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Cena 0.14 EUR

ILŪKSTES
VĒSTIS
NOVADA

D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDI FEBRUĀRĪ
28. februārī dome kārtējā sēdē izskatīja 23 darba kārtības jautājumus:
1. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2019.gadā.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
3. Par Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju
apstiprināšanu 2019.gadam.
4. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019.
gadam un vidējā termiņa programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu.
5.- 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šauriņi” Dvietes pagastā un
“Torņi” Subatē nodošanu atsavināšanai.
7. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā.
8.-11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Eglāji 1” Eglaines pagastā, “Arāji” un “Virsaiši 2´ Bebrenes pagastā
un “Kalēji” Dvietes pagastā.
12.-13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes un
Pilskalnes pagastā.
14. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
15. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.
16.-17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes un Šēderes pagastā.
18. Par zemes nomu “Vārpas”, Šēderes pagastā.
19.– 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu un iznomāšanu Eglaines pagastā.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauciņi”, Ilūkstē, sadalīšanu.
22. Par apbūves tiesību izsoli uz daļām no pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē.
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam no š.g. 4.marta līdz 8. martam.
Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Izskatīja sabiedrisko organizāciju lūgumus par finansiālo atbalstu 2019.
gadā un nolēma piešķirt 100 eiro biedrībai ”Latgales reģionālā pensionāru
apvienība” pensionāru literārā konkursa un Latgales pensionāru Dziesmu
un deju svētku atbalstam, 250 eiro fondam “Sibīrijas bērni” plānoto projektu atbalstam, 830 eiro Latvijas Armvrestlinga federācijai Ilūkstes novada sportista Sanda Šeda dalībai Eiropas čempionātā armvrestlingā Grieķijā, 676 eiro Latvijas skolu sporta federācijai dalībai ISF pasaules skolu
čempionātā vieglatlētikā, kas notiks Horvātijas pilsētā Splitā, kur Latvijas
izlases komandu pārstāvēs arī Ilūkstes novada sporta skolas audzēknis
Santis Setkovskis.
***
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Torņi”, Subatē, kas
sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 001 0025,
3,6758 ha kopplatībā un nekustamo īpašumu „Šauriņi”, Dvietes pagastā,
kas sastāv no ēkas (dzīvojamās mājas) un vienas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4454 008 0056, 0,5 ha kopplatībā, pārdodot tos izsolē, jo atsavināmie īpašumi nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju
veikšanai.
			
***
Apstiprināja novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojumu 2019.gadam kopsummā 493 509 eiro , t.sk. ceļu un ielu atjaunošanai, pārbūvei un
nojaukšanai - 322 469 eiro, ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai - 171 040 eiro,
kā arī apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2019.-2021.gadam.

Darbu veids

Plānotās izmaksas (EUR)

Plānotie darbi

2019.gadā

Ceļu un ielu būvprojektēšana

0

Ceļu un ielu būvniecība

0

Ceļu un ielu atjaunošana, pār322 469
būve un nojaukšana

2020.gadā

2021.gadā

349 812

349 812

349 812

349 812

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 171 040
Pārējie izdevumi

0

Kopā
			

493 509

***
Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas uz
vienu audzēkni mēnesī 2019.gadam: Ilūkstes Raiņa vidusskolā –87,12 eiro,
pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” –147,76 eiro, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā –180,47 eiro. Apstiprinātās izmaksas tiks
piemēros slēdzot līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām,
kuru bērni mācās mūsu novada izglītības iestādēs. 2018.gadā šāda veida
līgumi tika noslēgti ar 25 pašvaldībām par 97 izglītojamajiem.
***
Izskatīja zvērinātu tiesas izpildītāju pieprasījumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu izpildu lietās divām privātpersonām un šajā
sakarā nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 74 eiro apmērā no fiziskas personas par īpašumu Pilskalnes pagastā
un 7029 eiro no juridiskas personas par īpašumu Dvietes pagastā.
***
Atļāva kooperatīvajai sabiedrībai “Dubezers” veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,35 ha platībā ierīkošanu mežā nekustamajā īpašumā
“Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0100.
***
Dome atzina, ka pašvaldības nekustamais īpašums “Lauciņi”, Ilūkstē,
kadastra Nr. 4407 004 0132, kas sastāv no vienas zemes vienības13,8 ha
kopplatībā, kur saskaņā ar Ilūkstes pilsētas teritorijas plānojumu zemes
vienības lielākā daļa ir paredzēta rūpnieciskās ražošanas apbūvei, kā arī
ņemot vērā zemes vienības konfigurāciju, izvietojumu, robežas dabā un to,
ka zemes vienība vēl nav uzmērīta, ir lietderīgi pašvaldības zemes vienību
sadalīt četrās zemes vienībās un izveidot trīs jaunus īpašumus : “Žubītes”
3,1 ha platībā ar lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, „Cielavas“ 4 ha platībā ar lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve un “Lakstīgalas“ 3,8 ha platībā ar mērķi - rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve. Atlikušajai zemes vienības daļai 2,9 ha platībā
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parku,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa. Minētos īpašumus nolēma reģistrēt Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Nolēma izsolīt apbūves tiesību uz daļu no pašvaldības zemes vienības 2,8 ha
platībā ar cietā seguma laukumu (0,25 ha), kadastra apzīmējums 4407 004
0151 un zemes vienības 4,7 ha platībā ar diviem cietā seguma laukumiem
(0,76 ha un 1,24 ha), kadastra apzīmējums 4407 004 0151 no pašvaldības
nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 004 0156. Apstiprināja izsoles noteikumus un uzdeva Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot apbūves tiesības izsoles.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”
Kancelejas nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova

VAR IESNIEGT LAUKU BLOKU
PRECIZĒJUMUS
No šā gada 4.februāra lauksaimnieki var veikt lauku
bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā
gada 1.aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
-klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību,
-pievienot jaunus ainavas elementus;
-no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā.
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks
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veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot
lauksaimnieka bloku - savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu
apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena
lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu
apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.
Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā
informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem
lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Lauku atbalsta dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Kristīne Ilgaža

A K T UĀ L I

PAŠVALDĪBAS GRANTS SEGUMA AUTOCEĻOS NOTEIKTI
SEZONĀLIE IEROBEŽOJUMI
Lai novērstu bojājumus, atkušņa laikā pašvaldības
grants seguma autoceļos noteikti kravas
transportlīdzekļu maksimālās masas sezonālie
ierobežojumi un uzstādītas attiecīgas ceļazīmes:
Bebrenes pagastā:
Braunas–Grendzes – 10 t;
Priežu krogs–Skalbiņi–Mētras – 10 t;
Miltu cehs–Ķetrāni – 10 t;
Miltu cehs–Pabērži – 10 t;
Krustceļi–Mauriņi–Skadiņi – 10 t;
Grendzes–Ilze – 10 t;
Mazbleivi–Ilze – 10 t;
Mežgaļi–Čamanu kapi – 10 t;
Skalbiņi–Celmiņi – 10 t;

Virpotāji–Kuplāji–Slokas – 10 t;
Ķimenes–Grāvīši–Pļavas – 10 t;
Pabērži–Valsts meži – 10 t;
Birzes–Rudzīši–Rupšenieki – 10 t;
Vaboles–Margas–Birņi – 10 t;
Korsaki–Puķes–Ilzes skola – 10 t;
Zeltiņi–Užuļi – 10 t.
Dvietes pagastā:
Šauriņi – Dviete - 6,7 t;
Krapāns – Mežgaļi - 10 t;
Rudeņi-Sodišķi- izgāztuve - 10 t;
Zariņi-Skaistkalen - Dimanti - 10 t;
Zariņi (lielceļš) -Dimanti - Pūpoli - Viesīte - 10t.

Šēderes pagastā:
Šēdere – Šarlote – 10 t;
Sudmalnieki-Medumu pagasts – 10 t;
Šēdere – Raudas mežs – 10 t;
Šēdere – Lauvas – Šteinburga- Šēdere – 10 t.
Eglaines pagastā:
Kazimirvāle-Debestiņi - 10 t;
Laši-Pabērži - 10 t;
Kraujas-Upmaļi - 10 t;
Anmuiža-Baltmuiža-Dubiki - 10 t;
Stendera iela - 10 t.
Informācija tiek papildināta. Lūgums ar
aktuālāko informāciju iepazīties novada mājaslapā
www.ilukste.lv.

VTUA VEIKS TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKO
APSKATI ILŪKSTES NOVADĀ
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atgādina lauksaimniekiem
pirms pavasara darbu uzsākšanas – lai piedalītos ceļu satiksmē, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
No 11. marta VTUA inspektori veiks izbraukuma tehniskās
apskates Ilūkstes novadā (precīza apskates veikšanas vieta
apskatāma kartē, uzklikšķinot uz saites, kas norādīta pie katras
administratīvās teritorijas):
Bebrenē (darbnīcu teritorijā pie „Tehniskā centra”):
15. martā plkst. 12.00;
3. maijā plkst. 9.00.
Dvietē (darbnīcu teritorijā „Zvejniekos”):
15. martā plkst. 9.00;
3. maijā plkst. 9.00.
Eglainē (darbnīcu teritorijā Raiņa ielā 1A):
22. martā plkst. 12.00;
17. maijā plkst. 12.00.
Ilūkstē (SIA „Ornaments” darbnīcu teritorijā Jelgavas ielā 21):
12. aprīlī plkst. 9.00.
Pilskalnē (darbnīcu teritorijā):
22. martā plkst. 14.00;
17. maijā plkst. 15.00.
Subatē (pie pašvaldības ēkas Zaļmuižas ielā 19):
22. martā plkst. 9.00;
17. maijā plkst. 9.00.

SIA “LATROSTRANS” INFORMĒ PAR
NOTEIKUMIEM, KAS JĀŅEM VĒRĀ IEVĒROJOT
AIZSARGJOSLU LIKUMU
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982
“Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
59.punkta prasībām “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu,
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes
un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdītājs informē sabiedrību par
aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos
aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā
arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.
Pamatojoties uz augstākminēto, informējam, ka novada pašvaldības
teritoriju, Šēderes pagastu, šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie
naftas un naftas produktu vadi, kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir
noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada
ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma
35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām,
naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem,
tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas
uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet
ne tikai :
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju
izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

No 11. marta VTUA inspektori veiks izbraukuma tehniskās apskates
Ilūkstes novadā
Šederē (darbnīcu teritorijā pie „Darbnīcām 5”):
11. martā plkst. 9.00;
17. maijā plkst. 13.00.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA atgādina, ka par sniegtajiem
pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālruņi uzziņām: 29421124, 29441022, e-pasts: daugavpils@vtua.gov.lv.
Vairāk informācijas mājaslapā www.vtua.gov.lv

5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu
noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu,
naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu,
tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes
staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu,
produktu un materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru,
kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas
lielāka par 100 kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par
0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar
urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu,
krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju
un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
SIA ”LatRosTrans” Biznesa attīstības direktors
Renārs Zelčs
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LIAA BIZNESA INKUBATORI UZŅEM JAUNUS
BIZNESA IDEJU AUTORUS UN UZŅĒMĒJUS

Līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas
programmā LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā
aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem

LIAA Daugavpils biznesa inkubators 21.februārī organizēja semināru
Ilūkstē, kas deva iespēju jebkuram interesentam gan prezentācijas laikā gan
individuālajās konsultācijās noskaidrot sev interesējošos jautājumus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori
izziņo 2019. gada uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju
autorus pieteikties inkubācijas programmai.
No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav
reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu
mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa
idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam,
mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm,
sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt 50%
līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.
Konsultācijas un apmācības
Saņem regulāras inkubatoru personāla un piesaistīto ekspertu konsultācijas, apmeklē nozares zinošāko speciālistu un praktiķu biznesa skolu,
kā arī ikdienā nāc uz tematiskajiem tīklošanās semināriem.
Lielākais kopstrādes tīkls Latvijā
Izmanto LIAA Daugavpils biznesa inkubatora kopstrādes telpas darbam, sanāksmēm un lietišķajām pārrunām.
Līdzfinansējums Tava uzņēmuma attīstībai
Saņem 50% līdzfinansējumu Tava biznesa attīstībai nepieciešamo iekārtu un pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, produktu prototipēšanai, sertificēšanai u.c.
Lielākā jauno uzņēmēju kopiena
Iestājies inkubatorā un pievienojies plašam kontaktu tīklam – dažādu
nozaru uzņēmējiem un jomu ekspertiem.
Atpazīstamība un redzamība
Gūsti plašāku atpazīstamību zem Magnetic Latvia Biznesa inkubatori
zīmola – klientu atpazīstamības pasākumos, nozaru izstādēs, medijos u.c.

VAIRĀK PAR
LIAA Daugavpils biznesa inkubatoru
Daugavpils biznesa inkubators atbalsta fizisko personu un jauno uzņēmēju biznesa idejas, sniedzot nepieciešamās konsultācijas, apmācības
un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru

Kontaktinformācija:
Daugavpils biznesa inkubators
Viestura iela 2, Daugavpils, LV-5401
+371 62401094 | daugavpils@liaa.gov.lv
Mājaslapa: www.inkubatori.magneticlatvia.lv
Sociālie tīkli: www.facebook.com/LIAADaugavpils/

JAUNIETI, MAINI DZĪVI – PIEDALIES PROJEKTĀ
„PROTI UN DARI”!
Jaunieti! Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies
un nestrādā oficiāli atalgotu darbu, tad projekts „Proti un dari!”
var kļūt par tava jaunā ceļa sākumu! Tā ir tava iespēja atrast darbu,
atgriezties izglītībā, iesaistīties nevalstiskās organizācijās un atrast savu
vietu dzīvē! Tici sev, un tu sasniegsi vairāk! Vairāk informācijas, zvanot uz
tālr. 26747380 (Lāsma).
PAR PROJEKTU „PROTI UN DARI”
Projekts „PROTI un DARI!” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda. Tas ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek
sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša
prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām,
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot
piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos
(nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais

ILŪKSTĒ TIEK SLĒGTA NODARBINĀTĪBAS VALSTS
AĢENTŪRAS DAUGAVPILS FILIĀLES DARBA VIETA
Sākot ar š.g. 1.martu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Daugavpils filiāle pārtrauc savu darbību Ilūkstē.
Aizvadītā gada beigās, Ilūkstes novada pašvaldība veda intensīvas sarunas ar NVA pārstāvjiem par filiāles saglabāšanu, tika panākta vienošanās par pārejas posmu – filiāles darbību līdz š.g. februāra beigām. Tomēr,
lai ekonomētu finanšu līdzekļus, NVA slēdz savu darba vietu Ilūkstē.
Turpmāk NVA pakalpojumus klātienē būs iespējams saņemt Daugavpilī Varšavas ielā 18, (tālr.: 65434561, 25685858).
Lielu daļu NVA pakalpojumu iespējams pieteikt arī elektroniski. Infor-
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darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu
pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski
pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.
Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var
tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem. Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītājs un mentors.
Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Papildus informācija mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.
māciju par tiem var iegūt NVA mājaslapā,
bet konsultatīvu palīdzību to pieteikšanā
vēl aizvien var saņemt arī Ilūkstes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē,
1. stāvā). Ja plānojat pieteikt e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves
rīki: lietotāja numurs, kodu karte, kodu
kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu
SmartID lietotni vai arī personas apliecība
(eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts.
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ILŪKSTES NOVADS UZSĀCIS
GATAVOŠANOS XII LATVIJAS SKOLU
JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM
Gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas
notiks 2020. gada vasarā, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā 20. februārī
notika novada mēroga Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” un novada
skolu 1.–4. un 5.–9. klašu koru skate. Žūrija izvērtēja koru un ansambļu
sniegumu un repertuāra atbilstību svētku rīkotāja – Valsts izglītības satura centra – izvirzītajām prasībām. Žūrijā bija Ilūkstes Mūzikas un mākslas
skolas pedagoģes Inga Ašķeļaneca un Rita Žilvinska un mūzikas skolotāja
Maija Žigajeva.
Vokālo ansambļu konkursā par izcilu sniegumu ar austākās pakāpes
diplomu tika apbalvots Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais an-

ILŪKSTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKNE LAURA SUTIŅA-ZUTIŅA
GŪST AUGSTUS PANĀKUMUS VALSTS
KONKURSĀ RĪGĀ
11. februārī valsts konkurss flautistiem noslēdzās ar izcilu rezultātu
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Laurai Sutiņai-Zutiņai.
Viņa ieguva trešo vietu starp 22 labākajiem flautistiem Latvijā. Darbs, neatlaidība un vēlme sasniegt teicamu rezultātu ir Lauras ikdiena, mācoties
spēlēt flautu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.
Skola lepojas ar audzēknes sasniegumu, kā arī ar pedagoģes Ritas Žilvinskas darbu. Izmantojot daudzveidīgas metodes, Rita ik dienu palīdz
audzēkņiem, kuri vēlas sasniegt izcilību, iemācīties pareizi un skanīgi spēlēt flautu. Neatņemams konkursos ir arī koncertmeistars, kas nodrošina
pavadījumu solistam. Jau vairākus gadus šo godpilno pienākumu Ilūkstes
Mūzikas un mākslas skolā veic pedagoģe Tatjana Dvorecka.
Sitaminstrumentu spēlē Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja Gabriela Sutiņa-Zutiņa (pedagogs Gints Ratnieks, koncertmeistare Tatjana Dvorecka). Viņas vecuma grupā startēja audzēkņi pat no

samblis „Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte), savukārt koru skatē 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz reģiona skati Daugavpilī godam nopelnīja
Raiņa vidusskolas 5.–9. klašu koris (diriģente Anita Meikšāne), bet trīs
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.–4. klašu kori (vadītājas Anita Meikšāne un
Daiga Martinsone) saņēma Ilūkstes novada pašvaldības Pateicības. Par
skolēnu sagatavošanu konkursiem personīgi pateicības saņēma arī skolotājas – Anita Meikšāne, Daina Paukšte, Gunta Radzoba un Daiga Martinsone.
Konkursa dalībniekus ar saviem priekšnesumiem sveica Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne” (skolotāja
Ona Lapa) un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Gabriela Sutiņa-Zutiņa.
Vēlam mūsu novada labākajiem kolektīviem godam pārstāvēt Ilūkstes
novadu turpmākajos konkursos! Lai veicas!
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša
ceturtās un piektās klases, kas radīja
nesamērīgu konkurenci, un Gabrielai,
kura sitaminstrumentu klasē mācās
tikai otro gadu, pārspēt viņus virtuozitātē nebija izredžu. Tomēr starts
valsts konkursa finālā jau ir unikāla
pieredze, jo Gabriela bija viena no 21
konkursanta, kas reģionu konkursos
izcīnīja iespēju startēt finālā.
Paldies audzēknēm, pedagogiem
un vecākiem par ieguldīto nesavtīgo
darbu!
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas
direktore
Ilona Linarte-Ruža

Laura ieguva trešo vietu starp 22
labākajiem flautistiem Latvijā

ILŪKSTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU RADOŠAIS SNIEGUMS
PRIECĒJA SKATĪTĀJUS VIŠĶOS
15. februārī jau piekto gadu Višķos noritēja Špoģu Mūzikas un mākslas
skolas rīkotais konkurss – netradicionālā modes skate. Šī gada konkursa
tēma bija „Priekšmets. Manta. Lieta”.
Modes skatē bija pārstāvēta Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Krāslavas Mākslas skola, Jura Soikāna Ludzas mākslas skola, Ropažu Mūzikas
un mākslas skola „Redenpois”, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Aglonas Bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanas centrs „Strops”, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Mākslas nodaļa, Ķekavas
Mākslas skola, kā arī viesi no Baltkrievijas – Šarkavščinas Bērnu mākslas
skola un Vitebskas rajona Janovičas vidusskola. Jauno mākslinieku darbus
šogad vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Sandra Poplavska-Rimicāne, apģērbu modelētāja un māksliniece Baiba Priedīte, apģērbu dizainere Margarita Stoļarova, starptautisko projektu koordinatore Gaļina
Paniča (Baltkrievija) un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Visus priekšnesumus pavadīja neviltoti skatītāju aplausi. Konkursa
priekšsēdētāja Sandra Poplavska-Rimicāne atzina, ka vērtēt un vienoties
par uzvarētājiem nebija viegli. „Man ir patiess prieks, ka Višķos notiek
tik vērienīgs pasākums ar lielu dalībnieku skaitu. Goda vārds, vērtēt bija
ļoti grūti. Katrs ir centies, arī mērojis ceļu no tālām pilsētām un pat valstīm. Dažām kolekcijām bija vājāks tehniskais izpildījums, bet toties ļoti
oriģināla ideja. Skolotāji ir malači, ka pierunā audzēkņus piedalīties skatē,
īpašs prieks, ka iesaistās arī zēni. Piedalīšanās šādās modes skatēs sniedz
jauniešiem māku un drošsirdību uzstāties publikas priekšā. Viņi iemācās
uz skatuves būt pārliecinošiem, nebaidīties no publikas un spēju sevi parādīt,” pārliecināta S. Poplavska-Rimicāne.
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi konkursā prezentēja kolekciju „Pick Nick TIME”. Gatavojoties konkursam, Ilūkstes audzēkņiem bija jāiemācās uz ikdienišķām
lietām paskatīties no malas, lai spētu veidot netipisku tērpu kolekciju. Radošums, ideju ģenerēšana, spēja atteikties no liekā, nevajadzīgā, komandas

Gatavojoties konkursam, Ilūkstes audzēkņiem bija jāiemācās uz
ikdienišķām lietām paskatīties no malas, lai spētu veidot netipisku tērpu
kolekciju
izveide tērpu prezentēšanai ir tikai neliela daļa no darba, ko veica Amanda
Egle, Ērika Dombrovska, Megija Krapāne, Amanda Dombrovska, Keita
Teljaževiča. Komandas saliedētais sniegums sniedza baudījumu skatītājiem. Tērpu kompozicionālā risinājuma un mūzikas izvēlē lielu atbalstu
meitenēm sniedza skolotāja Lelde Kundziņa. Šis pasākums bez skolotājas
kā komandas gariņa būtu neiedomājams. Lai arī meiteņu veidotā kolekcija
neieguva godalgu, viņu veikums bija estētiski izcils. Tas raksturoja komandas attieksmi pret lietām, ko redzam ikdienā, un to pielietojumu radošā
izpausmē.
Paldies konkursantēm par vēlmi darboties dažādos mākslas žanros un
izpausmēs!
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore
Ilona Linarte-Ruža
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PEDAGOGI PAPLAŠINA ZINĀŠANAS
SEMINĀRĀ PAR MEDIJPRATĪBAS
NOZĪMI MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ
Ilūkstes Raiņa vidusskolā 18. februārī Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties, strādāt KOPĀ” ietvaros
notika seminārs par medijpratības nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Projektu
īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar “British Council Latvia”.
Seminārnodarbību vadītāja projekta skolas komandas pārstāve skolotāja Silvija Romaņenkova. Nodarbībā tika runāts gan par to, cik medijpratīga ir mūsdienu sabiedrība, gan par to, cik medijpratīgi ir mūsdienu jaunieši. Skolotāji tika iepazīstināti ar 2017. gada „Latvijas Faktu” pētījumu
un KM pētījumu par bērnu un pusaudžu medijpratību, 2018.
Praktiskajās nodarbībās skolotāji iejutās kvalitatīva medija redakcijas
darbā un gatavoja sižetus/reportāžas ikvakara ziņu raidījumam, kā arī noskaidroja, kāda tad ir viņu vienas nedēļas „mediju ēdienkarte”.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja
Silvija Romaņenkova

ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM 1. VIETA BIZNESA SPĒĻU KONKURSĀ
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni 19. februārī piedalījās biznesa spēļu
konkursā „Ceļš uz bagātību”, kas norisinās projekta „Esi Līderis” ietvaros.
Viena no komandām – „Smurfi” – četrdesmit četru komandu konkurencē
ieguva 1. vietu Latgales reģionā.

PII ,,ZVANIŅŠ’’ NOTIKA SKATUVES
RUNAS KONKURSS
,,SKANI, MANA VALODIŅA’’
14. februārī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” notika
skatuves runas konkurss „Skani, mana valodiņa”. Konkursā piedalījās 15
Ilūkstes novada pirmsskolas vecuma bērni: no Ilūkstes – Ričards Pokšāns,
Annija Vanaga, Loreta Lapeško, Gustavs Valpēters, Tabita Čamāne,
Bernards Čamāns, Simona Pankova, Adriana Lapa; no Subates – Ritvars
Mūrnieks, Elizabete Urbāne; no Bebrenes – Santa Prauliņa, Patrīcija
Strode un no Eglaines – Marta Sičeva, Alekss Aizporietis, Sindija Ķirse.
Konkursa dalībniekus un viesus sagaidīja Mince (Inese Sarbaja) un
Pince (Vita Pokšāne), kuras pieteica deklamētājus un iepazīstināja ar
viņu priekšnesumiem. Ar skanīgu dziesmu iepriecināja Bērnu un jauniešu

„ZAĻĀ JOSTA” AICINA SKOLĒNUS
PIEŠĶIRT OTRO ELPU LIETĀM UN RADĪT
JAUNUS, VIDEI DRAUDZĪGUS IEPIRKUMA
MAISIŅUS
Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu
un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas
tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, „Zaļā josta” uzsāk radošo konkursu
„Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek
aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai
draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai un
radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās
gatavoti no otrreizējām izejvielām.
Konkursam „Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties
komandas no Latvijas vispārējām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
Konkursa uzdevums ir izstrādāt videi draudzīga un stilīga iepirkuma
maisiņa vai somas dizainu, pašrocīgi izgatavot šo maisiņu, kā arī prezentēt
savu veikumu mācību iestādē, mudinot pārējos ikdienā aizstāt plastmasas
maisiņus ar videi draudzīgām alternatīvām. Darbus vērtēs žūrija četrās
reģionālajās kārtās, savukārt labākie piedalīsies fināla skatē Modes un
izklaides centrā „Rīga Plaza”.
Pieteikšanās konkursam norisinās līdz šī gada 25. martam, nosūtot
pieteikuma anketu uz e-pastu tirailatvijai@zalajosta.lv. Plašāka
informācija par konkursu organizatoru mājaslapās www.tirailatvijai.lv un
www.zalajosta.lv.
Kā norāda „Zaļās jostas” vadītājs Jānis Lapsa, Latvijas likumdošanā ir
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Ilūkstes Raiņa vidusskolā 18. februārī Jauniešu integrācijas un līdzdalības
sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties, strādāt KOPĀ” ietvaros notika
seminārs par medijpratības nozīmi mūsdienu sabiedrībā
Skolēni veidoja savu stratēģiju kravu pārvadājumu biznesā, veica
aprēķinus ceļa ātruma izvēlei, izvēlējās biznesa veidošanas plānu. Skolēni
ar prieku piedalījās šajā konkursā, jo, izspēlējot spēli, bija iespējams iepazīt
reālo biznesa vidi.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja
Iveta Midere
centra vokālā ansambļa ,,Varavīksne” dalībnieki un Annija Pupiņa
skolotājas Onas Lapas vadībā.
Jaunos konkursantus novērtēja kompetenta žūrija: Ilūkstes novada
pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Ilona Linarde, PII „Zvaniņš”
vadītāja Inga Strode, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda
Rimša, Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas vadītāja Ērika Naglinska.
Konkursam noslēdzoties, dalībniekiem tika pasniegti goda raksti un
balvas, kuras sarūpēja PII „Zvaniņš” administrācija un Latvijas Sarkanais
Krusts. Visi bērni bija gatavojušies un centās parādīt vislabāko sniegumu,
un tomēr kā vislabākais no visiem tika atzīmēts Gustavs Valpēters, kurš
tika izvirzīts dalībai Ilūkstes novada skatuves runas konkursā.
Liels paldies konkursa „Skani, mana valodiņa” dalībnieku
audzinātājām un vecākiem, kuri sagatavoja bērnus šim konkursam! Uz
tikšanos nākamajā gadā!
Skolotāja Inese Vuškāne
veikti grozījumi, kas paredz ieviest maksu par plastmasas maisiņiem. „Tās
ir valsts administratīvas metodes, lai piespiestu samazināt plastmasas
maisiņu patēriņu un to nonākšanu apkārtējā vidē, bet, lai jebkuras
pārmaiņas iedzīvotos, mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Ar šo pasākumu
mēs aicinām skolēnus un ikvienu no mums pašiem radīt alternatīvu
šo plastmasas maisiņu lietošanai un mainīt savus ikdienas iepirkumu
paradumus. Tādēļ, liekot akcentu tikai uz to, ka turpmāk par plastmasas
iepirkuma maisiņiem tirdzniecības vietās ir jāmaksā, lielus panākumus
negūsim. Ir svarīgi katram no mums uzdot sev un reizē atbildēt uz
jautājumu – ko es varu darīt personīgi, lai samazinātu plastmasas
iepirkuma maisiņu patēriņu?” uzsver J. Lapsa. Uz to „Zaļā josta” izaicina
visus konkursa dalībniekus. Aicina ne tikai pašiem saprast un mainīt
ikdienas paradumus, bet ar savu piemēru iedvesmot pārējo sabiedrību –
klasesbiedrus, draugus, vecākus vai paziņas.
Atbilstoši Eiropas Savienības datiem, viens iedzīvotājs gada laikā
atkritumos izmet vidēji 31 kg plastmasas iepakojumu, kas kopā visā
Eiropas Savienībā ir 15,8 miljoni tonnu plastmasas atkritumu gadā.
Latvijā vidējais radītais plastmasas iepakojuma apjoms gadā ir 35 900
tonnas, no kurām pārstrādātas tiek aptuveni 14 493 tonnas jeb 40,9%.
„Plastmasas atkritumu piesārņojums rada lielākos draudus ekosistēmai.
Turpinoties pastāvošai tendencei, nākotnē pasaules okeānos plastmasas
būs vairāk nekā zivju,” uzsver J. Lapsa.
Konkursu „Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” rīko „Zaļā josta” sadarbībā
ar Valsts izglītības satura centru, Modes un izklaides centru „Rīga Plaza”,
Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.
„Zaļās jostas” pārstāve Laima Kubliņa
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LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ VIEGLATLĒTIKĀ
NOVADA SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅI IZCĪNA
4 MEDAĻAS
Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās Latvijas
čempionātā vieglatlētikā U-20 un U-18 vecuma grupās. Sacensības norisinājās 8. un 9. februārī Kuldīgā, un tajās novada sportisti izcīnīja 4 medaļas.
Par trīskārtējo čempioni 1500 m, 2000 m kavēkļu skrējienā un 3000 m
distancē U-20 grupā kļuva Anna Marija Petrakova. Santis Setkovskis 2000
m kavēkļu skrējienā U-20 grupā izcīnīja 3. vietu un sasniedza personīgo un
jauno Ilūkstes novada rekordu telpās – 6 min. 23,27 sek. Mārtiņam Plešneram 2000 m kavēkļu skrējienā U-18 grupā 4. vieta un personīgais rekords – 6
min. 54,19 sek. Renāram Leiskinam 3000 m skrējienā U-20 grupā 4. vieta,
Lovisai Ķerubinei lodes grūšanā U-20 grupā 7. vieta, bet Aināram Azarevičam 200 m skrējienā U-20 grupā 17. vieta 44 dalībnieku konkurencē un
personīgais rekords – 24,36 sek.
Sveicam sportistus!

Ilūkstes novada Sporta skola

Par trīskārtējo čempioni 1500 m, 2000 m kavēkļu skrējienā un 3000 m
distancē U-20 grupā kļuva Anna Marija Petrakova

ILŪKSTES JAUNIE KARATISTI VEIKSMĪGI
STARTĒJUŠI STARPTAUTISKĀ ČEMPIONĀTĀ
9. februārī Daugavpilī notika II Latgales Karatē WKF čempionāts. Čempionātā piedalījās sportisti no vairākām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.
No Ilūkstes karatē kluba „Dajriki” čempionātā sacentās trīs braši jaunie
karatisti – Jāzeps Jankovskis, Bruno Butkis un Guntis Kaušelis, kuri guva
vērā ņemamus panākumus, izcīnot godalgotas vietas: Jāzeps Jankovskis – 3.
vietu sumo disciplīnā un 2. vietu kata disciplīnā, Bruno Butkis – 3. vietu
sumo disciplīnā, bet Guntis Kaušelis 3. vietu kumite disciplīnā. Guntis – vispieredzējušākais sportists, Jāzepam tās bija tikai otrās sacensības, bet Bruno
– pirmās.
Apsveicam veiksmīgos Ilūkstes karatistus un Ilūkstes karatē kluba „Dajriki” treneri Tatjanu Šeršņovu ar labiem panākumiem!
No Ilūkstes karatē kluba „Dajriki” čempionātā sacentās trīs braši jaunie
karatisti – Jāzeps Jankovskis, Bruno Butkis un Guntis Kaušelis

STIPRINOT DRAUDZĪBAS UN SPORTISKO
GARU, KOPĪGĀ PASĀKUMĀ TIKĀS SPORTA
SKOLAS TRENERI, AUDZĒKŅI UN VECĀKI
15. februārī Ilūkstes novada Sporta skola pulcināja audzēkņus, trenerus
un vecākus uz tradicionālo kopīgo pasākumu cerībā stiprināt kopības un
sportisko garu.
Pasākuma sākumā skolas direktors uzrunāja sapulcējušos un aicināja
uz jautrajām stafetēm. Priecēja lielais dalībnieku skaits, jo pieteicās 12 audzēkņu komandas, treneru komanda un divas vecāku komandas, un daudzie
līdzjutēji. Interesantās stafetes radīja gan azartisku sacensības garu, gan
jautrību, gan līdzjutēju aplausus un atbalsta saucienus. Jaunāko uzvarētāju
laurus plūca un ceļojošo kausu lielajā konkurencē izcīnīja audzēkņu komanda „Jarāni”, bet vecāko grupā uzvarēja „draudzība”. Vecāku komandas ar
līdzīgu punktu skaitu bija patīkami pārsteigtas, jo treneru komanda piedalījās ārpus konkurences. Visas komandas saņēma saldās balvas. Uzvarētāju
komandu fotogrāfijas tiks ierāmētas un priecēs citus goda vietā līdzās ceļojošajiem kausiem Sporta centrā.
Otrajā pasākuma daļā audzēkņiem tika pasniegtas GADA BALVAS
SPORTĀ. Mērķis bija popularizēt audzēkņu īpašos sasniegumus un motivēt
jaunos sportistus startiem sacensībās un prasmei pierādīt sevi kā sportiska
rakstura personību. Sporta skolas balvas saņēma:
•
mērķtiecīgākais futbolists – EMĪLS LINARDS,
•
mērķtiecīgākā peldētāja – ALBERTA ZELTIŅA,
•
mērķtiecīgākā vieglatlēte – ODRIJA PURVINSKA,
•
centīgākais futbolists – OSKARS ROMANSEVIČS,
•
centīgākā peldētāja – KATRĪNA ĶĪSE,
•
centīgākā vieglatlēte – NELLIJA MILTIŅA,
•
zinātkārākais futbolists – KRISTIĀNS ZELTIŅŠ,
•
zinātkārākais peldētājs – REINIS KRASAUSKS,
•
zinātkārākā vieglatlēte – ESTERE FJODOROVA,
•
priekšzīmīgākais futbolists – ANDRIS KRIŠKIJĀNS,
•
priekšzīmīgākā peldētāja – ELĪNA GERASIMOVA,
•
priekšzīmīgākais vieglatlēts – TOMS KAĻIŅINS,

Sportista mamma
Evita Ivdra-Jankovska

•
apzinīgākais futbolists – MĀRTIŅŠ RUBĻEVSKIS,
•
apzinīgākā peldētāja – KATRINA BALTMANE,
•
apzinīgākā vieglatlēte – ELVITA BĒRZIŅA,
•
atbildīgākais futbolists – MAIRIS TIMŠĀNS,
•
atbildīgākais peldētājs – JĀNIS VORSLOVS,
•
atbildīgākais vieglatlēts – ALEKSANDRS SUDŅIKS,
•
draudzīgākais futbolists – VLADS SOKOLOVS,
•
draudzīgākā peldētāja – SABĪNE VANSOVIČA,
•
draudzīgākā vieglatlēte – FAINA DENISENKO,
•
drosmīgākais futbolists – DĀVIS FJODOROVS,
•
drosmīgākais peldētājs – DĀNIELS KRAPĀNS,
•
drosmīgākā vieglatlēte – LAURA VIKTORIJA DŪNA,
•
labākais peldētājs – VITĀLIJS RADZEVIČS,
•
labākais vieglatlēts – SANTIS SETKOVSKIS,
•
labākā peldētāja – ARĪNA RODIONOVA,
•
labākā vieglatlēte – ANNA MARIJA PETRAKOVA,
•
labākā futbola komanda – 2004.–2005. g. dz. U-14: Sigvards Skudra, Kristaps Multiņš, Mairis Timšāns, Gļebs Ivanovs, Kristaps Trafimovs,
Deivids Pučka, Stīvens Kokainis, Dāvis Fjodorovs, Andris Kriškijāns, Rihards Lizaks, Renards Rimovičs, Jēkabs Ušackis, Dāniels Romanovskis,
Raivis Radivinskis, Ingars Žurņa, Klemenss Križanovskis, Rainers Buks,
Roberts Linards;
•
sporta skolas jaunā cerība – pirmā meiteņu futbola komanda U-10:
Santa Lizaka, Anhela Gaidamoviča, Arina Tarasova, Viktorija Sinķavičus,
Gabriella Permanicka, Keita Teljaževiča, Odrija Purvinska, Ligija Čamāne,
Magdalēna Čamāne, Keita Žagata, Laura Areščenko, Dagnija Valaine, Daniela Skreba, Anna Strupule.
Jaunie sportisti bija patiesi priecīgi par balvām un pasākuma noslēgumā
līksmoja groziņdiskotēkā. Paldies vecākiem un treneriem par ieguldījumu
viņu audzināšanā, par mīlestības pret sportu veidošanā un par kopīguma
gara radīšanu pasākumā.
Ilūkstes novada Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā
Dagnija Jemeļjanova
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SUMINĀJĀM ILŪKSTES NOVADA
SPORTISTUS
Varam lepoties – no mūsu novada nākuši daudzi diženi ļaudis, viņu vidū
ar zelta burtiem savus vārdus raksta arī sportisti. Viņi – tik ļoti dažādi!
Sportisti – skolotāji un treneri, sportisti – tiesneši, sportisti – entuziasti,
pasākumu organizatori un iedvesmotāji, sportisti – veterāni, sportisti – leģendas – toreiz un tagad.
Latvijas simtās dzimšanas dienas un mūsu novada piecpadsmit gadu
jubilejas atskaņās 1. februārī svinīgā pasākumā stāstījām mūsu veikumu,
uzvaru un sasniegumu stāstu par novada sporta izaugsmi, lai tas ir iedvesmu avots jauniem sasniegumiem un uzvarām bagātam sporta stāsta
turpinājumam.
Katram sportistam ir savs stāsts: stāsts, kas liek aizdomāties, pasmaidīt, stāsts, kas liek lepoties, ļauj iedvesmoties un sniedz stiprinājumu – mēs
varam sasniegt tik ļoti daudz!
Uzsākot vīt sportistu panākumu stāstu, teicām paldies visām ģimenēm,
visiem vecākiem un vecvecākiem, kas izaudzinājuši gan sportistus, gan labus trenerus un sporta skolotājus, gan sporta atbalstītājus.
Veidojoties bērna attiecībām ar sportu, liela loma ir sporta skolotājam,
jo tieši sporta skolotājs rada pārliecību, ka sports var kļūt par neatņemamu dzīves daļu ikvienam cilvēkam, ka sports dzīvi padara pilnvērtīgu un
priecīgu, tieši viņš ir tas, kurš pirmais pamana īpašo ātrumu, veiklumu,
sīkstumu un ir iedrošinātājs bērnam attīstīt savus talantus. Paldies visiem
mūsu novada sporta skolotājiem, kuri ir, bija un būs iedvesma un atbalsts ikvienam novada bērnam. Pateicības balvu par ieguldījumu Ilūkstes
novada sporta attīstībā saņēma: Elita Rutkupa, Diāna Caune-Ostrovska,
Jānis Jarāns, Aļona Romanova. Sumināti tika arī bijušie skolotāji: Edgars Gaidamovičs, Vilnis Jaunušāns, Sandra Dilāne, Ludmila Korotkova,
Vladimirs Novikovs, Vladislavs Mackevičs, Valērija Puida, Broņislavs Cakuls un Jānis Bigestāns.
Veidojot lielo sporta vēsturi ir tik būtiski, ka vietā, kurā tu dzīvo un
sakņojies ir iespēja attīstīt savus talantus. Ka ir cilvēki, kuri profesionāli sniedz vajadzīgo profesionālo ievirzi izaugsmei. Ilūkstes novada Sporta skola, kuru daudzi atminās esam arī kā Daugavpils rajona bērnu un
jauniešu Sporta skolu ir atspēriena punkts ļoti daudziem talantiem… gan
tiem, kuru izaugsme aizsākas šodien, gan tiem, kuri spodrina savus panākumus pašreiz, gan tiem, kuri ar saviem sasniegumiem sportā ir ievijuši
savu mirdzumu mūsu novada un Latvijas sporta lappusēs. Lai sasniegtu
augstus rezultātus, parasti nepieciešami divi cilvēki – tas ir sportists, un
tas ir treneris. Aiz katra izcila snieguma, aiz katra talanta stāv trenera
ieguldītais darbs. Medaļas un tituli ir tikai ārējais spožums. Ikdienas darbā
ir pūles, neticība, šaubas, nespēks, arī slinkums un vēlme visu mest pie malas. Trenera spēja atrast īstos vārdus, uzmundrināt, pārliecināt un uzrunāt
ir katra sportista veiksmes pamatā. Bez trenera prasīguma un stingrības
nav sportista panākumu. Mēs lepojamies, ka Ilūkstes novadā visos laikos
ir bijuši izcili treneri, un tieši tāpēc šodien varam saredzēt un sadzirdēt
mūsu novada cilvēku sasniegumus ne vien novadā, bet arī Latvijā un ārpus tās. Sakām paldies Sporta skolas direktoriem Jurijam Korotkovam un
Imantam Rubļevskim, treneriem: futbolā – Aleksandram Vorotinskim,
Deivim Pilacam, Armīnam Kaniņam, Vladimiram Žavoronkovam; vieglatlētikā – Sergejam un Svetlanai Petrakoviem, Arnim Kaļiņinam; peldēšanā
– Sņežanai Bonderei. Neatsverams ieguldījums futbola attīstībā ir visiem
zināmajiem treneriem Vladimiram un Alenam Vinokuroviem.
Mēs savā novadā varam lepoties arī ar to, ka no mūsu novada cēlušies
labi futbola spēļu tiesneši, kas ir atzīti Latvijā. Profesionālā futbola tiesnesis Eduards Bigats savulaik ir bijis labs skolotājs, veidojot pirmās tiesneša iemaņas visiem labi zināmajam futbola spēļu tiesnesim Ivaram Caunem,
kurš tiesājis spēles ne vien Latvijas virslīgā, bet arī spēles U-21 grupā Andora – Dānija, Bosnija Hercogovina – Kazahstāna, Luksemburga – Dānija.
Apbrīnojami, kad cilvēks degsmi pret sportu spēj sevī saglabāt līdz pat
sirmam vecumam, kad uzvaras virsotnes uzveic dzīves briedināts cilvēks.
Mēs savā novadā lepojamies ar cilvēkiem, kuriem ir šī mīlestība pret sportu
visa mūža garumā. Tāpēc sakām lielu paldies Ilūkstes novada sporta veterāniem, kuri ar saviem sasniegumiem ir nesuši labu slavu Ilūkstes novadam. Suminām Emīliju Baleišu, Anitu Purvinsku, Elitu Kaļiņinu, Valdu
Namiņu, Innu Šidlovsku, Česlavu Vanaģeli un Valdi Puidu.
Kad atskatāmies uz notikušo un iztēlojamies iespējas, kas sagaida mūs
šķirot sporta dzīves lappuses nākotnē, saprotam, ka ārkārtīgi nozīmīgas
ir tās sirdis, kuras deg sportam kā labdari, nenogurstošie darba rūķi, kuri
neskaita stundas un nerēķina to cik viņi varētu nopelnīt, kas ar milzīgu
sirdsdegsmi iegulda savu laiku, savus līdzekļus, lai sporta dzīve novadā
kļūtu interesantāka un daudzveidīgāka, lai aizvien vairāk cilvēku jebkurā
vecumā varētu izdzīvot sportu savā dzīvē. Svētku pasākuma gaitā Pateicības rakstus un balvas saņēma arī cilvēki, kuriem sports ir dzīves neatņe-
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Veidojoties bērna attiecībām ar sportu, liela loma ir sporta skolotājam.
Paldies visiem mūsu novada sporta skolotājiem, kuri ir, bija un būs iedvesma un atbalsts ikvienam novada bērnam

Svētku pasākuma gaitā Pateicības rakstus un balvas saņēma arī cilvēki,
kuriem sports ir dzīves neatņemamā nepieciešamība, kuri aicina un rada
iespēju mūsu novada ļaudīm baudīt sportu. Priecājamies un lepojamies
– mūsu sporta entuziastu un atbalstītāju pulks ir varens un spēcīgs!
Suminām veterānu hokeja komandu „Ledus lāči

Sveicām novada sporta zvaigzni Sandru Voitāni. Sandra ir ļoti mērķtiecīga un talantīga futboliste. 2017. gadā Sandra titulēta par labāko komandas spēlētāju, pašlaik ir Latvijas nacionālās sieviešu futbola izlases
dalībniece
mamā nepieciešamība, kuri aicina un rada iespēju mūsu novada ļaudīm
baudīt sportu. Priecājamies un lepojamies – mūsu sporta entuziastu un
atbalstītāju pulks ir varens un spēcīgs! Paldies jums visiem!

L E P O JA M I E S

Ikviena sportista sapnis ir 1. vietas, medaļas, olimpiskās spēles… Protams, ne visi to sasniedz, ne katrs to piedzīvo, bet mūsu novadā ir izcili
sportisti, ar kuriem lepojamies ne tikai mēs, bet kurus zina un pazīst Latvijā. Mums ir sportisti, kas Latvijas vārdu padara atpazīstamu plašajā
pasaulē. Kā viens no šādiem sportistiem ir Agris Elerts un viņa ģimene.
Agris kā Latvijas labākais kamaniņu braucējs ir piedalījies 1992. un
1994. gada ziemas Olimpiskajās spēlēs, braucis arī bobslejā.

Suminājām Jāni Zabarovskis– svarcēlāju. Šēderē dzimušais jaunietis
ir nesis Ilūkstes novada vārdu gan caur Latvijas čempionātiem, iegūstot
godalgotas vietas, gan ārvalstīs
Motosporta sirds un dvēsele – Vitālijs Kurmis un Antons Radzevičs, bez kuriem nav iedomājama motosporta attīstība Ilūkstes novadā.
2004. gadā ar viņu gādību tika izveidota „Celmju trase” aizaugušā karjerā
Pilskalnē. Šodien tā ir starptautiski atpazīstama, iemīļota mototrase ļoti
daudziem motosportistiem un šī sporta veida atbalstītājiem. Sakām paldies biedrībai „Moto Ilūkste”.
Anatolijs Panteleiko un Jānis Kaniņš – vīriešu basketbola komandas nenogurstoši pukstošā sirds, kas ilggadēji rosina un virza mūsu
novada vīriešu basketbola komandu uz panākumu virsotnēm. Paldies arī
vīriešu basketbola komandai „Pilskalne”!
Dainis Millers ilgus gadus vienmēr ir atradis laiku, lai pulcētu
Ilūkstes novada sieviešu basketbola komandu kā treneris, kā atbalstītājs,
kā iedrošinātājs. Komanda ar saviem panākumiem nesusi Ilūkstes novada
vārdu ārpus tā robežām. Paldies visai Ilūkstes novada sieviešu basketbola komandai!
Rolands Apelis – hokeja sirds Ilūkstes novadā. Pats dedzīgi mīlēdams
hokeju, viņš sapulcinājis arī citus novada vīrus hokeja komandā, tādēļ suminām arī veterānu hokeja komandu „Ledus lāči”.
Gunta Okmane – cilvēks, kas nespēj vienaldzīgi stāvēt malā, bet gan
ar aizrautību darbojas savā pilsētā Subatē, organizējot dažādas sacensības, sportiskas un veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes iedzīvotājiem. Gunta ir biedrības „Subatieši” sirds un dvēsele. Paldies „Subatiešiem” par sporta dzīves veidošanu Subatē!
Andis Puida – sporta entuziasts ar lielo burtu. Viņš ir ne tikai slē-

pošanas un skriešanas kluba (SSK) „Bebra” biedrs, bet arī pats aktīvs
sportists, pieckārtējs Latvijas čempions slēpošanā, sava dzimtā Bebrenes
pagasta sporta dzīves pukstošā sirds, jaunās paaudzes iedvesmotājs un atbalstītājs sporta jomā, kā arī slēpošanas trases meistarīgs sagatavotājs un
vēl daudzus, daudzus citus nopelnus guvis cilvēks. Paldies visiem SSK
„Bebra” biedriem, kuri ir startējuši dažāda ranga skriešanas un slēpošanas sacensībās Latvijā un ārpus tās. Kā paši atzīst, viņi ir aktīvas un
veselīgas dzīves atbalstītāji un ir aktīvi ne vien skriešanā un slēpošanā, bet
arī citās nodarbēs, kā, piemēram, dziedāšanā un muzicēšanā.
Ievērojama vieta novada sporta dzīves lappusēs ir Lapkovsku ģimenei, kas aizsākusi tradicionālo Ilūkstes novada velomaratonu. Runājot
par velosportu, jāpiemin arī mūsu novadnieks Andris Spūlis, kurš savulaik
nācis ar dedzību un labām idejām riteņbraukšanas iedzīvināšanai novadā.
Paldies arī biedrības „Velo Ilūkste” dibinātājiem un dalībniekiem par
visiem sasniegumiem, kas nesuši Ilūkstes novadam slavu!
Ikviena sportista sapnis ir 1. vietas, medaļas, olimpiskās spēles… Protams, ne visi to sasniedz, ne katrs to piedzīvo, bet mūsu novadā ir izcili sportisti, ar kuriem lepojamies ne tikai mēs, bet kurus zina un pazīst
Latvijā. Mums ir sportisti, kas Latvijas vārdu padara atpazīstamu plašajā
pasaulē. Tie ir cilvēki, kuri sporta vēstures lappuses rakstījuši spilgtiem
burtiem. Paldies viņiem par cīņas sparu, neatlaidību, par to, ka savā dzīvē
ir vēlējušies un vēlas ko lielāku, ko vairāk kā ikdienišķi mierīgu dzīvi!
Kā vienu no šādiem sportistiem jāizceļ Agris Elerts un viņa ģimene. Agris kā Latvijas labākais kamaniņu braucējs ir piedalījies 1992. un
1994. gada ziemas Olimpiskajās spēlēs, braucis arī bobslejā. Sports ģimenē
izdzīvots kā dzīvesveids – Elerti ir piedalījušies Latvijas ģimeņu sporta festivālos, un katrai no ģimenes atvasēm ir savi personīgie sasniegumi vieglatlētikā un riteņbraukšanā. Paldies jums par labo paraugu, kā mirdzēt sev,
novadam un Latvijai!
Andris Vaņins – šī cilvēka darbi runā skaļāk par vārdiem, ko varētu
par viņu sacīt. Kopš agras bērnības nodarbojoties ar futbolu, Andris ir sasniedzis apbrīnojamu meistarību – četras reizes viņš ir atzīts par labāko
futbolistu Latvijā, un viņa sniegums ir augsti novērtēts arī aiz mūsu valsts
robežām. Tā kā Andris joprojām izdzīvo futbolista aktīvo dzīvesveidu, pateicības balvu nodevām viņa vecākiem.
Jurijs Žigajevs – talantīgs, meistarīgs un iedvesmojošs futbolists.
Sasniedzis daudzas augstas virsotnes savā sporta dzīvē un, noslēdzis profesionālo karjeru, ar savu harizmu turpina iedvesmot jaunos futbolistus.
Jurijs allaž ir uzteicis ģimenes nozīmi savā karjerā un uzsver, ka ar ļoti
lielu darbu un neatlaidību ikviens var sasniegt visaugtākos rezultātus.
Sandra Voitāne – meitene ar krampi! Ļoti mērķtiecīga un talantīga futboliste. 2017. gadā Sandra titulēta par labāko komandas spēlētāju, savos 19 gados viņa jau ir Latvijas nacionālās sieviešu futbola izlases
dalībniece. Viņa pauž prieku, ka arī Ilūkstē ir izveidota meiteņu futbola
komanda un cer, ka meitenes izaugs par konkurētspējīgām sportistēm.
Toms Švāns – volejbolists ar augstākajiem sasniegumiem. Sporta speciālisti allaž ir brīnījušies par Tomu, jo puisis profesionāli volejbolu sāka
spēlēt vien 12.klasē. Ļoti ātri, ar īsto treneru atbalstu, viņa talants tika
attīstīts un iemaņas pilnveidotas un jau 25 gadu vecumā, profesionāli spēlējot vien 6 gadus, viņš jau debitē un aivada spožas spēles Latvijas volejbola izlasē! Toms lielu paldies saka savam dzimtās Subates skolas sporta
skolotājam Vilnim Jaunušānam, jo tieši viņš “ielika” pirmās iemaņas.
Sandris Šedis – puisis ar tvērienu no Bebrenes. Bet, ja nopietni, tad
ievērojamus sasniegumus Sandris guvis armvrestlingā. Ir trīskārtējs Latvijas čempions, Baltijas čempions, un viņa augstākais sasniegums ir čempiona tituls 2018. gada Pasaules kausa izcīņas sacensībās Polijā.
Jānis Zabarovskis – svarcēlājs. Šēderē dzimušais jaunietis ir nesis
Ilūkstes novada vārdu gan caur Latvijas čempionātiem, iegūstot godalgotas vietas, gan ārvalstīs: Eiropas čempionātā 2008. gadā Jānis ieguvis 3.
vietu, Pasaules čempionātā 2009. gadā – 5. vietu divcīņā un 4. vietu „garajā ciklā”.
Edgars Apelis – panākumu kaldinātājs hokejā. Latvijas hokeja izlases sastāvā viņš ir piedalījies pasaules čempionātā U-18 un U-20 grupā.
Veidojot mūsu novada sporta atmiņu stāstu, apzināmies un stiprinām
domu, ka nav mazsvarīgu mirkļu un sasniegumu, nav mazsvarīgu lēmumu, viss allaž savijas vienā kopveselumā. „Mēs būsim tik lieli, cik mūsu
griba,” – tā reiz sacījis Jānis Rainis, un tik iederīgi tas skan arī šodienā.
Mūsu novads ir sportisks novads, mums vēl ir tik daudz iespēju nākotnē
vīt skaistus sasniegumu stāstus! Un tādi noteikti būs!
Ilūkstes novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja
Ilona Linarde,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
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TURĒT LATVIJU SVĒTU
12. februārī Ilūkstes kultūras namā ar īpašu filmas seansu un tās veidotāju dalību tika atklāta ceļojošā izstāde „Izgaismot Latviju”, kurā apskatāmas fotogrāfijas no fonda „1836” organizētajiem un Imanta Ziedoņa muzeja
atbalstītajiem ekspedīcijas gājieniem apkārt Latvijai vairāk nekā trīs gadu
garumā. Žanete Grende, Ziedoņa muzeja uzticības padomes pārstāve, un
Maija Jaunzeme, projektu vadītāja, klātesošajiem stāstīja par Imanta Ziedoņa idejām, aicināja uzdrošināties un iedvesmoja rīcībai. Vairāk uzzinājām arī
par „1836” projekta idejas pirmsākumiem un trīs gadu garo darbu.
Izstaigāt visu Latviju - tāda savulaik bija Imanta Ziedoņa iecere, kuru
viņš realizēja, ejot Kurzemīti, Leišmalīti un vēl daudzus citus ceļus. Sevišķi īpaša Imantam Ziedonim bijusi Latvijas pierobeža, par kuru viņš raksta:
“Un galu galā pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā jābūt!) tūrisma
ceļš un ceļotāji prasīs izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos.”
Pirmie soļi projekta īstenošanā sākās jau 2015. gadā, apbraukājot Latvijas
pierobežu un tiekoties ar pašvaldībām un tūrisma informācijas centru vadītājiem. Top „1836” ceļi: Piejūra (Nida – Ainaži), Ziemeļmeita (Ainaži – Pededze), Māras ceļš (Pededze – Demene) un Leišmalīte (Demene – Nida), lai
2018. gada 21. jūnijā dāvātu dāvanu Latvijas simtgadei, atklājot ceļu apkārt
Latvijai. 2016.gadā Imanta Ziedoņa muzejs sadarbībā ar fondu “1836” ir uzsāka apkārt iešanu Latvijai, kas turpinājās līdz Latvijas simtgadei un vēl pēc
tam. Gājiens notika gandrīz katru sestdienu un svētdienu no maija vidus
līdz septembrim divarpus gadu garumā. Svētdienā katrs gājiens noslēdzas ar
koncertu, kurā muzicēja kāds fonda „Viegli” mūziķis kopā ar draugiem. Ceļā
varēja pievienoties ikviens uz abām dienām vai vienu, vai kopīgi paiet tikai
kādu ceļa gabaliņu. 2017.gada vasarā ceļš gājējus ieveda arī Ilūkstes novadā.
Katrā no gājienu noslēguma vietām tika ierakts viens no fonda “1836” ceļmalas stabiem, mūsu novadā tas rotājas Ilūkstē pie estrādes un tajā iegravēti
reiz Imanta Ziedoņa teiktie vārdi: “Mēs esam stipri savā saderībā un drīkstam saderību sagaidīt arī no pārējiem, no ļaudīm. Taču vispirms ir jāsader
sevī un savos vistuvākajos cilvēkos”.
Idejas lolotāji izteica pateicību mūsu novada ļaudīm par atvērtību un uzticēšanos, Žanete Grende uzsvēra: “Pirms četriem gadiem, kad radās ideja,
man bija skaidrs, ka bez pašvaldību atbalsta mēs tālu netiksim. Pašvaldības
ir pamats. Toreiz mūsu idejas aizmetņiem par 1836 gājienu simtprocentīgi
noticēja vien divas pašvaldības, viena no tām Ilūkstes!” 1836 stāsts ir nevis
par vienkāršu apiešanu apkārt valstij, bet par Latvijas apmīļošanu, par mīlestību …šis ceļš sākas mūsos katrā pašā. Cik ļoti es mīlu Latviju, cik ļoti es
mīlu savu novadu, pilsētu, pagastu mājas. Cik daudz es par šīm vietām zinu?
Vai mans gājums ir jēgpilns? “Finiša nav un nebūs. Ir tikai starts”… Žanete
Grende aicina: “Apej apkārt savai mājai! Sākums ir jūsos! Neviens cits par
jums nestāstīs, ja gribi, lai par tevi zina, ir jāiet pašam.”
Filma un izstāde ”Izgaismot Latviju” ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem un stāsta par “1836 ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai
idejai veltīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to ceļā ieraudzīja daudzie gājienu dalībnieki. “Šī filma ir unikāls mantojums nākamajām
paaudzēm, kas apkopo to, kāda no trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža,
un stāsta, kādi esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji,” uzsver Žanete
Grende “filma ir unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā. Lepojos, ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura aizgādnībā
tapusi pilnmetrāžas dokumentāla filma un izstāde”.

12.februārī pulcējāmies Ilūkstes kultūras namā, lai kopā atklātu ceļojošo
izstādi un noskatītos filmu “Izgaismot Latviju”

Idejas lolotāji izteica pateicību mūsu novada ļaudīm par atvērtību un
uzticēšanos, Žanete Grende uzsvēra: “Pirms četriem gadiem, kad radās
ideja, man bija skaidrs, ka bez pašvaldību atbalsta mēs tālu netiksim.
Pašvaldības ir pamats. Toreiz mūsu idejas aizmetņiem par 1836 gājienu
simtprocentīgi noticēja vien divas pašvaldības, viena no tām Ilūkstes!”

„Turēt Latviju svētu” – ne tikai vārdi, kas izskan filmā, bet kā dzīvības
pavediens, kas caurvij skaisto stāstu par 1836 km gājienu apkārt Latvijai…
Pēc pieturvietas Ilūkstē, izstāde “Izgaismo Latviju” kopā ar režisora
Jāņa Rēdliha veidoto tāda paša nosaukuma filmu ceļos uz kādu citu pierobežas novadu, turpmāko gadu laikā apceļojot visu Latviju. Informāciju par
turpmākiem filmas seansu laikiem, kā arī izstādes ceļojuma maršrutu apkārt Latvijai iespējams atrast Imanta Ziedoņa muzeja mājas lapā www.ziedonamuzejs.lv un muzeja sociālo tīklu lapā Facebook.com.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
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Katrā no gājienu noslēguma vietām tika ierakts viens no fonda “1836”
ceļmalas stabiem, mūsu novadā tas rotājas Ilūkstē pie estrādes un tajā
iegravēti reiz Imanta Ziedoņa teiktie vārdi: “Mēs esam stipri savā saderībā un drīkstam saderību sagaidīt arī no pārējiem, no ļaudīm. Taču
vispirms ir jāsader sevī un savos vistuvākajos cilvēkos”
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NOTVERT LAIMES MIRKLI RASOTĀ RĪTĀ
SPALGĀ DZĒRVJU KLIEDZIENĀ…
Būt ceļā. Iet. Apiet apkārt, apskaut, apmīļot. Vienalga, apiet apkārt Latvijai, novadam, vai savām Mājām. Apiet apkārt jēgpilni – skan Imanta Ziedoņa
idejās. Idejās, kas nav tālas, bet tepat klētesošas, ļaužu sildītas. Par mūsu
novadnieku apmīļoto ir arī māju “Daudzēni” stāsts. Te, Pilskalnes pagastā,
Kristīne Ješus ar ģimeni ir atjaunojusi savas dzimtas mājas. Mājas ir kļuvušas
ne vien par tikšanās vietu kuplajai radu un draugu saimei, bet arī par atpūtas
vietu tūristiem.
Mīlestības virmojums un spēcinājuma vieta ir vecāku mājas, kurās allaž
ir gribējies atgriezties, uzsver Kristīne, bet vecākiem mūžībā aizejot, ceļš uz
dzimtajām mājām vedis aizvien retāk… “Aizbraucot pēc vairākiem gadiem uz
kapusvētkiem un ieraugot īstu postažu, sapratu, ja neko nedarīs, pēc pāris
gadiem šajā vietā būs tikai gruvešu kaudze,” stāsta Kristīne, “redzot pazudušu, sagruvušu māju kļūst baisi… Redzot nogruvušas mājas, kurās skolas
gados esmu ciemojusies pie saviem vienaudžiem, man acīs saskrien asaras…
Un tajā dienā mana dzīve mainījās, es sapratu, cik dārga man ir šī vieta, ka
manas saknes vēl aizvien ir šeit. Un lai vai kas notiktu, es nevaru ļaut manām
tēva mājām sabrukt.”
“Savas lauku mājas mēdzu dēvēt par mazo Šveici, un
lielākā laime ir kad varu atrast laiku pabūt tieši šeit...
Gribu, lai šī vieta, kur saņemt mierīgu atpūtu,
sasmelties enerģiju, atgūt spēkus būtu arī citiem”
“Redzot nogruvušas mājas, kurās skolas gados esmu ciemojusies pie
saviem vienaudžiem, man acīs saskrien asaras… Un tajā dienā mana
dzīve mainījās, es sapratu, cik dārga man ir šī vieta, ka manas saknes vēl
aizvien ir šeit. Un lai vai kas notiktu, es nevaru ļaut manām tēva mājām
sabrukt,” stāsta Kristīne

Par kopā būšanu, dzīvošanu un svinēšanu, par draudzēšanos vienam ar
otru un dabu- ir tas stāsts, kas caurvij lauku sētu “Daudzēni”

Ar lielu mīlestību un darba sparu 2007.gadā tika uzsākti mājas un pagalma atjaunošanas darbi, atceroties Kristīne stāsta: “Vispirms tika tīrīta un
sakopta apkārtne,viss pagalms bija aizaudzis ar dadžiem un krūmiem. Mājas
bija īsts žurku un peļu miteklis. Daudz bija celtniecības un ēku labošanas darbu, jo visiem spēkiem viss bija jāsaglābj. Neizdevās atjaunot vienīgi pirtiņu,
kas ilgāku laiku bija nostāvējusi ar pavisam cauru jumtu.Tās vietā tagad ir
ierīkota puķu dobe, blakus dīķis ar ūdensrozi un krāsainām zivtiņām. Pirmajā sakopšanas talkā bijām krietns pulks- mani draugi un radi pievienojās
arī kaimiņi. Ar kaimiņiem man ir ļoti paveicies, jo palīdzēt viņi nekad nav
atteikuši, ar visu to, ka pašiem darba pilnas rokas. Pēc grūtās darba dienas
rīts ar kafijas krūzi, saullēktu un spalgajām dzērvju klaigām – bija kaut kas
vienreizējs! Tas lika aizmirst visu grūtumu un vienkārši cēla spārnos. Tās
sajūtas nav aprakstāmas! Es to nosauktu par laimes sajūtu. Un tā jau 12 gadus mani šī laimes sajūta nepamet. Es patiešām esmu laimīga, ka man ir šī
vieta, kur braukt, kur pastrādāt zemes darbus, kur satikties ar saviem radiem, draugiem. Mūsdienu dzīves steigā tik ļoti pietrūkst kopā būšanas, kopā
izdziedāšanās un izrunāšanā”.
Plānojot nākotnes attīstības iespējas tūrisma jomā, ir nodibināta biedrība
“Jaundzērves”, kā Kristīne saka, nosaukums, protams, radies iedvesmojoties
no dzērvju klaigām. Nākotnes redzējumā viņa ir ievijusi savu ideju par kopā
būšanu, dzīvošanu un svinēšanu, par draudzēšanos vienam ar otru un dabu,
mājām “Daudzēni” kļūstot par vietu, kur pilsētas bērniem iepazīt dabas brīnumus - atrast dobē zemenīti, kur redzēt, kā aug un nobriest tomāti, gurķi,
ķirbji…Lai katrs iemācītos saudzēt dabu, saskatīt tās skaistumu un vērtības.
“Te var vienkārši būt,” saka Kristīne, “var pasēdēt pļavā, klausoties putnu dziesmās, vienkārši skatīties debesīs un saņem milzīgu dziedinošu devu
savam nogurušajam ķermenim. Visi, kas šeit ir pabijuši ir sajutuši šo labo
enerģiju.” Un, protams, te var svinēt arī svētkus, Kristīnes radu un draugu
pulks jau ir iedibinājis tradīciju Saulgriežus sagaidīt un svinēt tieši Pilskalnes
pagastā.
Kristīne ir savu māju sajūtu spārnota un vēlās, lai šī vieta sniedz spēkus
arī citiem, uzsverot: “Savas lauku mājas mēdzu dēvēt par mazo Šveici, un
lielākā laime ir kad varu atrast laiku pabūt tieši šeit. Kā jau vairumam cilvēku, arī mana dzīve ir viens milzīgs skrējiens ar moderno pilsētnieku stresu
kabatā. Ir vērts braukt 250 km kaut vai uz pāris dienām un saņemt antistresa
devu veselam mēnesim! Tāpēc gribu, lai šī vieta, kur saņemt mierīgu atpūtu,
sasmelties enerģiju, atgūt spēkus būtu arī citiem.”

Kristīnes radu un draugu pulks jau tradicionāli Saulgriežus sagaida un
svin Pilskalnes pagastā
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„ĒNU DIENĀ” 22 JAUNIEŠI IEPAZINA
PROFESIJU AIZKULISES ILŪKSTES NOVADĀ
Arī šogad, Ilūkstes novada pašvaldība, atbalstot valstī izsludināto, jau
ikgadēji organizēto karjeras izglītības akciju „Ēnu diena”, piedāvāja vairākas vakances novadā. Šī akcija skolu jauniešiem dod iespēju pavadīt vairākas stundas kopā ar interesējošas profesijas pārstāvi un praksē iepazīt
savas nākotnes nodarbes visdažādākos aspektus, savukārt darbiniekiem
tas dod lielisku iespēju iedvesmot savus nākamos kolēģus mērķtiecīgai
karjerai, kā arī ļauj paraudzīties uz savu profesiju un tās ikdienu no malas.
Ilūkstes novadā šogad bija iespējams „ēnot” Ilūkstes novada pašvaldībā, Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā, Ilūkstes PII “Zvaniņš” un
Veselības centrā “Ilūkste”, kopskaitā novadā bija pieejamas vairāk 30 vakances.
Šogad „Ēnu diena” notika 13. februārī. „Ēnu dienas” rītā jaunieši pulcējās Ilūkstes novada pašvaldībā, kur, paužot prieku par jauniešu interesi,
viņus uzrunāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna un jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Pokšāne.
Pieprasītākās profesijas šogad Ilūkstē, tāpat kā aizvadītajā gadā, bija
dizaina speciālists, pirmsskolas skolotājs, fizioterapeits, medicīnas māsa
un procedūru kabineta māsa, šogad īpaša interese tika izrādīta arī grāmatvedības un finanšu nodaļas darbam.
Skolēni, daloties ar saviem iespaidiem, stāsta:
“Es izbaudīju Ēnu dienu Ilūkstes novada pašvaldībā. Novērtēju jūsu
silto uzņemšanu savā pulkā, man, kā ciemiņam no Rēzeknes novada, bija
interesanti uzzināt vairāk par Ilūkstes novadu un struktūru. Es ēnoju
grafisko dizaineri Madaru, mani iepriecināja viņas jautrā, atsaucīgā un
komunikablā personība, kas padarīja Ēnu dienu vēl jaukāku. Bija iespēja
ieskatīties darba procesa aizkulisēs, kas man noderēja, lai iegūtu labāku
priekšstatu par grafiskā dizainera darba pienākumiem. Kopumā “Ēnu diena 2019” Ilūkstes novada pašvaldībā bija lieliski izdevusies! Bija patīkami
pavadīt laiku ar jūsu kolektīvu un paviesoties Ilūkstē! Paldies par iespēju
ēnot pie jums!”
“Ēnu dienā, 13.februārī, iepazinos ar fizioterapeita profesiju. Kad
braucu uz Ilūksti, es baidījos un nezināju, kas būs. Fizioterapeite Madara
Gadzāne pastāstīja par savu darbu, parādīja dažādus vingrinājumus muguras sāpju novēršanai. Fizioterapeite bija ļoti laipna. Liels paldies par

SUBATEI IR ĪPAŠA LOMA NĀKOTNES PLĀNĀ
19.februārī Ilūkstes novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar
Subates un Prodes pagasta iedzīvotājiem, lai kopā rastu risinājumus aktuāliem jautājumiem.
Kopsapulcē piedalījās novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis, izpilddirektora
vietniece Ieva Strode un pašvaldības speciālisti attīstības, finansu, izglītības un kultūras jomās.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie pašvaldības jaunās Attīstības programmas izstrādes. Tiekoties ar novadniekiem, domes priekšsēdētājs atzīmēja,
ka Subatei ir īpaša loma nākotnes plānā. Kopīgā sarunā izkristalizējās galvenais – Subate ir ar augstu potenciālu. Unikālā pilsētvide ar skaistajiem,
plašajiem ezeriem un kultūrvēsturisko mantojumu padara pilsētu ļoti pievilcīgu tūristiem un ne tikai. Arvien biežāk gan vietēji, gan citu novadu
iedzīvotāji te izvēlās iegādāties īpašumus. Risinot ikdienišķus jautājumus,
mums visiem kopā ir jāspēj saskatīt tās pilsētas vērtības un bagātības, ku-

Ilūkstes novadā “ēnoja” ne vien mūsu novada skolnieki, bet arī viesi no
citiem novadiem. Ilze no Rēzeknes novada, daloties iespaidos saka: “Ēnu
diena 2019” Ilūkstes novada pašvaldībā bija lieliski izdevusies! Bija patīkami pavadīt laiku ar jūsu kolektīvu un paviesoties Ilūkstē! Paldies par
iespēju ēnot pie jums!”
iespēju piedalīties „Ēnu dienās”, iesaku visiem nākamajā gadā izmantot
šo iespēju.”
“„Ēnoju” Ilūkstes novada jaunatnes lietu speciālisti Lāsmu Pokšāni.
Dienas sākumā iepazinos ar Ilūkstes novada pašvaldību, tad devos uz Jauniešu kvartālu. Piedalījos Valentīndienas apsveikuma kartiņu veidošanā.
Man ļoti patika. Domāju, ka „ēnošu” arī nākamajā gadā.”
“Iepazinos ar Šēderes pagasta bibliotekāres Rutas Šeršņovas darbu.
Iepazinos ar bibliotekāres ikdienas darba pienākumiem, bibliotēkas programmu „Alise”, datubāzēm „Lursoft”un „Letonika”. Paldies par interesanto dienu.”
Paldies arī jauniešiem par uzdrošināšanos un iedvesmošanu!
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
ras attīstot, mēs varam bagātināt un spodrināt pilsētas kultūrvēsturisko
mantojumu.
Šobrīd, lai stiprinātu kultūras un tūrisma jomas, ir izveidota un darbu
uzsākusi Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra, tās pārziņā būs
arī Subates kultūras un tūrisma dzīve. Ar subatiešiem tikās aģentūras direktore Viktorija Kozlovska, un arī viņa uzsvēra - Subate ir pilsēta ar potenciālu un var kļūt par kūrortpilsētu, atzīmējot, ka skaista un pievilcīga
pilsētvide sākas ar katru sētu, ar katra iedzīvotāja attieksmi.
Pašvaldība allaž ir meklējusi iespējas, kā uzlabot infrastruktūru novadā. Daudz ir darāmo darbu, bet nevaram noliegt, daudz ir arī izdarīts un
arī subatieši var lepoties ar pievilcīgāku pilsētas ainavu. Skaisti, ka pilsētā
tiek saglabāts vēsturiskais mantojums. Uzklausot iedzīvotāju ieteikumus,
šogad ir plānoti remontdarbi vienai no pilsētas centra ielām.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

19.februārī Ilūkstes novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar Subates un Prodes pagasta iedzīvotājiem
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EGLAINES PAGASTĀ ATZĪMĒJA LIETUVAS
NEATKARĪBAS 101.GADADIENU UN
GODINĀJA BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJUS
15. februārī Ilūkstes novada Červonkas (Sārtenes) kapsētā, pie Latvijas
brīvības cīņās (1919.–1920. g.) kritušo Lietuvas karavīru pieminekļa, notika piemiņas brīdis, veltīts Lietuvas neatkarības 101. gadadienai, ko svin 16.
februārī.
Piemiņas brīdī, noskanot Lietuvas valsts himnai, Subates katoļu baznīcas mācītājs Andrejs Skadiņš noturēja lūgšanu un svētīja brīvprātīgo kapus.
No Lietuvas puses visus klātesošos uzrunāja Rokišķu rajona mērs Antanas
Vagonis un Lietuvas jauno strēlnieku (skautu) vadītājs Aļģis Veikšis, bet no
Latvijas puses ar 101. gadadienu visus apsveica Daugavpils Lietuviešu kultūras biedrības vadītājs Rimantas Klepšis. Lietuvas brīvprātīgo karavīru kapu
apvienības priekšsēdētaja Rimante Norvaišiene pateicās par labu sadarbību
ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu, Eglaines pagasta
pārvaldes vadītāju Martu Petrovu un Eglaines pagasta pārvaldes kolektīvu.
Pasākumu vadīja Obeļu ģimnāzijas skolēni un Rokišķu skauti, kuri dziedāja patriotiskas dziesmas, lasīja dzeju.
Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja
Ona Hohlova

Piemiņas brīdī, noskanot Lietuvas valsts himnai, Subates katoļu baznīcas mācītājs Andris Skadiņš noturēja lūgšanu un pasvētīja brīvprātīgo
karavīru kapavietas

AKTĪVI UN RADOŠI AIZVADĪTAS ZIEMAS
SPORTA SPĒLES JAUNIEŠIEM UN ĢIMENĒM
9.februārī Ilūkstes pilsētas stadionā notika Ziemas sporta spēles jauniešiem un ģimenēm.
Ziemas sporta spēlēs visiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus dažādās
aktivitātēs. Atraktīvais nobrauciens, hokeja sitieni mērķī, futbola sitieni,
labirints, sniega piku mešana un citas aktivitātes tika piedāvātas pasākuma
apmeklētajiem. Tāpat komandas varēja piedalīties Sniega volejbola turnīrā.
Paldies visiem aktīvajiem dalībniekiem!
Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Pokšāne

Paldies visiem aktīvajiem ziemas sporta spēļu dalībniekiem!
(Foto: Anastasija Mašņuka)

NOVADA JAUNIE MŪZIĶI PRIECĒ AR AUGTIEM SASNIEGUMIEM KONKURSĀ “NO BAROKA LĪDZ ROKAM 2019”
Šogad no Ilūkstes novada uz konkursu “No baroka līdz rokam 2019”Rēzeknē devās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokāli instrumentālais ansamblis un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa “MIX”.
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” tiek
rīkots ar mērķi – popularizēt bērnu un jauniešu vidū vokāli instrumentālo
ansambļu (VIA) un instrumentālās mūzikas žanru un veicināt viņu līdzdalību kolektīvajā muzicēšanā. Profesionāli novērtēt izglītības iestāžu VIA,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu sniegumu un sniegt rekomendācijas
kolektīvu mākslinieciskajai attīstībai.
Priecē tas, ka žūrija dalībnieku sniegumā saskatīja ikviena dalībnieka
ieinteresētību, centību un pozitīvo attieksmi pret muzicēšanu. Ilūkstes novada kolektīvi parādīja labus rezultātus un popgrupa „MIX „ (Dana Viviāna
Cirse, Melānija Makavecka, Evelīna Rusecka, Andželika Purvinska, Elīza
Repkova, vadītāja Alisa Jevsejeva) saņēma 1.Pakāpes Diplomu un ceļazīmi
uz konkursa finālu Rīgā. Bērnu un jauniešu centra VIA ( Jana Dudare,
Amanda Lapa, Megija Pabērza, Elza Timšāne, vadītājs Arnis Slobožanins)
saņēma 1.Pakāpes Diplomu un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā 24.martā.
Sveicam Ilūkstes kolektīvus ar izciliem sasniegumiem mūzikā un vēlam
nest Ilūkstes novada vārdu Latvijas finālistu konkursā!
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

Ilūkstes novada kolektīvi parādīja labus rezultātus un popgrupa „MIX „
(Dana Viviāna Cirse, Melānija Makavecka, Evelīna Rusecka, Andželika
Purvinska, Elīza Repkova, vadītāja Alisa Jevsejeva) saņēma 1.Pakāpes
Diplomu un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA ATGĀDINA:
“MĀJDZĪVNIEKA ĪPAŠNIEK,
ESI ATBILDĪGS!”
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku
īpašniekiem, ka viņu pienākumos ietilpst gan rūpes par dzīvnieka
veselību un labturību, gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar
mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).
Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu iemeslu pēc
- nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur nonākušo ir klaiņojoši mājas
(istabas) dzīvnieki, kuru izķeršanu organizē vietējā pašvaldība saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības teritorijā klaiņojošie
noķertajiem mājas (istabas) dzīvniekiem ir jānonāk Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) reģistrētās dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā
pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, ar kuriem
pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji ir īpaši apmācīti, un to
apliecina Latvijas Veterinārārstu biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja
apliecība. Dzīvnieku ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu
laikā pēc klaiņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD reģistrētā
dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam nepieciešama neatliekama
veterinārmedicīniskā aprūpe, dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami
ātrāka noķertā dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš
noteiks dzīvnieka veselības stāvokli, un, ja nepieciešams, nozīmēs tālāku
dzīvnieka ārstēšanu.
Pēc tam kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir nonācis PVD
reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes īpašniekam, pamatojoties
uz dzīvnieka identifikācijas datiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē
pieejamo informāciju, ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties
jāsazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos mājās.
Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs paver iespēju
nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku
nokļūšanu mājās. Bet, kā norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz
suņu joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā vienotajā valsts
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.
Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pieejamajiem dzīvnieka
identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā saimnieku, patversmes
īpašniekam ir jānodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka
meklēšana, ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos.
Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, patversmes
īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā citai personai, paturēt
patversmē, nodot turēšanā citai patversmei vai arī eitanazēt to.

VUGD: RUNĀJIET AR BĒRNIEM PAR
RĪCĪBU UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma zvanu no
satraukta bērna, kurš stāstīja, ka dzīvoklī aizdegās putekļsūcējs, kuru viņš
ir nodzēsis. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī putekļsūcējā bija gruzdējuši putekļi un atkritumi.
Desmit gadus vecs bērns, kurš bija viens atstāts dzīvoklī, ugunsgrēku apdzēsa un dūmojošo putekļsūcēju iznesa kāpņutelpā.
Tikai bērna pareiza rīcība, atvienojot putekļsūcēju no elektrības un
piezvanot uz 112, visticamāk pasargāja viņu no saindēšanās ar dūmiem
vai pat izglāba viņa dzīvību.
VUGD aicina vecākus ar saviem bērniem pārrunāt to, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās. Vecāki nedrīkst paļauties, ka šīs zināšanas bērniem iedos izglītības iestādes. Tajās tiek sniegta vispārēja pamatinformācija, bet katram bērnam ir svarīgi saprast, kā šīs iegūtās zināšanas pielietot
savā mājoklī. Piemēram, bērnam redzamā vietā mājoklī var novietot zīmīti
ar telefona numuriem: 112, vecāki, vecvecāki, brāļi/māsas u.c., uz kuriem
zvanīt, ja notikusi nelaime. Satraukuma brīžos ne tikai bērni, bet arī pieaugušie var aizmirst telefona numurus, kurus ikdienas situācijās atceras

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai patversmei
jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attārpots, vakcinēts, apzīmēts
(čipots) un reģistrēts LDC vienotajā reģistrā.
Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt katram patversmē
nonākušajam dzīvniekam nepieciešamo veterinārmedicīnisko aprūpi, lai
saglabātu dzīvnieka veselību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo
infekcijas slimību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infekcijas vai sēnīšu
izraisītas slimības nopietni neapdraudētu gan citus dzīvniekus (piemēram,
parvovīrusa infekcija, gaļēdāju mēris, panleikopēnija, infekciozais hepatīts
u.c.), gan cilvēku (piemēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā ēde u.c.).
Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir sterilizēts, drīkst brīvi
uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas. Jāpiebilst, ka pašvaldības
saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo
māju tuvumā uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, atbilstoši
apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un tiek nodrošināta tā labturība.
Uz kaķiem pašlaik neattiecas obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un
reģistrācija valsts datu bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot
vienotā reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi), tādējādi kaķa
pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami ātrāku tā atgriešanos mājās.
Tieši čips palīdzēs atrisināt pārpratumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda
pārpratuma dēļ saimnieka kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā
dzīvnieku patversmē.
Visu reģistrēto dzīvnieku patversmju saraksts ir pieejamas PVD
tīmekļvietnē - PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.
LDC uzturētais vienotais mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs – dzīvnieka
reģistrēšana, dati par dzīvnieka īpašnieku, ceļošana ar mājdzīvnieku u.c.
informācija
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku pienākumus noteic šādi
normatīvie dokumenti:
• Dzīvnieku aizsardzības likums
• Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 407 “Noteikumi
par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku
viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai
dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu
reģistrācijas kārtību”
• Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 678 “Klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanas prasības”
• Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
• Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Rūta Rudzīte
bez grūtībām. Bērnam ir jāizstāsta, pie kuriem kaimiņiem viņš var vērsties
pēc palīdzības, kuri kaimiņi viņu ielaidīs savā mājoklī un piezvanīs vecākiem. Līdzās tam bērns ir jāiedrošina neslēpt savas rīcības sekas, jo bērni,
baidoties no soda, nereti izvēlas noslēpt savu nodarījumu, tādējādi sevi un
citus pakļaujot briesmām, jo netiek savlaicīgi par notikušo paziņots ugunsdzēsējiem glābējiem uz 112.
Vecākiem ar bērniem ir jāpārrunā savas ģimenes drošības plāns, kas
ietver vienošanos par to, kas tiks darīts, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, kā
katrs no ģimenes locekļiem izkļūs no mājokļa telpām, kāda būs rīcība, ja
nebūs iespējams izkļūt no mājokļa utt. Kopā ar bērniem ir jāuzzīmē sava
mājokļa plāns un ceļi, kā iespējams izkļūt no katras mājokļa telpas. Lai
nostiprinātu bērna zināšanas par rīcību, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks,
ugunsdzēsēji glābēji aicina izspēlēt iespējamo rīcību – ar aizvērtām acīm
izrāpot no mājokļa, lai pārliecinātos, ka naktī bērns varēs orientēties telpā.
VUGD aicina vecākus būt atbildīgiem un parūpēties, lai bērni zinātu,
ko darīt, ja mājoklī izceļas ugunsgrēks, jo no tā ir atkarīga ģimenes locekļu
veselība un dzīvība!
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

LSK DAUGAVPILS – ILŪKSTES NOVADU KOMITEJĀ PAR ZIEDOJUMIEM
VAR SAŅEMT APĢĒRBU, APAVUS UN SADZĪVES PRECES
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja aicina izmantot iespēju iegādāties par ziedojumiem lietotas sieviešu, vīriešu un bērnu drēbes un apavus, kā arī citas
sadzīves preces no Dānijas.
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Gaidām Jūs pirmdienās un otrdienās no 9.00 līdz 15.00
Ilūkstē, Kastaņu ielā 38, LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu
komitejā. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pirmdienās un
otrdienās: mob. 29341751.

N O T I E K

LIELĀ TALKA 27. APRĪLĪ – TIEKAMIES!

10 gadu garumā Lielajā Talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500
000 dalībnieku, un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu
daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu;
2018. gada talkā tas jau bija samazinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu.
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi, tāpēc talkas vietās tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas un koku stādīšanas
talkas. Šie fakti ir apliecinājums tam, ka Lielā Talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais
izglītojošais un vides sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus
rezultātus, un arī uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sakopšanā, bet,
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būtiskākais, – cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.
Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai
vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu
izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicināti
talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku vietām
tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai,
baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu
un kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām
institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”,
kas tiks atvērta līdz ar sniega nokušanu. Talkas vietu reģistrācija mājaslapā www.talkas.lv sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, šogad – ar š.g.
27.martu.
Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g. 27. aprīlī!

V Ē S T I S

Papildus informācija mājaslapā www.talkas.lv
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N O VA D A

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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