērtībām

Top arī galdi un plauktu sistēmas

N O D E R Ī G I

LATVIJAS ZVĒRINĀTU NOTĀRU PAKALPOJUMI TAGAD PIEEJAMI ARĪ
ATTĀLINĀTI
No 1. jūlija Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā un
notariālās darbības var veikt attālināti. Tādējādi vairs nevienam,
kurš, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav
jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa
interesēs – risināt ar īpašuma apsaimniekošanu saistītus jautājumus vai saņemt pastā korespondenci utt.
Izdot pilnvaru, piekrišanu, uzsākt mantojuma lietu, saņemt juridisku
konsultāciju, nokārtot laulības šķiršanu, sagatavoties nekustamā īpašuma
pirkšanas-pārdošanas darījumam un vēlāk arī noslēgt to, taisīt testamentu – tas viss tagad ir iespējams arī attālināti. Turklāt notariāts Latvijā ir
pirmais Baltijā un Eiropā, kas šādi kļūst pieejams cilvēkiem – tiešsaistē
www.latvijasnotars.lv.
“Līdz šim daudzas – t.sk. ļoti svarīgas – juridiskas lietas cilvēki, iespējams, nenokārtoja, jo, kā tas bieži dzīvē mēdz būt, nekad nesanāca laika.
Videokonsultācijas iespēja padara notārus vēl pieejamākus brīžos, kad tas
nepieciešams. Īpaši aktuāli tas būs tiem aptuveni 200 000 cilvēku kuri dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Taču arī tiem Latvijas iedzīvotājiem kuriem
nav iespēju vai vēlēšanās mērot ceļu līdz notāra birojam, tā ir papildu ērtība. Ieguvēji nenoliedzami ir arī uzņēmēji, kas turpmāk var attālināti kārtot
lietas, kurās nepieciešama notāra iesaiste. Un biznesā operativitāte ir svarīga. Notāra pakalpojumi attālināti – tā ir tikai un vienīgi mūsdienu tendenču diktēta nepieciešamība, un šāda laikmetīga pieeja bija neizbēgama
arī juridiskajās profesijās un tieslietu sistēmā,” stāsta Latvijas Zvērinātu
notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.
Pieteiksānās videokonsultācijai iespējama, portāla www.latvijasnotars.
lv sadaļā “Meklēt notāru” izvēloties jebkuru notāru un atzīmējot, ka būs

TIEK IZSLUDINĀTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PROJEKTU KONKURSS REMIGRANTIEM
BIZNESA IDEJAS ĪSTENOŠANAI
Latgales plānošanas reģions izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un
attīstībai Latgalē.
Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms gada. Par
dzīves vietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.
Kopējais atbalsta pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā
sastāda 36 000 EUR. Viena projekta maksimālais līdzfinansējums ir 9 000
EUR.
     Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17:00 (ieskaitot).
    
Pieteikumus var iesniegt:

nepieciešama, piemēram, on-line pilnvara. Lai videokonsultācija varētu
notikt, nepieciešama klusa un gaiša telpa, stabils interneta pieslēgums, dators, webkamera, mikrofons un austiņas vai skaļrunis, e-paraksts, pase vai
eID karte, kā arī internetbanka.
“Attālināta pakalpojumu sniegšana dažādās jomās jau labu laiku ir pierādījusi tās priekšrocības. Protams, vienmēr būs cilvēki, kuri izvēlēsies klātienes vizīti pie notāra. Īpaši tas attiecas uz tiem, kuriem saruna aci pret
aci pati par sevi ir svarīga. Attālināta notariālo darbību veikšana, jādomā
– vēl ilgi, neaizstās klasisko konsultāciju formu, un tās abas varēs pastāvēt
un tiks nodrošinātas vienlaicīgi. Arī pašiem notāriem pie jaunās pieejas
jāpierod, un tas notiks pakāpeniski, vienlaikus abām pusēm pārliecinoties
par tās priekšrocībām. Taču skaidrs ir viens – šī jaunā pieeja ir laikmetīga,
un tā man un pārējiem kolēģiem notāriem dos iespēju daudz ērtāk cilvēkiem sniegt juridisku palīdzību. Protams, kādu laiku, iespējams, vēl visi
kopā – gan notāri, gan iedzīvotāji – mācīsimies un pielāgosimies jaunajai
videi, un mēs priecāsimies uzklausīt ikvienu secinājumu, kā arī ieteikumus
par to, kas būtu uzlabojams jaunajā sistēmā, lai drošība un ērtības digitālajā vidē ietu roku rokā,” vērtēt un komentēt jauninājumu Latvijas notariātā
aicina Jānis Skrastiņš.
Izmaksas par zvērinātu notāru pakalpojumiem videorežīmā, tāpat kā
līdz šim, būs atkarīgas no veicamās darbības. Piemēram, konsultācija tiešsaistē maksās tikpat, cik konsultācija klātienē – 10,96 EUR stundā. Norēķināties par attālināti saņemtajiem pakalpojumiem varēs, izmantojot
jebkuru banku. Kā uzsver zvērināts notārs Jānis Skrastiņš, jebkuri elektroniskie rīki tiek radīti, lai būtu ērtāk, un Latvijas zvērinātu notāru videokonsultācijas gadījumā tas būs arī lētāk, jo, pirmkārt, ietaupīs cilvēka laiku
un, otrkārt, nodrošinās visu procesu vienuviet, t.sk. dokumentu nogādāšanu citās institūcijās, piemēram, zemesgramatā u.tml.
Vairāk informācijas:
Liene Krīvena
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67218955
E-pasts: liene.krivena@latvijasnotars.lv

•

klātienē Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā Saules
ielā 15, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00;
• nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Saules iela 15,
Daugavpils, LV-5401 (nodrošinot pieteikuma saņemšanu līdz norādītajam projektu iesniegšanas beigu termiņam);
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@lpr.gov.lv (noformētu
elektroniskā dokumenta veidā)=
Informācija par konkursu un projekta iesnieguma veidlapa pieejama
mājaslapā www.paps.lv
Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@
lpr.gov.lv vai zvanot pa tālruni 65423801.
  
“Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekta “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” ietvaros.
   
Kopējais pilotprojekta finansējums uzņēmējdarbības atbalstam ir
180 000 EUR, katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz 4 projekti.
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„LATVIJAI 100” PLĀNOTIE PASĀKUMI UN
AKCIJAS ILŪKSTES NOVADĀ
Pasākums

Laiks

Vieta

septembris

Jauniešu telpa

18. oktobris

Ilūkstes MMS

30.oktobris –
10.novembris

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

Septembris
Spēle- konkurss „Mēs mīlam tevi Latvija!”
Oktobris
III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas
un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss
“Skani, tēvu zeme!”
Konkurss “Cik labi tu pazīsti savu novadu. Ilūkstes
novadam -15” Latvijas100.gadei veltīts pasākums
Novembris
Fotoizstāde: “Mūžība pieder ne lapai, bet kokam, ne
atsevišķam cilvēkam, bet tautai„ ( E. Virza) Kā savijas
gadsimti Bebrenē – Latvijai 100

novembris

Bebrenes pagasta bibliotēka

18.novembris

Ilūkstes novada centrāla bibliotēka

Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde ”Latvijas
vēsture 100. gados”

novembris

Ilūkstes novada centrāla bibliotēka

Valsts simtgades svētku mēnesis

novembris

Ilūkstes novads

Gaismas akcija “Gaismas rakstos izrakstīti”

novembris

Ilūkstes novada iestādes

Izstāde „Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam…”

Visu gadu notiek akcijas „Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā”,
„100 baltie Goda cimdi Latvijai” un „Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās”.
Plašāka informācija pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Pasākums

Norises
vieta

Papildus informācija

3.09

10.3014.00

Zinību diena

Ilūkstes estrāde
Raiņa vidusskola

Radošas aktivitātes, piepūšamās
atrakcijas, diskotēka,
zinātkāres centrs Zinoo Raiņa
vidusskolā

05.09

14.00
18.00

Filmas seanss ”Bille”

Subates kultūras
nams

Biļetes cena 1.00 eur

Ilūkstes novada
kultūras centrs

Atzīmējot dzejas dienu, radoši
atraktīvajā pasākumā piedalās
aktieris Jānis Skanis, dzejniece
Dace Judina, dzejnieks un
komponists Arturs Nīmanis

Subates kultūras
nams

Ieeja bez maksas

Datums

Laiks

14.09

13.00

Poētiskā kafejnīca

20.09

11.00

21.09

12.00

Līdz pat
Latvijas valsts
svētkiem –
18.11

9.0016.00

Subates mākslas plenēra
dalībnieku un citu
māklinieku darbu izstāde

Subates kultūras
nams

22.09

No 8.00

Subates Rudens gadatirgus

Subate, Tirgus
laukums

Latvijas leļļu teātra izrāde
„Bruņinieks, kuram sāpēja
zobi”
Pasākums Eglaines pagasta
senioriem un cilvēkiem ar
īpašam vajzdzībām

Eglaines pagasta
kultūras nams

27. 09

18.30

„Ar gaismiņu tumsiņā”

Pilskalnes
pagasts
Dabas liegums
„Pilskalnes
Siguldiņa”

Tiks precizēts

Tiks
precizēts

Dzejas pēcpusdiena
“Latvijai un Sēlijai…”

Bebrenes
dzirnavas
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Ieeja par ziedojumiem

Atraktīvs pārgājiens pa Sprīdīša
taku ģimenām,draugiem,
kolēģiem. Pie ugunskura karsta
tēja, sarunas,pārdomas, jaunas
idejas. Ieeja ar saviem gaismas
lukturīšiem

SAGAIDOT
DZEJAS
DIENAS…
Dzintra Krievāne
Divas valodas
Ir pasaulē
Valodas divas,
Kurā saprotas
Tautas it visas.
Nav pateikts
Ne vārds,
Bet atbilde gaiša
Mirdz sejā ikkatrā.
Kas garu ceļ augšā.
Ir valoda otra
Kā māsa,
Tai garām aiziet
Nespēj neviens.
Tā uzliek roku
Uz Tava pleca
Un tālāk kopā iet.
Divas valodas
Kā māsas
Visu mūžu
Blakus Tev iet.
Teic, kas tās ir,
Kas visus vieno,
Ne šķir.
Tas ir smaids –
Un asaru valoda,
Kas pasauli vieno,
Ne šķir.

A R H Ī V I

IESKATS VĒSTURISKĀS FOTOGRĀFIJĀS…
„Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās” – tas ir digitālais fotogrāfiju
albums, kas top svinot valsts simtgadi. Ik mēnesi tajā tiek publicētas 10
fotogrāfijas par katru nākamo desmitgadi, kopā – 100! Galeriju var papildināt ikviens, sūtot savs fotogrāfijas elektroniski Vandai Rimšai  (e-pasts:
ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018). Galerija skatāma digitālā formātā
novada mājaslapā www.ilukste.lv un šobrīd tajā ir aplūkojamas fotogrāfijas no 1918.līdz 1989.gadam.
Piedāvājam ieskatu dažās no tām.
Madara Pavlovska
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Fluorogrāfijas kabinets Ilūkstes poliklīnikā, 70-tie gadi

Grāmatu veikals Ilūkstē, 60-tie gadi

Grāmatu veikals Ilūkstē,1975.gads

Remontdarbnīca Ilūkstē, 60-tie gadi
Veikals Ilūkstē, 70-tie gadi

Ilūkstes autoosta,1968.gads

I L Ū K S T E S

N O VA D A

Mēbeļu cehs pie upes Ilūkstē, 70-tie gadi

V Ē S T I S
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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

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 8 . 2 0 1 8 . g a d a 6 . s e p t e m b r i s

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

