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D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDI APRĪLĪ
25.aprīļa domes sēdē deputāti izskatīja 33 darba kārtības jautājumus:
1.Par Ilūkstes novada Šēderes pagasta pārvaldnieka iecelšanu.
2.Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3.Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām.
4.Par reliģijai paredzēto 2019.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
5.Par profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Veterinārmedicīna”
kursu maksas noteikšanu.
6.Par Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.
7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes
pagastā.
8.– 9. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 44-13 un zemes starpgabala
Zemgales ielā 10 A, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
10. Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu sakarā ar teritoriālo reformu.
11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Jelgavas iela 14, Ilūkstē.
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības
daļai nekustamajā īpašumā “Mežlīci”, Ilūkstē.
13. – 16. Par pašvaldības zemes iznomāšanu un zemes nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes un Subates pilsētā.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Skolas
ielā 24A un Skolas ielā 26A Subatē.
18. – 29. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu un neapbūvētās
zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes, Pilskalnes, Dvietes, Eglaines, Šēderes un Prodes pagastos.
30. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu A/S
“Latvijas valsts meži” smilts-grants un smilts atradnē “Lapsukalns”.
31.- 32. Par zvejas tiesību nomu Āzišķu, Baltmuižas un Marijas (Marinovas) ezerā.
33. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma “Jelgavas iela 22”, Ilūkstē, izsolē .
Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Par Šēderes pagasta pārvaldnieku iecēla Viktoru Potjomkinu.
Deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo kandidatūru. Viktors ir dzimis, audzis
un šobrīd dzīvo Šēderes pagastā. Strādā Latvijas Lauku konsultācijas un
izglītības centrā par konsultantu. Lauku dzīve viņam ir tuva un pazīstama.
Darbā iegūtās zināšanas izmantos vadot dzimto pagastu.
***
Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu:
-bilances aktīvi EUR 25 863 102 (divdesmit pieci miljoni astoņi simti sešdesmit trīs tūkstoši viens simts divi euro);
-pamatbudžeta ieņēmumi EUR 9 455 557 (deviņi miljoni četri simti piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro) (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 1 137 607, ieņēmumi EUR 7 990 374,
aizņēmums EUR 327 576);
-pamatbudžeta izdevumi EUR 9 455 557 (deviņi miljoni četri simti piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro) (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 1 015 536, izdevumi EUR 7 819 587;
aizņēmumu atmaksa EUR 620 434).
-speciālā budžeta ieņēmumi EUR 623 647 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro) (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā EUR 262 542, ieņēmumi EUR 361 105);
-speciālā budžeta izdevumi EUR 623 647 (seši simti divdesmit trīs tūkstoši
seši simti četrdesmit septiņi euro) (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās EUR 260 078, izdevumi EUR 363 569);
-ziedojumu ieņēmumi EUR 14 951 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro) (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 118
ieņēmumi EUR 14 833);
-ziedojumu izdevumi EUR 14 951(četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro) (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās EUR 13
333; izdevumi EUR 1 618).
***
Piešķīra finansiālu atbalstu kopsummā 900 eiro novada biedrību
aktivitātēm:
1) Ilūkstes novada pensionāru biedrībai dalības maksai trīs simti eiro apmērā pieciem Ilūkstes novada senioru pašdarbnieku kolektīviem, lai piedalītos Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālā “Saulei pretī
mūžu ejot”;
2) simts piecdesmit eiro biedrības ‘Latvijas Sarkanais Krusts “ Daugav-
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pils–Ilūkstes novadu komitejai organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas
sacensībām un sākumskolu konkursam “Kā es palīdzu draugam, kurš nonācis nelaimē” dalībnieku apbalvošanai, ēdināšanai un nodrošināšanai ar
transportu;
3) četri simti piecdesmit eiro novirzīja biedrības „ Subatieši -sanākam,
domājam, darām”, izveidotajai volejbola komandai deviņu formas tērpu iegādei, lai pārstāvētu Ilūkstes novadu Latvijas Entuziastu volejbola 5.līgā.
***
Apstiprināja reliģijai paredzēto 2019.gada budžeta līdzekļu sadali
55 tūkstoši eiro apmērā šādi:
Reliģiskās organizācijas

Summa EUR

Ilūkstes Romas katoļu draudze

30 000,00

Ilūkstes evaņģēliski luteriskā draudze

1 000,00

Ilūkstes pareizticīgo draudze

3 000,00

Ilūkstes vecticībnieku draudze

1 000,00

Bebrenes Romas katoļu draudze

6 000,00

Grendzes Romas katoļu draudze

1 000,00

Dvietes Romas katoļu draudze

2 000,00

Subates Romu katoļu draudze

4 000,00

Subates evaņģēliski luteriskā draudze

1 000,00

Subates vecticībnieku draudze

1 000,00

Eglaines Romu katoļu draudze

2 000,00

Lašu evaņģēliski luteriskā draudze

2 000,00

Eglaines vecticībnieku draudze

1 000,00

Kopā:
			

55 000,00

***
Atbalstīja īrnieces lūgumu un nolēma atsavināt pašvaldības īpašumus
3-istabu dzīvokli Kastaņu ielā 44-13, Ilūkstē, 54,9 kv.m. kopplatībā,
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 001 0004 001, kopīpašuma
un zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0004, 549/20339
domājamās daļas pārdodot tās par brīvu cenu īrniecei.
				***
Atbalstīja zemes īpašnieka Ilūkstē, Zemgales ielā lūguma un atdalīja no
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības (starpgabals), kadastra apzīmējums
4407 002 0139, daļu 300 kv.m. kopplatībā, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, izveidojot
īpašumu ar vienu zemes vienību un piešķīra jaunizveidotajam īpašumam
nosaukumu Zemgales iela 10A, Ilūkste. Nolēma nodot atsavināšanai šo
jaunizveidoto nekustamo īpašumu.
***
Nolēma piedalīties Latvenergo rīkotajā īpašumu izsolē un par
sākumcenu (27 tūkstoši eiro) iegādāties pašvaldības īpašumā ēku Ilūkstē,
Jelgavas ielā 22 A.
***
Noteica kursu maksu vienam izglītojamajam 320 eiro apmērā
Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā profesionālās
pilnveides izglītības programmas ”Veterinārmedicīna” kursiem ”Zirgu nagu
kopšana”. Kursu maksu par 50% samazināja Bebrenes vispārizglītojošās
un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas audzēkņiem.
***
Ar 1. maiju noteica jaunu maksas cenrādi par svinīgas
laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Ilūkstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā:
Pakalpojums

Maksa bez
PVN (EUR)

Svinīga
laulības
reģistrācijas
ceremonijas 52,07
sagatavošana un vadīšana Ilūkstes kultūras nama
mazajā zālē.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana 81,82
citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā.
Svinīga jubilejas ceremonijas (sudrabkāzas, zelta 16,53
kāzas u.c.) sagatavošana un vadīšana Ilūkstes
kultūras nama mazajā zālē.

A K T UĀ L I
***
Nolēma organizēt Ilūkstes novada pašvaldības iedzīvotāju
aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par iespējamo
Ilūkstes
novada pievienošanu Daugavpils pilsētai. Deputāti
pamatojās uz likuma “Par pašvaldībām” 3. panta pirmo daļu, kur teikts,
ka vietējās pašvaldības pārvaldi īsteno ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības –
domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību, ievērojot valsts
un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tas nozīmē,
ka pašvaldības domes deputāts ir noteiktā pašvaldības teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju vēlēts pārstāvis. Deputātam ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju
kopuma intereses un līdz ar to, tik nozīmīga jautājuma risināšanā – kā
novada pievienošanu citas pilsētas vai novada administratīvajai teritorijai,
pirmkārt ir jāiesaista iedzīvotāji, nepieciešams veikt iedzīvotāju aptauju,
noskaidrojot iedzīvotāju viedokli, jo nav pieļaujams, ka iedzīvotāju
viedoklim tiek piešķirts tikai informatīvs raksturs.
Šajā sakarā domes deputāti nolēma no 13. līdz 15.jūnijam rīkot
novada iedzīvotāju aptauju. Savu viedokli par piedāvāto teritoriālo
reformu iedzīvotāji varēs izteikt ierodoties pašvaldības administrācijas ēkā
Ilūkstē, Brīvības ielā 7 un pagastu pārvaldes ēkās. Aptaujas organizēšanai
izveidoja komisiju, iekļaujot tajā novada vēlēšanu komisijas locekļus un
pašvaldības administrācijas speciālistus.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.
Kancelejas nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA –
KO MĒS PAR TO ZINĀM
UN KĀ TĀ IETEKMĒS MŪSU NĀKOTNI?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aprīļa sākumā prezentēja jauno administratīvi teritoriālo
reformu, kurā pašvaldību skaitu plāno samazināt no 119 uz 35.
VARAM piedāvātajā administratīvi teritoriālajā dalījumā paredzēts, ka pašvaldības veidosies ap lielākām pilsētām un attīstības
centriem un bez lauku teritorijām būs tikai Rīga un Jūrmala.
Ilūkstes novads reformas provizoriskajā kartē apvienots ar
Daugavpils novadu un Daugavpils pilsētu.

Novadu reforma paredz Ilūkstes novadu pievienot Daugavpils novadam un
pilsētai!
Kopš 1990. gada mūsu valstī aizvien sarūk iedzīvotāju skaits. Kopš
1990. gada tas sarucis par 27%, kopš 2000. gada – par 19%, bet kopš
2010. gada – par 9%. Latvijā iedzīvotāju skaita sarukšanai ir divi galvenie
cēloņi – ekonomiskais un demogrāfiskais. Dzimstība samazinās, un sabiedrība kļūst arvien vecāka. Turpinās speciālistu aizplūšana, tukšo mājokļu
paliek vairāk, infrastruktūra tiek izmantota arvien nepilnīgāk. Tas kopumā ietekmē vietu dzīves kvalitāti un sociālo potenciālu: teritoriju attīstības
spējas kļūst ierobežotākas.*
Vājš, tomēr mierinājums ir fakts, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla. Šādas krīzes piedzīvojušas arī citas valstis, piemēram, Lietuva, tomēr kaimiņvalsts attīstības perspektīvas ir pozitīvākas, jo apdzīvotības blīvums ir
1,5 reizes lielāks. Arī Bulgārijā un Rumānijā iedzīvotāju skaits samazinās.
Jāsaka gan – ne tik lielā apmērā.
Šodienas situācija ir skaidra, tomēr aktuāls jautājums: kas Latviju gaida nākotnē? Prognozē, ka līdz 2030. gadam iedzīvotāju skaits turpinās sarukt, neliels pieaugums gaidāms Rīgā, bet tas notiks, pateicoties perifēriskai migrācijai, nevis iedzīvotāju skaita pieaugumam. Tātad cilvēku skaits
ārpus galvaspilsētas saruks arvien straujāk.*
Ņemot vērā minētās negatīvās tendences, ir labi, ka politiskajā dienas
kārtībā jautājums par teritoriju pārvaldību ir parādījies. Slikti ir tas, ka šo

Par Šēderes pagasta pārvaldnieku iecēla Viktoru Potjomkinu
jautājumu apskata tikai no administratīvi teritoriālās reformas aspekta.
Šobrīd ir tapis Saeimas lēmums par ATR turpināšanu, kas būtībā pasaka
tikai vienu – ka līdz gada beigām jābūt gatavai jaunajai kartei. VARAM
runā tikai par procesu, kā līdz kartei nonākt. Bet neviens nerunā ne par vienu teritoriju attīstības pārmaiņu vadības procesu. Tas satrauc visvairāk.*
Valdības definētais reformas mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties
spējīgas administratīvās teritorijas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību. Satrauc, ka šo mērķu sasniegšanai ir izvirzīts tikai viens instruments, ATR, kas paredzēts kā robežu grozīšana. Pārvaldāmo teritoriju
lieluma izmaiņas nevedīs uz mērķa sasniegšanu. Iespējams, ka ar ATR
palīdzību tiks samazinātas teritoriju pārvaldīšanas administratīvās izmaksas, bet tas nekādā veidā un formā nemainīs teritoriju ekonomiskās
attīstības stimulu sistēmu.* Nav neviena zinātniska pētījuma, kurš
apstiprinātu šobrīd reformas kontekstā tik populāro viedokli, ka
lielākās teritorijās attīstība notiek labāk un spēcīgāk; to neparāda arī vēsture. Tas, ka teritoriju ekonomiskā attīstība un pakalpojumu
kvalitāte būtu saistāma ar teritorijas lielumu, neatspoguļojas arī citu valstu pētījumos. Tāpēc pētnieki analizējuši vairākus datus, lai mēģinātu rast
apstiprinājumu valdības uzstādījumam: reformas ietekmē izveidosies ekonomiski attīstīties spējīgākas teritorijas.
Kā liecina ekonomiskās attīstības indikators ar vidējiem rādītājiem par
2013.–2017. gadu, tikai četras pašvaldību teritorijas – Rīga, Mārupe, Stopiņi un Ķekava – ģenerē lielāku pievienoto vērtību, nekā tā tiek attiecināta
pēc strādājošo dzīvesvietas. Visā pārējā Latvijas teritorijā darbavietu radītā pievienotā vērtība ir relatīvi zemāka nekā cilvēku radītā. No agrobiznesa nozarēm, tātad no laukiem, kopumā 25 gadu laikā ir aizplūduši 200
tūkstoši cilvēku. Tātad šīs nozares 25 gadu laikā ir zaudējušas 200 tūkstošus darbvietu. Paredzams, ka nākamajā desmitgadē aizplūdīs vēl 20 000.
Svarīgi, ka arī kravu plūsmas kritušās vairākkārtīgi. Pēdējo septiņu gadu
laikā mazinās dzelzceļa pārvadājumu apjoms. Tātad arī šīs nozares nedos
pienesumu teritoriju izaugsmē.
Agrāk Latvijā bija dabas resursu izmantošanas ekonomika, tomēr uz
dabas resursu un novietojumu balstīta attīstība nu jau izsmeļ savas iespējas. Šodien ekonomika mūsu valstī mainās uz darbaspēka resursos sakņotu
ekonomiku. “Lai mēs to varētu attīstīt, ir svarīgi domāt par darbaspēka
starptautisko konkurētspēju, kurā viens no elementiem ir arī dzīves telpas
un pakalpojumu pieejamība. Par to jau vajadzēja domāt pēdējo 25 gadu
laikā. To esam jau nokavējuši. Tāpēc šobrīd svarīgāka ir teritorijas attīstības politikas reforma, kurā viena no sastāvdaļām ir vai var būt ATR.”
Kā uzskata pētnieki, teritorijas attīstības politikas reformas galvenie uzdevumi būtu:
1. vispārreģionālās attīstības vīzija – pārstrukturizēšanās no monocentriskas uz policentrisku izaugsmi;
2. izstrādāt teritoriju attīstības pārvaldības modeli – cik līmeņos teritorija tiks pārvaldīta, pašvaldību loma teritorijas attīstības pārvaldībā, teritoriju attīstības finansēšanas modelis utt.;
3. teritoriju attīstības stimulu sistēma – nodokļu režīmu maiņa, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale ne tikai pēc dzīvesvietas, bet arī pēc darba vietas, uzņēmumu ienākuma nodokļa
pārdales maiņa, biznesa attīstības investīciju fonds utt.
Šāda pieeja gan ļautu, gan liktu teritorijā dzīvojošajiem ļaudīm
domāt par savas teritorijas attīstības perspektīvu.
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Otrs aspekts, ko apskatījuši pētnieki, ir valdības liktais uzsvars uz to,
ka ATR uzlabos arī pakalpojumu kvalitāti. “Valdības likumprojekts to nerisina. Galvenā problēma šajā aspektā ir nevis robežu esamība, bet mazs un
sarūkošs apdzīvotības ekonomiskais blīvums*
Kaut kādā mērā pakalpojumu kvalitāti ATR varētu uzlabot izglītības
jomā, tomēr šībrīža dati liecina, ka bērnu skaits nepieaug, tātad arī šis
aspekts paliek neskaidrs. Pēc reformas varētu samazināties sociālās jomas
administrēšanas izmaksas, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka turpmāko
gadu laikā samazināsies no sociālās palīdzības atkarīgo cilvēku skaits. Reforma neatrisinās arī pasažieru pārvadājumu jautājumu. Tāpat pašvaldību
pārziņā nav arī tādi pakalpojumi kā tirdzniecība un sadzīves pakalpojumi,
medicīnas pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, energoapgādes un sakaru pakalpojumi, transporta infrastruktūras vadība – šos pakalpojumus pašvaldības neadministrēja līdz šim, ne arī tas notiks pēc reformas. Turklāt depopulācijas ietekmē, par ko pieminēts iepriekš, infrastruktūras (piemēram,
ceļu un energoapgādes, ūdensapgādes, tirdzniecības un citas) uzturēšanas
izmaksas pieaugs.

…VIEDOKĻI SABIEDRĪBĀ…
•
“Ar sasteigtu Administratīvi teritoriālo reformu varam piedzīvot
nākamo depopulācijas vilni un attālāku un mazāku novadu pilnīgu izzušanu. […]Pats būtiskākais ir veikt ārkārtīgi rūpīgu profesionālu izpēti par
visu Latviju, gūt padziļinātu izpratni par reģioniem. Tas ir būtisks solis
pēc reformas izstrādes – ļaut pašvaldībām, ņemot vērā ikdienas sadarbības,
teritoriju un citus principus, apvienoties labprātīgi, paredzot pārejas posmu. Tas būtu demokrātiskas valsts darbības signāls. Tās nav sacensības,
bet Latvijas nākotne. Rodas retorisks jautājums – vai to izprot atbildīgie
par reformas kartes izveidošanu,” komentējot iecerēto pašvaldību reformu, saka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vadītājs Gints Kaminskis.
•
“Tā kā patlaban reforma nodarbojas ar “teritoriju būvēšanu”, der
paturēt prātā, ka Latvijā nav dominējošu vienpusīgu resursu, kas varētu
ilgtspējīgi nodrošināt attīstību. Proti, visi iedzīvotāji nevar orientēties uz
vienpusīgu ekonomiku un efektīvi laukos nodarboties tikai ar lauksaimniecību vai pilsētā – tikai ar rūpniecību,” skaidro Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vecākais padomnieks Māris Pūķis. Viņaprāt, lai veicinātu
centralizāciju, reformas kritērijiem jābūt vienveidīgiem. Savukārt, lai veicinātu attīstību visām Latvijas telpiskās perspektīvas sastāvdaļām, kritērijiem jābūt atšķirīgiem, atkarībā no teritorijā dominējošā sociāli ekonomiskā modeļa.
•
“Lauki iztukšosies, viss tiek vērsts uz metropoļu attīstīšanu. Tagad jaunieši atgriežas laukos, gan bijušie novada iedzīvotāji
no ārzemēm un Rīgas, gan citi, kas negrib stāvēt stundu sastrēgumā Rīgā, grib dzīvot harmonijā, laukos, un mēs viņiem spējam to
nodrošināt,” stāsta Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga
Priede.
•
Arī Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa reformu
sauc par lauku iedzīvotāju diskrimināciju. Plānojot izmaiņas, vajadzētu
ņemt vērā katra novada specifiku, ekonomiskos rādītājus, taču tas izdarīts
netika, uzskata Gundars Važa.
•
“Mums ir bažas, ka līdz ar šo jauno teritoriālo reformu iztukšosies
lauku teritorijas, ka būs vēl viens izbraukšanas vilnis. To var ietekmēt šī
reforma, ja to taisa nepārdomāti, visu neizanalizējot,” stāsta Baltinavas
novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore.
•
“Jāsaprot, ka pirmā līmeņa vēlētas pašvaldības īsteno citus mērķus. Atrodoties maksimāli tuvu saviem iedzīvotājiem, tos pazīstot, pašvaldības veic tām uzticētās funkcijas: izglītībā, sociālajā jomā, kultūrā. Rūpes
un atbildība par mācību un pirmsskolas iestādēm, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, sadzīvi, nepieciešamo savu iedzīvotāju medicīnisko aprūpi, arī ceļiem, iekšpagalmiem, siltumapgādi, tīru vidi un daudziem citiem
jautājumiem ir ārkārtīgi svarīgi uzdevumi. […]Realizējot VARAM piedāvāto reformu un samazinot pašvaldību skaitu, jārēķinās, ka tāpat procentuāli
samazināsies skolu, bibliotēku, medicīniskās aprūpes vietu u. c. skaits,”
uzskata bijušais Daugavpils pilsētas mērs Valdis Lauskis.
•
“Kā viens no reformas nepieciešamības iemesliem tiek minēts nelielais iedzīvotāju skaits lauku reģionos. Tam var piekrist. Bet, ja kopējais
Latvijas iedzīvotāju skaits samazināsies pašreizējos tempos (aptuveni 1–2%
gadā), ja cilvēku aizplūšana no reģioniem uz Rīgu un ārzemēm turpināsies,
tad viegli var aprēķināt laiku, kad mēs atkal stāvēsim pie jaunas reformas
sliekšņa. Un atkal skanēs runas par “atšķirībām pašvaldību budžetos”,
“administratīvajām izmaksām”, “attīstības iespējām” un “perspektīvajiem
centriem”. […]Kas notiks ar mazpilsētām? Ar Aloju, Dagdu, Ilūksti, Jaunjelgavu, Rūjienu, Staiceli, Vaiņodi, Viesīti? Ar Aizputi, kas ieguva pilsētas
tiesības jau tālajā 1378. gadā? Kāpēc mani tā uztrauc mazpilsētas, to sarukšana? Varbūt kļūstu sentimentāls (tomēr ne tik ļoti, lai ilgotos pēc Edvarta
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“Ar visiem šiem jautājumiem līdz šim tā īsti neviens nav nodarbojies.
Lai veiktu reformu, jāpieņem ļoti dziļi lēmumi. Ja ar reformu ir vēlme mainīt robežas, rodas jautājums: kāds tad vispār ir reformas mērķis? Ja ir
plāns iegūt ekonomiski dzīvotspējīgas teritorijas, ir skaidrs, ka ATR to neatrisinās. Ja ar reformu mēģina optimizēt pārvaldības izdevumus, tad ieguvums būs mazs, jo, kā liecina pašvaldību kopbudžeta struktūra 2017. gadā,
vispārīgās valdības dienestu izmaksas ir tikai 13% no visa budžeta. Lielākā
budžeta daļa tiek sadalīta starp sociālo aizsardzību (9%) un izglītību (41%).
ATR rezultātā nesamazināsies ne vienas, ne otras izmaksas. Joprojām aktuāls jautājums: ko ir plānots atrisināt ar šo reformu?” skaidro pētnieki.
Informācijas avots:
Latvijas pašvaldību savienības
mājaslapa www.lps.lv
*A. Miglavs(Agroresursu un ekonomikas institūta
Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību daļas
Ekonomikas nodaļas vadošais pētnieks Dr. oec.)

Virzas “Straumēnu” pasaules), bet es tiešām uzskatu, ka vismaz daļa no
Latvijas skaistuma, no mūsu zemes neatkārtojamās būtības glabājas šajās
mazajās pilsētiņās,” raksta žurnālist Juris Lorencs.
•
Ļoti skarbs par iecerēto ir Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Viņš medijos vairākkārt norādījis, ka
jaunā reforma paredz mehāniski izveidotus jaunus novadus. Deputāts pārmet reformas autoriem nerēķināšanos ar iedzīvotāju interesēm. Politiķa
ieskatā 10 gadi, kas pagājuši kopš pēdējās reģionālās reformas, ir pārāk
īss laiks, lai apzinātu un saprastu to, kā esošā reforma ir ietekmējusi ekonomisko attīstību. Krauze skaidro, ka darbs pie reformas ir jāveic lēnām:
“Es uzskatu, ka šobrīd lielā steigā izdzīt cauri reformu, kura, visticamāk,
ir politiski motivēta, nav ekonomiski pamatota un iedzīvotāju labā, nav
pareizi.” Sarunā ar mediju pārstāvjiem viņš arī vērš uzmanību uz to, ka reformas autori nav ņēmuši vērā ne tikai iedzīvotāju intereses, bet arī vēsturiskos aspektus. “Piemēram, Ilūkstes novadu, kurš atrodas kultūrvēsturiskajā novadā – Sēlijā, plānots pievienot Daugavpils novadam. Tā ir padomju
tradīciju turpināšana,” kritisks ir Krauze.
•
“Viss it kā tiek optimizēts, sakot – vajag lielo mērogu, visus satriecam lielākā telpā… sakot – tagad tur darbaspēka pietiks,
tagad tur nāks investīcijas, tagad viņi tur strādās. Un – tad ir divas iespējas. Tam cilvēkam, kuram tagad atņemta skola, veselības
pieejamība, bibliotēka, kultūra… viss viņam atņemts… Viņš tur
ir strādājis. Bet tagad viņam bez tā visa no savas kabatas jāmaksā par to, ka viņš brauks… Viņa īpašums zaudēs vērtību. Viņš ir
vīlies. Viņš brauks prom. Un – kāda ekonomika var būt bez cilvēkiem, kas ir valstī? Nekāda.”, uzsver Ekonomikas zinātņu doktore, LZA
akadēmiķe, Ekonomikas prognožu centra valdes locekle Raita Karnīte.
•
“Visupirms pašvaldības ir vietējo iedzīvotāju interešu īstenotājas,
un pašvaldības pienākums ir iestāties par iedzīvotāju interesēm. Jebkuram
politiķim – valsts vai pašvaldību – ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis, jo iedzīvotāji ir tie, kuri tos ievēlē,” uzsver LPS vadītājs Gints Kaminskis.

“Kā var, gluži kā padomju okupācijas gados, apvienot Latgali
ar Sēliju! Divus pilnīgi atšķirīgus novadus, katru ar savām
tradīcijām, ar savu valodu,
tautastērpiem, ar savdabību
dzīvē un vērtībām…”/raksts
Latvijas Avīzē, š.g.8.maija numurā/
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…ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS…
No 7. līdz 10.maijam Ilūkstes novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju
kopsapulces, lai noskaidrotu novada ļaužu pārdomas saistībā ar gaidāmo
administratīvi teritoriālo reformu.
SAVĀS PĀRDOMĀS DALĀS NOVADA IEDZĪVOTĀJI
Bijušais Ilūkstes pilsētas
priekšsēdētājs Jānis Anspoks:

domes

Es ļoti labi atminos to reformu, pēc kuras
tika izveidots Ilūkstes novads. Tolaik, man
kā priekšsēdētājam bija jāparaksta lēmums
par pievienošanos Daugavpils novadam,
pirms izskatīšanas. Es to nedarīju, jo zināju, ka arī Ilūkstes deputāti tam nepiekritīs.
Tagad notiek tas pats. Izveido karti – tagad
būs tā – pavēles formā. Ja kāds sāk pretoties, grasās saukt pie atbildības.
Ilūkstes novada pievienošana Daugavpilij nav pieņemamam. Pilsētās
iedzīvotāju skaits ir lielāks, tātad lauku iedzīvotājiem būs mazāka teikšana. Arī deputāti vairākumā būs no pilsētas, lēmumi tiks pieņemti par
labu Daugavpilij, tādejādi lauku intereses nebūs aizstāvētas. Mani uztrauc arī tas, ka dažādi forumi Daugavpilī notiek krievu valodā. Un kas
kopumā notiek Daugavpilī? Daudz nesaskaņu, vadības nomaiņu, tur nav
vienprātības...Pašvaldībai ir jābūt tuvāk iedzīvotājiem! Piemēram, Vācijā lauku pašvaldība ar tās centru atrodas ciematā, jo pilsētai ir savas
rūpes, savas vajadzības un jāpilda savas funkcijas. Skatoties uz gaidāmo
reformu, rodas jautājums – kā tiks tālāk risināta visa pārvalde. Vai tā būs
demokrātiska? Kā būs ar praktisko dzīvi šajos lielajos novados? Reformas
reformu galā. Cik reformu nav bijis izglītības jomā! Kā nāk jauns ministrs
– tā jauna reforma, tas pats ar Veselības ministriju, Zemkopības ministriju. Bet līdz galam jau nekas netiek izdarīt. Reforma ir tikai politisks triks.
Tas ir veids, kā panākt, lai visi būtu vieglāk kontrolējamāki. Komandēt 35
pašvaldības taču būs vieglāk.
Pašvaldības ienākumu un iespēju ziņā ir dažādas. Domāju, ka reforma
palielinās to plaisu, kas ir starp laukiem un pilsētu. Mums ir nevienlīdzība! Šī reforma ir valsts vienotības graušana!
Uzskatu, ja pašvaldība spēj veikt tās funkcijas, kas uzliktas, lai strādā!
Reforma tautai neko nedos!
Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore
Velta Šterna:
Ilūkstes novadā dzīvojam piecpadsmit gadu. Esam pieraduši pie tā, ka viss ir
tepat blakus, pieejams, ar roku sasniedzams.
Esam pieraduši pie tā, ka mums apkārt ir
sakopta, skaista vide.
Mums, dzīvojot savā novadā, ir iespēja
saņemt veselības aprūpi tepat uz vietas.
Mums ir labi, viegli pieejami ārsti, un nav jāgaida rindā nez cik ilgi. Tas
ir ļoti svarīgi, jo veselība ir milzīga vērtība, un būtiski brīžos, kad ir slikti,
saņemt ārsta palīdzību un padomu uzreiz. Tepat uz vietas iespējams veikt
dažādus izmeklējumus, nodot analīzes.
Visām ģimenēm, kurās aug bērni, ļoti svarīgs ir izglītības pakalpojumu
piedāvājums. Mūsu novadā tas ir plašs un daudzveidīgs- sākot ar pirmskolu un beidzot ar profesionālo izglītību. Mūsu novadā ir labas skolas,
un mūsu skolās dzīvo un mācās labi bērni. Dažkārt pablēņojas, bet mācās,
dzied, muzicē, sporto, dejo, nodarbojas ar mākslu, mācās būvēt robotus.
Lielākā daļa mūsu absolventu turpina mācības, studē un kļūst par labi apmaksātiem, gudriem speciālistiem. Mēs ļoti lepojamies ar saviem bērniem,
ar viņu sasniegumiem, mēs lepojamies ar saviem gudrajiem prātiem, sportistiem, ar savu kori (ne katrā Latvijas skolā šodien ir savs koris, diemžēl),
ar savu slaveno „Anci”, ar visiem tiem, kas ar aizrautību un degsmi dara
kaut ko sev tīkamu un interesantu.
Bērniem un jauniešiem ir ļoti plašas iespējas attīstīt savas spējas ārpus skolas – mums ir Sporta skola, baseins, Mākslas un mūzikas skola,
BJC, jauniešu kvartāls. Nebūt ne visas lielākas pilsētas var piedāvāt tādu
iespēju klāstu.
Domāju, ka ļoti būtisks ir arī tas, ka dzīves visskaistākajos un vismelnākajos brīžos visas formālās lietas varam nokārtot tepat, vien aizejot
uz domi, kur laipni un atsaucīgi darbinieki visu vajadzīgo izdara, visu
paskaidro, izstāsta, iesaka.
Un vēl man ļoti svarīgi ir tas, ka savā novadā es tik daudzus ļaud-

is pazīstu. Pašvaldībā strādā cilvēki, kurus es pazīstu vaigā, deputāti ir
zināmi un pazīstami cilvēki. Ja man vajag kārtot darba lietas, es zinu,
kurp doties, kas man palīdzēs, ieteiks un atbalstīs. Man svarīgi un vērtīgi
ir tas, ka es varu nākt pie sava novada vadības ar labām ziņām un savām
problēmām, un es vienmēr tieku uzklausīta un sadzirdēta.
Dzīve mūsu novadā ir pierasta, un visas ērtības, pieejamie pakalpojumi
mums kļuvuši pašsaprotami. Dažkārt mēs to nenovērtējam. Jo var taču
atrast tik daudz dažādu sīkumu, kur piekasīties! Protams, mūsu novadam
ir, kur augt. Daudz jāizdara, jārisina dažādas problēmas. Kur gan to nav?
Jo tikai tur, kur notiek attīstība, kustība un virzība uz augšu, var kļūdīties.
Miega valstībā nav kļūdu, tur arī debesis tik zemas, ka karoti var aizbāzt.
Bet vai tad to mums vajag?
Mūsu novadā mēs visi esam tik dažādi – ar dažādiem sapņiem, dažādu
dzīves uztveri un attieksmi pret notiekošo. Taču dzīvē ir tādi brīži, kad ir
jāaizmirst savs „Nepatīk!”, savs šaurais, egoistiskais aizvainojums. Tad
jāsadodas rokās un jāpasaka: „Es gribu dzīvot savā novadā, jo man te ir
labi! Mana valsts savā pamatlikumā man dod šādu iespēju!”
„Esiet viens, un būsiet stipri!” (Rainis, luga „Zelta zirgs”, 1909).
Zemnieks Andris Plonis
(ZS “Zaķīši”):
Es domāju, ka reforma kļūs par iemeslu
tam, ka tiks sagrauts tas, kas jau novadā ir
izdarīt. Cik daudz gadiem būs jāpaiet, lai
to atjaunotu? Gribu, lai tiek saglabāts, tas,
kas novada pastāvēšanas liekā tika izveidots,
tādēļ uzskatu, ka mūsu novadam jāturpina
pastāvēt!
Uzņēmēja Ilga Vasjutjonoka (kafejnīca “Saules Pakavs”):
Esam priecīgi strādāt Ilūkstes novadā. Pašvaldība allaž ir bijusi pretimnākoša, ir izveidojusies laba sadarbība. Domāju, reforma nenesīs
Manāmus ieguvumus mūsu novadam.
Subates Kultūras nama un Biedrības
“Subatieši” vadītāja Gunta Okmane:
Mediji ikdienā ziņo par dažādām reformām Latvijā, dažādās jomās. Ne vienmēr
tajās tiek domāts par cilvēku, par personību,
par viņa elementāro labsajūtu. Ikviens vēlas
strādāt un skolot bērnus tuvāk savai dzīvesvietai, apmeklēt labus kultūras pasākumus
un darboties savā kultūras namā, kopt savas dzimtās mājas, dārzu, aprūpēt savus
vecākus, saņemt medicīnas pakalpojumus,
darīt saturīgāku savas mazpilsētas vai pagasta sabiedrisko dzīvi.
Uzskatu, ka šī teritoriālā reforma neveicinās jaunizveidotā novada vienmērīgu attīstību, izmainot robežas darbavietu un investīciju nekļūs vairāk.
Mēs vēlamies, lai mūsu jaunieši atgrieztos dzīvot un strādāt savās dzimtajās vietās, lai jaunajiem būtu drošība un iespējas darboties tajās. Vai jaunajai teritoriālajai reformai tas ir prioritāri? Rīkosimies gudri un apdomīgi!
Uzņēmēja Silvija Razminoviča (viesu
māja “Dzintari”):
Ilūkstes novadā esmu dzimusi un augusi, te saskatu perspektīvas attīstībai, tādēļ
iestājos par sava novada saglabāšanu.
Kam šī reforma ir vajadzīga? Esam
no daudzskaitlīgajām reformām dažādās
jomās jau noguruši. Uzskatu, ka administratīvi teritoriālā reforma ir jāaptur, jo tā
nav tautas iniciatīva, tautas vēlme, bet gan
kārtējais politiskais “gājiens”.
Lauksaimniece Ineta Timšāne
(ZS “Laimes”):
Ikvienam cilvēkam ir svarīga stabilitātes
sajūta, ko Ilūkstes novadā var just ik dienu.
Par to liecina arī jaunu cilvēku izvēle veidot
ģimenes mūsu novadā.
Svarīgi ir just to, ka novada centrs ir pēc
iespējas tuvāk dzīves vietai, jo tas nodrošina
kustību un enerģiju ikdienā- uzņēmējdar-
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bībā, veselības aprūpē, izglītības jomā un kultūras dzīvē.
Arī lauksaimniecībā novadā ir kas īpašs, ko grūti definēt, bet ir izveidojusies sajūta, ka dzīvo Sēlijas sirdī, kad augi zaļo zaļāk un to augļi ir
saldāki.
Uzņēmējs Guntars Bulgačs:
Jau tagad vērojama tendence, ka iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. Neuzskatu, ka gaidāmā reforma var uzlabot lauku iedzīvotāju
ikdienu. Es kā subatietis redzu, ka ļaudis no attālākām vietām nevarēs
izbraukāt uz Daugavpili. Tie būs izdevumi! Šī reforma pazudinās laukus.
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore Ilona Linarte-Ruža:
Mēs katrs dzīvojam sevis izveidotajā
„ģimenes mājā” ko saucam par tēva mājām,
vai esam izvēlējušies savu dzīves vietu neatkarīgi no dzimšanas vietas. Latvija kā valsts
mums ir un būs vienīgā Dzimtene, bet tēva
mājas arī būs vienīgās, ko mīlam un lolojam.
Reformas straujā attīstība un nevēlēšanās
iedziļināties Novadu iedzīvotāju noskaņojumā, uztraukumā par nezināmo un dzīves ritma pasliktināšanās iespējām
ir Demokrātijas kā valstiskuma preambulas Liels pārkāpums.
Stipra valsts ir apmierināti un darba tirgū konkurētspējīgi iedzīvotāji,
bet pašreiz izskatās ka tas valsti neinteresē, viņu interesē tikai finansiālie
rādītāji, kas it kā uzlabosies reformas rezultātā.
Katras ĢIMENES sapnis saistās ar bērnu, tā izglītību, nākotni. Katra sevis cienoša uz attīstību virzīta pašvaldība ir izveidojusi un uztur bērnudārzu, spēcīgu Vidusskolu, Mūzikas un mākslas skolu, Sporta skolu,
Bērnu un jauniešu centru ārpusskolas nodarbībām un t.t. … . To visu un
vēl vairāk ir izveidojusi Ilūkstes novada pašvaldība rūpējoties par saviem
iedzīvotājiem un bērniem. Lai attīstītos tālāk mums katram ir jāieliek sava
bezatlīdzības artava, vēlme redzēt novadu skaistāku, kuplāku, gaišāku! Vai
apvienojot mūs ar Daugavpils pilsētu paliks jau iepriekš minētie pakalpojumi, vidusskola, poliklīnika, sporta, mūzikas un mākslas skolas un tt.
…? Vai vecākiem būs iespēja bērnus sūtīt uz Daugavpili, kur koncentrēsies
visas ar izglītību saistītās „ekstras”, kas pašreiz ir pieejamas Ilūkstes novadā?
Skolotāji katru dienu tiekoties ar audzēkņiem skolās ļoti labi redz un
jūt katras ģimenes noskaņojumu un viņu vēlmi darboties sava novada labā
vai pasīvi vērot, kas notiek un attieksmi pret dzimto vietu.
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā mācās audzēkņi kuri ir savas
dzīvesvietas un skolas patrioti, to apliecināja viņu sniegtais koncerts skolas
akreditācijas komisijai. Ik vienam no dalībniekiem koncerta laika spīdēja
acis un viņi bija gandarīti un pagodināti par iespēju uzstāties augsti kvalificētiem mūziķiem, ekspertiem. To juta arī eksperti un augstu novērtēja arī audzēkņu skatuves kultūru. Tas ir iespējams tikai tad ja pedagogs
un audzēknis jūtas vienādi līdzatbildīgs par savu darbu un rezultātu ko
jāsasniedz. Šī līdzatbildība mums pieaugot bieži aizmirstās, mēs aizmirstam ka ir jādarbojas līdzatbildīgi ne tikai savā darba vietā, bet arī savā
dzīvesvietā un …. . Kur paliek mūsu degošās acis, kad vajag aizstāvēt savu

Novadu, viņa pastāvēšanu, savu tēvu sētu, savas tiesības uz Demokrātisku un pakalpojumiem bagātu novadu, nevis apvienotu ar Lielpilsētu, kur
lauku teritorijas vajadzības pat neviens nesaprot, jo pašiem ir savas ar
kvalitatīvo pakalpojumu nodrošinājumu saistītās problēmas.
Mums jāsaprot, ka tikai paši varam aizstāvēt savas tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi savā novadā.
Alpaku audzētāja Ineta Zībārte:
Šķiet, ka ekspresātrā teritoriālā reforma ir tieši tas biezais punkts, kas noslēgs
apdzīvotu un attīstītu lauku teritoriju
pastāvēšanu Latvijā. Tas ir loģisks turpinājums izglītības reformai un citām līdzīgām
nozaru “pārbūvēm”. Nespējot definēt konkrētus ieguvumus novadu iedzīvotājiem,
jāsecina, ka šīs reformas mērķis ir apzināta
lauku teritoriju degradēšana un “atbrīvošana” no iedzīvotājiem, kas pēc VARAM ministra uzsvērtā – izmaksā lielajām pilsētām pārāk dārgi, tāpēc tiem jāliek pārvietoties uz klasisku lielpilsētas blokmāju ar ierobežotu platību, piepildītu
sabiedrisko transportu un pārpildītu klasi skolā. Izklausās pazīstami – tā
nesenā okupācijas vara veidoja savu paklausīgo elektorātu.
Mūsu – Ilūkstes novada uzņēmēju zaudējumi reformas ietekmē ir neapšaubāmi – Daugavpils pilsētas mērogā Ilūkstes novada uzņēmuma
vai zemnieku saimniecības nedaudzās darbavietas un apjomi nebūs pat
pamanāmi, tāpat kā mūsu vajadzības, projekti un ceļi. Pagastu centri, kas
tagad ir tik iekopti, savdabīgi un “atsaucīgi” saviem ļaudīm, ļoti ātri iztukšosies un sabiedriskās ēkas sabruks neapsaimniekotas vai tiks izpārdotas par lētu naudu. Noslēdzot izglītības reformu no novada kartes izzudīs
pagastu skolas, un lauksaimnieku un uzņēmēju bērni, lai saņemtu reformēto izcilo izglītību pilsētā būs spiesti pusi dienas pavadīt autobusā vai dzīvot internātā. Vai šāds dzīvesveids veicinās uzņēmēju, īpaši gados jauno,
palikšanu laukos? Reformai sekos lauku teritoriju un citu pilsētu teritoriju īpašumu vērtības kritums un kreditēšanas problēmas. Pat ministrijas
reklamētais stāsts par lielo pilsētu spējām piesaistīt investorus ir diezgan
iluzors – būs jākonkurē ar ekonomiski attīstītajām Eiropas pilsētām.
Mūsu ģimenes uzņēmums radās vietā, ko izvēlējāmies kā mājas un vidi
mums pašiem, mūsu meitai un mammai. Mūsu izvēle nebija nejauša, bet
apzināta – vieta, kur varam būt dabas sajūtās, bet ērti sasniedzami. Skola,
kurā bērns izdzīvo radošo, gaumīgo, latvisko. Novadā, kur katram vecumam ir daudzpusīgas sabiedriskās nodarbes, pasākumi un veselības aprūpe;
sporta infrastruktūra; Sēlija, senču mājas un saglabāta senatne. Un pats
galvenais – neatkarības gars. Pēc šādas reformas daudz kas no tā mums
vairs nebūs, un , pēc ministrijas solītā, drīz…
Ilūkstes novada kontekstā – ir pagājuši tikai 15 gadi, kad novads atkal
tapa brīvs no Daugavpils pārvaldības un varēja lemt par savu iedzīvotāju interesēm. Bet laikam savas tiesības uz brīvību un tiesībām lemt ir
jāaizstāv un jāapliecina nemitīgi, ja vien to vēlamies paturēt.
Mēs nemainīsim savu adresi – tā paliks Bebrenes pagasts Ilūkstes novads!

NOVADA JAUNIEŠU DOME IESTĀJAS PAR ILŪKSTES
NOVADA SAGLABĀŠANU KĀ LATVIJAS REPUBLIKAS
PATSTĀVĪGU TERITORIJU
7.maijā Ilūkstes novada jauniešu dome tikās uz sēdi, kurā tika izskatīti
trīs galvenie jautājumi.
Sēdes laikā tika ievēlēts jauns priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
Par jauno Ilūkstes novada jauniešu domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Ilmārs Mežaraups, par priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Nikola Lapa.
Jaunieši diskutēja par šobrīd aktuālu tēmu – administratīvi teritoriālā reforma. Tika uzsvērts tas, ka Ilūkstes novads ir ļoti attīstīts, viss ir
pieejams uz vietas. Jaunievēlētais priekšsēdētājs saka: “Esam mazs, kompakts novads. Mums viss ir!” Jauniešu domes dalībniece uzsver: “Mūsos ir
spēks!” un tā pa tiešām ir, mēs esam stiprs novads un kopā varam paveikt
daudz. Balsojumā par Ilūkstes novadu, kā Latvijas Republikas patstāvīgu
teritoriju balsoja 12 deputāti, visi vienbalsīgi “Par”.
Aicinām arī citus novada jauniešus un iedzīvotājus paust savu viedokli.
Video ieskatu sēdē var noskatīties mājaslapā www.ilukste.lv
Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Pokšāne
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Jaunieši diskutēja par šobrīd aktuālu tēmu – administratīvi teritoriālā
reforma. Tika uzsvērts tas, ka Ilūkstes novads ir ļoti attīstīts, viss ir pieejams
uz vietas

A K T UĀ L I
Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna:
Šis ir lūzuma punkts. Mūsu priekšā stāv
ļoti sarežģīts pārmaiņu laiks. Mēs vēl nevaram aptvert, kas tas par vēstures pagriezienu būs. Nerēķinoties pilnīgi ne ar ko, tiek
pārzīmēta Latvijas karte. Tiek lauztas ne
tikai robežas…
Mūsu novada vēsture ir krāšņa, spēcīgu
ļaužu darbu veidota. Vēsturiskais Ilūkstes
apriņķis, kura izveidošana datējama ar 1816. gadu, bijis viens no plašākajiem apriņķiem Latvijā, sākot no Baltkrievijas robežas līdz pat Aknīstei,
Elkšņiem, Gārsenei, Dignājai, Dunavai. Jau izsenis te ļaudīs ir sakņojusies spēcīga garīgā identitāte. Tieši tauta, vēl nesenā vēsturē, iestājās
par šīs teritorijas vārda atjaunošanu, kad neskatoties uz vietvaru lēmumu
veidot Daugavpils novadu, iedzīvotāji izteica vēlmi veidot Ilūkstes novadu.
2012.gadā Saeima apstiprināja Latvijas Nacionālo attīstības plānu,
kurā noteikts modelis „9+21” (9 lielās pilsētas un izveidots 21 reģionālās
attīstības centrs). Šajā modelī mūsu novads nav iekļauts, un tas faktiski Latviju sadala attīstīties spējīgās un neperspektīvās teritorijās, liedzot
iespēju piekļūt resursiem. Tā ietekmē cilvēki izbrauc uz pilsētām un ārzemēm. Tomēr, lai arī mūsu iespējas ir bijušas ierobežotas, esam spējuši
paveikt lielas lietas.
15 gadus dzīvojam Ilūkstes novadā. Esam patstāvīgs, pašpietiekams
novads. Te visiem iedzīvotājiem ir nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi. Ar daudzpusīgām iespējām izglītībā, ietverot gan mākslu, sportu
un profesionālo izglītību, mūsu novada skolēni ir konkurēt spējīgi. Daugavpils rajona laikā slēgtās slimnīcas vietā ir izveidots Veselības centrs.
Ir radītas mājas senioriem, tiek pilnveidota sporta infrastruktūra. Tiek
atjaunoti ceļi, ielas, parki. Pārzinot un ievērojot novada iedzīvotāju vēlmes
un vajadzības, pašvaldība nodrošina iesniegumu izskatīšanu, konsultācijas un informācijas sniegšanu ātri un tuvu dzīvesvietai. Kopš 2010.gada
darbojas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs (viens no pirmajiem
Latvijā!), kas sniedz arī pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus.
Esam lauksaimniecisks novads, lielāka daļa uzņēmēju ir zemes kopēji.
Kopumā, dažādās sfērās, novadā darbojās ap 1400 uzņēmēju (SIA, IK,
kooperatīvās sabiedrības, zemnieku saimniecības, pašnodarbinātas personas u.c.), 140 uzņēmēji uz 1000 iedzīvotājiem ir ļoti augsts rādītājs. Arī ar
aktīvu biedrību līdzdalību, novadā ir realizētas vairākas ieceres dažādās
ESAM STIPRI SAVU OZOLU PAĒNĀ!
Ilūkstes novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2003. gadā. Ilūkstes
novada pašvaldība, balstoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ar kuru tika
noteikts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums, atbilst visiem administratīvās
teritorijas izveides kritērijiem.

jomās. Mūsu sasniegumi ir redzami! Pēc jaunākās pieejamās informācijas, teritorijas attīstības indekss Ilūkstes novadam ir vairāk nekā 2 reizes
labāks, kā Daugavpils pilsētai, attiecīgi mūsu novadam tas ir -0,80, Daugavpilij -1,79, Daugavpils novadam -1,10.
Nenoliedzot administratīvi teritoriālās reformas veidotāju vēlmi izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas, pastāv bažas, ka reforma mērķi var nesasniegt. Izvirzītie reformas mērķi ir deklaratīvi, bez pamatojuma. Uzsākot tik vērienīgu reformu, katra pašvaldība
būtu jāvērtē individuāli.
Rajonu laika pieredze ir sūra, būtībā mēs bijām pelēka nomale. Ir bīstami, ka otra lielākā pilsēta izvēlēta kā novada centrs. Savā pamatbūtībā
lauku un pilsētu ideoloģijas atšķiras. Sāks privilēt pilsētu un lauku attiecības. Jaunizveidotajā novadā būs 93000 pilsētu iedzīvotāji un tikai
34000 lauku iedzīvotāju. Izredzes tikt pie pārstāvniecības domē no laukiem ir tuvu nullei. Mūsu, Ilūkstes novada ļaužu interešu uzklausīšana
ir apdraudēta. Pašvaldības attālināsies no saviem iedzīvotājiem. Diemžēl,
jau tagad, sarunās ar Daugavpils vadību raisās bažas, ka tiks slēgtas esošās mūsu novada iestādes. VARAM piedāvātā administratīvi teritoriāla
reforma apdraud turpmāko lauku pastāvēšanu.
Satversme nosaka tiesības uz teritorijas iedzīvotāju identitāti. Ja tagad, pamatā mēs esam latvisks novads (65% iedzīvotāju no kopējā skaita
- latvieši), tad jaunveidotajā novadā latvieši būs tikai 22%. Latvieši būs
minoritāte! Mēs stiprināmies latviskajās tradīcijās un vērtībās, izkopjam
tās un lepojamies ar paaudzēs mantoto dižo kultūrvēsturisko mantojumu.
Novada iedzīvotāji, ar jūsu gribu stiprinām savu identitāti.
Mēs visi kopā te aizvien rosāmies, lai nāk gaišas lietas. Mūs ceļ tas,
ka mēs redzam, ka mūsu novadā ir ļoti stipri, disciplinēti, pašaizliedzīgi
cilvēki, tas, ka mūsu vidū ir cilvēki ar ļoti augstiem morāles, ētikas uzstādījumiem. Daudz cilvēcības, daudz cilvēcisko vērtību, cilvēciskā stāja un
attieksme pret pasauli, kas tik ļoti ir vajadzīga mums šobrīd… Mēs visi
esam piederīgi šai vietai. Te ir mūsu mājas. Vietējā vara ir tuvu un mēs
raiti risinām dažādus jautājumus. Te mēs viens otru pazīstam. Un tas ir
tik daudz – mēs viens otru redzam, dzirdam, saprotam. Augam ar katru
gadu. Dzīvojam skaistā, sakārtotā novadā un nemainīgi esam iesakņojušies Sēlijā.
Ar ko ir sākusies Latvija?... Lauki ir Latvijas pamats. Lauki ir Latvijas
atspulgs un mazpilsētas ir mūsu valsts pērles. Mums nav jānoliec galvas,
padevīgi ļaujot uzlikt nevajadzīgas nastas. Mēs esam stipri un lemtspējīgi.
Tautai pieder valsts vara.
Novada ļaudis, neesiet vienaldzīgi, paudiet domu par novadu.
Ilūkstes novada pašvaldība pilnībā atbild par savas teritorijas pārvaldīšanu, patstāvīgi un pilnvērtīgi nodrošina visas likumos noteiktās autonomās
funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi pakalpojumi.
Ilūkstes novada pašvaldība katru gadu veido uz attīstību vērstu budžetu
un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras
objektu būvniecībā un atjaunošanā, nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

NEESI VIENALDZĪGS – IZSAKI VIEDOKLI!
25.aprīļa ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu, kuras galvenais mērķis
ir noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par Ilūkstes novada
saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo
teritoriju.
Aptauja norisināsies no 13.jūnija līdz 15.jūnijam
plkst.8.00-20.00, kā arī 25.maijā no plkst.8.00-20.00
Ilūkstē, Klientu apkalpošanas centrā (Brīvības iela 7)
Subates un Prodes pagasta pārvaldē
Bebrenes pagasta pārvaldē
Dvietes pagasta pārvaldē
Šēderes pagasta pārvaldē
Pilskalnes pagasta pārvaldē
Eglaines pagasta pārvaldē

no

Anketu aizpildīt varēs arī iepriekš no 24.maija līdz 13.jūnijam
minētajās pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas vietās, iestāžu
darba laikā.
Kā arī no 24.maija līdz 15. jūnijam aptaujas lapu varēs pašvaldībai iesniegt elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
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22. aprīlī Ilūkstē atklājām Dievmātes Marijas skulptūru. Skaistajā notikumā ar mums kopā bija Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs,
Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, skulptūras idejas autors priesteris Arnis Maziļevskis, jezuītu
kopienas pārstāvis Tadeušs Ciesļaks, kā arī citi viesi. (foto: Sarmīte Bogdanoviča)
STEIGSIM SMELT ŽĒLSIRDĪGĀ DIEVA DĀSNO SVĒTĪBU
CAUR DIEVMĀTES, MŪSU SARGĀTĀJAS UN VIENOTĀJAS,
AIZBILDNIECĪBU…
Ar Lieldienu labās vēsts prieku sirdī 22. aprīlī Ilūkstē atklājām Dievmātes Marijas skulptūru. Skaistajā notikumā ar mums kopā bija Rīgas
arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Jelgavas diecēzes bīskaps
Edvards Pavlovskis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, skulptūras idejas autors – priesteris Arnis Maziļevskis, jezuītu kopienas pārstāvis
Tadeušs Ciesļaks, kā arī citi viesi.
Svētku dienu atklājām Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda baznīcā ar
Svēto Misi, ko celebrēja Zbigņevs Stankevičs. Uzrunājot ticīgos, arhibīskaps aicināja gūt stiprinājumu ticībā augšāmcelšanās notikumam. „Ar šo
dienu pie jums ir atklāts augšāmcelšanās liecinieks. Dievmāte ir kā atmiņas atjaunotāja par to, kā mums ir jādzīvo, lai mēs sekotu Kristum. Lai
sirdis atvēras uz Jēzu Kristu, kurš ir augšāmcēlies un kurš grib dot līdzdalību uzvarā pār egoismu, pār nāvi, pār grēku, pār kundzību, pār jebkādu
nospiestību. Lai stiprināmies šajā notikumā!” vēlēja Zbigņevs Stankevičs.
Uzrunājot novadniekus un viesus, priekā par skaisto notikumu dalījās
Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna: „Ar Lieldienu labās vēsts prieku sirdī esam pulcējušies uz neparastu, taču skaistu
notikumu, kas uz mūžiem paliks mūsu atmiņā un tiks nodots nākamībai
no paaudzes paaudzē. Mēs šodien visi esam liecinieki šai lielajai Dieva žēlastībai, kas līst pār mūsu novadu, jo mēs ar prieku un pateicību saņemam
šo lielo un dārgo Dieva dāvanu – Jaunavas Marijas ienākšanu mūsu vidū,
viņai šeit klātesot. Domāju, šis notikums ikvienu no mums saviļņo. Varam
pateikties tēlniekam Tālivaldim Muzikantam, kurš radīja tik skaistu Dievmātes tēlu, māksliniekam Kārlim Alainim, kurš šo tēlu ietērpa bronzā,
un visiem ļaudīm, kuri pielika roku, izveidojot šeit šo skaisto svētvietu.
Es pateicos no visas sirds arī mūsu priesteriem par degsmi, ar kādu mūsu
novadā tiek nesta garīgā dzīve. Jau izsenis pār Ilūkstes novadu ir bagātīgi
lijis garīgais spēks, tāpēc arī šodien mēs varam paskatīties uz sevi un redzēt, ka mēs esam gājuši augstumos, plašumos, ka mēs esam izveidojuši
skaistu, stipru novadu. Mums priekšā būs grūti brīži – pirmām kārtām
jau administratīvi teritoriālā reforma, kurā tiek zīmēts nākamais novads,
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bet ticu, ka Dievmāte mūs stiprinās, ka arī mēs visi kopā celsimies augšā
tāpat kā mūsu Pestītājs Kristus. Augstais un varenais Dievs, mēs lūdzam
tevi, svētī Māras zemi Latviju, svētī mūsu skaisto, krāšņo Sēliju un svētī
Ilūkstes novadu!”
Skulptūras idejas autors, priesteris Arnis Maziļevskis klātesošajiem atgādināja: „Ja rezultāts pārspēj to, ko esi iecerējis, tad tā ir zīme, ka to dara
Dievs. Un šī ir zīme arī tam, ka Dievs grib nākt Latvijā.” Priesteris sacīja,
ka katrai valstij ir svētais aizbildnis, bet mūsu zeme ir veltīta Dievmātei.
Viņa ir mūsu zemes karaliene. „Karalis nevar valdīt, ja nav cilvēku, caur
kuriem to darīt. Arī mūsdienās Dievmāte un Dievs meklē tos cilvēkus, kas
ietic, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns mūsu dzīvēs,” sacīja Arnis Maziļevskis,
atzīmējot, ka skulptūra ir kā atgādinājums, lai atdodam sevi Dieva un Jaunavas Marijas rokās.
Skulptūru veidoja tēlnieks Tālivaldis Muzikants, kurš sacīja, ka viņa
sapnis ir bijis reiz izveidot Mariju. „Tā ir neparasta Marija, no viņas plūst
ūdens.” Tālivaldis Muzikants atminējās, ka sākotnēji nebija iecerēts, ka
ūdens plūdīs tieši no skulptūras. Tā esot bijusi Arņa Maziļevska ideja, kad
tēlnieks Ilūkstē bija ieradies ar skulptūras skici. „Domāju, no kurienes, lai
ūdens nāk? Dievs deva ideju, ka tas varētu būt lilijas zieds. Tas ir Marijas
simbols, un tas ir viņas rokās,” atmiņās par skulptūras tapšanas laiku dalījās Tālivaldis Muzikants. „Viņa ir dzīvības ūdens devēja,” ūdens un lilijas
nozīmi skulptūras kompleksā skaidroja tēlnieks.
Klātesošos uzrunāja arī jezuītu kopienas pārstāvis Tadeušs Ciesļaks.
No 17. līdz pat 20. gadsimtam neatsverams un nozīmīgs ieguldījums vēsturiskā griezumā Ilūkstes novada kultūras, izglītības un garīgā mantojuma
veidošanās procesā ir Romas katoļu baznīcas Jezuītu ordenim. „Jezuītu
brāļi ne vien radīja iespēju iedzīvotājiem veidot stipru garīgo identitāti,
rūpējās par izglītošanās iespējām, bet arī būtiski sniedza finansiālu atbalstu iedzīvotājiem, jo poļu, zviedru un krievu karaspēki nemitīgi postīja,
izlaupīja un dedzināja mūsu zemi. Tieši šobrīd, redzot Ilūkstes novada spēcīgo identitāti, ir pārliecība, ka tā sakņojas Jezuītu ordeņa pašaizliedzīgajā
misiju darbībā,” teic Tadeušs Ciesļaks.
Skulptūru pasvētīja Zbigņevs Stankevičs, kurš noslēgumā atgādināja
klātesošajiem Marijas vārdus: „Dariet, ko viņš jums liks! Marija ir tā, kas
palīdz mums tuvoties un satikties ar viņas Dēlu.”

S V Ē T KU

G A I S M Ā

MŪSU NOVADNIEKS ZBIGŅEVS STANKEVIČS
(pašreizējais Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts)
Dzimis 1955. gada 15. februārī Gulbenes rajona Lejasciemā. Mātes un ģimenes valoda bērnībā ir bijusi poļu valoda. Mācījies Eglaines pamatskolā
(latviešu plūsmā), ko beidza 1970. gadā, vēlāk turpināja mācīties Ilūkstes
1. vidusskolā, kuru pabeidza 1973. gadā. 1978. gadā absolvēja Rīgas Politehnisko institūtu kā diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris,
šajā profesijā vēlāk pavadot 12 gadus. Vēlākos gadus pavadījis teoloģijas
studijās un kalpošanā, ar ko nodarbojas arī pašlaik. Viņš tika ordinēts
priestera kārtā 1996. gada 16. jūnijā, konsekrēts bīskapa kārtā 2010. gada
8. augustā un ievests amatā (ingress) 2010. gada 21. augustā. 2011. gadā
atzīts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā.

Skulptūru veidoja tēlnieks Tālivaldis Muzikants, kurš sacīja, ka viņa sapnis ir bijis reiz izveidot Mariju.

… kā dāvana arī Mākslas muzeja „Rīgas birža” vīru kora garīgie dziedājumi.

No arhibīskapa atziņām:
• „Skatoties uz mūsdienu sabiedrību, tai skaitā, mūsdienu politisko „virtuvi” un uz to, kas notiek Eiropā, redzam, ka pasaulē cilvēki nesaprot
viens otru.”
• „Kristū Dievs parāda, ko viņš vēlas izdarīt ar pasauli, viņš vēlas atbruņot ļaunumu un atjaunotas cilvēku savstarpējās attiecības, kā bija
iecerēts pašā sākumā, lai mēs viens pret otru attiektos tā, lai nemeklētu
attiecībās personīgo labumu, bet palīdzētu viens otram sasniegt savu
spēju izpausmi, to dāvanu, ko Dievs ir devis. Tas ir centrālais notikums
cilvēces vēsturē, ar to aizsākas jauna pasaule.”
• „Jēzus tika nonāvēts aiz cilvēku egoisma.”
• „Ticībā Augšāmceltajam mums tiek dāvāta piedošana un jauna dzīvība,
mēs kļūstam līdzdalīgi Viņa uzvarā pār grēku, un šī vēsts ir atslēga.”
• „Vai mēs ļaujam Kristus augšāmcelšanās realitātei piepildīt sirdi? Tur
ir iespējams lūzums pasaules vēsturē.”
• „Atbilde uz mūsdienu problēmām, demogrāfiskajām problēmām, uz to,
ka Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk, problēmas politiskajā laukā, tāpat
arī ekonomiskajā sfērā, sociālā nevienlīdzība, ģimeņu krīzes… Visas šīs
problēmas cilvēks ar saviem spēkiem nevar atrisināt.”
• „Dziļu ievainojumu bērnu sirdīs atstāj vecāku šķiršanās, nerunājot jau
nemaz par to situāciju, kad bērns jau no paša sākuma aug tikai ar vienu
no vecākiem vai pat vispār bez vecākiem – bērnu namā vai ar kādu no
radiniekiem. Šķiršanās – kā ievainojumu cēlonis ne vien bērniem, bet
arī katram no vecākiem, kas projicējas pēc tam arī uz apkārtējiem.”
• „Dievs vēlas, lai cilvēks ir laimīgs, lai cilvēkam ir brīva komunikācija ar
Dievu, lai ir mīlestības pilnas attiecības citam ar citu, bet cilvēka lēmuma dēļ šīs attiecības izjūk.”
• „Mīlēt savus kaimiņus, mīlēt savu priekšnieku, kurš reizēm nešķiet
tāds, kādam viņam vajadzētu būt, vai arī – mīlēt savus padotos. Bez
Svētā Gara spēka, bez Augšāmceltā Kristus mīlestības palīdzības tas
nav iespējams.”
• „Dieva solidaritāte ar atstumto pārvērš ciešanas par Dieva klātbūtnes
jomu. Šī pieredze ir Dieva aicinājums atzīt mūsu robežas un eksistences trauslumu, ka neesam pašpietiekami, ka nepieciešams līdzcilvēku
tuvums un palīdzība, Dieva klātbūtne, kas vienīgā spēj aizpildīt to vientulību un atstumtību, ko nesam savas būtības dziļumos.”
• „Dieva spēks, kas uzmodināja Jēzus mirušo miesu, uzmodinās arī mūsu
miesas laiku beigās. Šis Dieva spēks jau ir darbībā arī šeit un šobrīd.”
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

Skulptūru pasvētīja Zbigņevs Stankevičs, kurš noslēgumā atgādināja klātesošajiem Marijas vārdus: „Dariet, ko viņš jums liks! Marija ir tā, kas
palīdz mums tuvoties un satikties ar viņas Dēlu.”

Esi sveicināta,
Dievmāte mīļā,
Aglonā pāvesta
Franciska svētītā
2018. gadā!
Tu šodien, Dievmāt,
Otrajās Lieldienās,
Ienāci Ilūkstē
Triju bīskapu vadībā,
Priesteru un tautas sveiktā.
Esi sveicināta,
Māte vismīļā!
Rokās Tu turi
Plaukstošu ziedu,
No kura līst
Mirdzošas lāses.
Es apstājos,
Nometos ceļos,
Raugos Tevī

Kā brīnumā.
Mirdzošas lāses
No Tavas rokas
Krāju savējā plaukstā
Un dzeru, dzeru,
Dzesējot slāpes:
Dievmāt mīļā,
Lūdzu, ietin Tu mani,
Ilūksti, Latviju visu,
Ietin apmetnī dievišķā
Radīto zemi
Un cilvēci visu,
Lai esam, Māt,
Elpojam Tevī,
Lai augšāmceļamies
Šodien, rīt, mūždien
Tavā Dēlā arvien.
Dzintra Krievāne
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KOPĀ AR DRAUGIEM NO ZIEDOŅA
MUZEJA SUBATĒ ATKLĀJĀM TŪRISMA
SEZONU
1.maijā, kopā ar draugiem no Ziedoņa muzeja, caur daudzveidīgām aktivitātēm un norisēm, Subatē atklājām tūrisma sezonu.
Visas dienas garumā tirgojāmies, dziedājām, dejojām! Koncertā priecēja Subates vokālais ansamblis “Sonāte”(vad. Gunta Radzoba), Ilūkstes kultūras un tūrisma aģentūras jauniešu deju kolektīvs “Labrīt” (vad. Antonija
Stalidzāne) un viesi - Aknīstes senioru deju kolektīvs (vad. Aina Deksne)
un Lietuvas Obeliu pilsētas kapella “Malunai” (vad. Zenonas Žekas).
Pasākuma gaitā iesaistījāmies arī sportiskajās aktivitātes – bija iespēja
piedalīties fotoorientēšanās sacensībās. Bērnu priekam – piepūšamās atrakcijas un izjāde ar poniju. Kā arī visi kopā devāmies izzinošā un skaistā
pārgājienā pa pilsētas gleznainajām ielām un takām.
Šajā dienā, 1. maijā, arī kāds ļoti skaists notikums – kopā ar draugiem
no Imanta Ziedoņa muzeja svinīgi tika atklāta un iesvētīta projekta „Ceļā
ar grāmatu” pietura Subatē. Tējnīca vienā no Imanta Ziedoņa iecienītākajām vietām Latvijā nu kļuvusi par Ziedoņa muzeja krustcelēm. Tagad arī
Tu, lapenē pie Subates ezera, vari atstāt kādu savu grāmatu, vai, baudot
skaisto ainavu, palasīt kādu no tur rodamajām. Pirmās grāmatas saņēmām
dāvanā no Imanta Ziedoņa muzeja vadītājas Žanetes Grendes. Pats dzejnieks reiz ir teicis: “Mans muzejs varētu būt ceļš – tikai uzraksts, kas rāda
uz priekšu, - Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki ies, ies, meklēs, bet nav tā
muzeja. Toties viens ceļš Latvijā būs izstaigāts. Un tad to uzrakstu varēs
pārcelt uz citu vietu”.

Muzikāli priecēja viesi no Lietuvas

Paldies visiem, kas piedalījās šīs gleznainās vietas izgaismošanā!
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
Nedaudz par Imanta Ziedoņa muzeju
Muzejs ar sākotni Murjāņos ir ceļš. Kā realitāte dzejnieka iecerējumam.
Ceļš fiziskajā telpā, garīgajā izaugsmē, intelektuālā attīstībā un jaunu pieredžu meklējumos. Vienots ceļu tīkls ar piesaisti citviet Latvijā, arī Latvijas/Lietuvas pierobežā - “Leišmalītē”.

“Mans muzejs varētu būt ceļš – tikai uzraksts, kas rāda uz priekšu, - Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki ies, ies, meklēs, bet nav tā muzeja. Toties viens
ceļš Latvijā būs izstaigāts. Un tad to uzrakstu varēs pārcelt uz citu vietu”
– Imants Ziedonis

2015. gada rudenī fonds “Viegli” ar vislielāko atbildību par dzejnieka
uzticēto uzdevumu dibina Imanta Ziedoņa muzeju un izveido jaunu komandu tā realizēšanai.
Muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: Es gribu
muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās
sarunās un jaunradot.
Muzeja misija: Balstoties Imanta Ziedoņa idejās, daiļradē paustajā un
viņam tuvajās vērtībās, veicināt jaunradi Latvijā, iedvesmot sabiedrību
latviskuma stiprināšanā, kā arī sniegt iespēju interesentiem radošā veidā
izzināt sevi un pasauli.
Imanta Ziedoņa muzeja vasarnīca Murjāņos ir saglabāta tāda, kā to savulaik iekārtojis pats dzejnieks kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. Līdztekus muzeja ekspozīcijai, muzejs apmeklētājiem piedāvā dažādas
radošas apmeklējuma programmas, regulārus pasākumus un notikumus
visas vasaras garumā.
ZIEDOŅA MUZEJS IR CEĻŠ – LEIŠMALĪTE

Visas dienas garumā tirdziņš

Vasaras sezonā kopā ar fondu 1836 muzejs rīko “Leišmalītes” gājienus,
dodoties pa tiem ceļiem Latvijas-Lietuvas pierobežā, kurus savulaik, rakstot grāmatu “Leišmalīte” izstaigājis Imants Ziedonis kopā ar dēlu Rimantu.
Imants Ziedonis, izstaigājot Latviju, iepazina tās lauku iedzīvotājus, labāk izprata to cilvēcisko dabu, dzīvesveidu, apzināja latviešu identitāti un
tautai raksturīgo, kas pēc tam aprakstīts viņa literārajos darbos. Iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa grāmatas “Leišmalīte”, Imanta Ziedoņa muzejs
rīko Leišmalītes apceļošanu mūsdienās, lai atjaunotu dzejnieka redzēto un
iedvesmotu sabiedrību iepazīt Latviju citām acīm. Tas stiprina piederības
sajūtu valstij, veido izpratni par Latvijas pierobežas situāciju, ļauj apzināties sabiedrības saskaņas, demokrātijas un katra paša līdzdalības nozīmi
labākas dzīves kvalitātes veidošanā.
Imants Ziedonis grāmatā “Leišmalīte” raksta: “Un galu galā pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā jābūt!) tūrisma ceļš un ceļotāji prasīs
izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos.” Tāpēc 2016. gadā
Imanta Ziedoņa muzejs uzsāk projektu - garākais muzejs Latvijā “Leišmalīte”, kas veido aptuveni 571 km garu taku gar Latvijas robežu.
Vairāk informācijas mājaslapā www.ziedonamuzejs.lv.

10

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 4 2 0 1 9 . g a d a 2 3 . m a i j s

Svinīgi tika atklāta un iesvētīta projekta „Ceļā ar grāmatu” pietura Subatē. Tējnīca vienā no Imanta Ziedoņa iecienītākajām vietām Latvijā nu
kļuvusi par Ziedoņa muzeja krustcelēm. Tagad arī Tu, lapenē pie Subates
ezera, vari atstāt kādu savu grāmatu, vai, baudot skaisto ainavu, palasīt
kādu no tur rodamajām. Pirmās grāmatas saņēmām dāvanā no Imanta
Ziedoņa muzeja vadītājas Žanetes Grendes
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“LIELAJĀ TALKĀ” BEBRENES PAGASTĀ
PIEDALĪJĀS 200 TALKOTĀJI
Lielā Talka 2019 ir notikusi! Paldies visiem Bebrenes un Ilzes ciema
iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un aktīvi talkoja. Šogad talkā
Bebrenes pagastā piedalījās aptuveni 203 cilvēki. Saulīte staigāja pa zemes
virsu un visiem talciniekiem bija labs noskaņojums un darba prieks.
Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 98 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Talkas laikā
tika sakopts sporta laukums un tam piegulošā teritorija, Bebrenes parkā –
liepu alejas teritorija, skolu teritorijas, dienesta viesnīcai piegulošā teritorija
un upītes krasts, kā arī piemiņas vieta Bebrenes pirmajai skolai. Bebrenes
bērnudārza audzēkņi un audzinātājas (kopā 25 cilvēki) uzkopa bērnudārzam
piegulošo teritoriju.
Talkā piedalījās arī 10 čakli seniori darbodamies savā atpūtas stūrītī parkā. Viņi grāba un vāca lapas, stādīja hostas, gatavojās projekta darbnīcai
Višķu sociālās aprūpes centrā un un karināja “Varavīksnes” apgleznotos vēja
zvanus.
Čakli savas teritorijas uzkopšanā darbojās 5 „Bebra” vetaptiekas darbinieki. Savukārt Ilzes ciemata centrā nepagurstoši talkoja 20 talcinieki (sakopa centru, grāba lapas, izcirta krūmus un kokus, savāca atkritumus gar
ceļa malām). Pastaunes (Ķešupītes) krastos un gar ceļmalu aktīvi darbojās
4 talcinieki (izzāģēja nevajadzīgos krūmus un kokus). “Akmeņupes dabas
takā” darbojās 12 talcinieki. Tika grābtas lapas, lasīti zari, izcirsti krūmi,
veidoti jauni žodziņi un atjaunots tiltiņš. Liela rosība valdīja pie Bebrenes
Romas katoļu baznīcas. Tika grābtas un savāktas lapas, rušinātas puķu dobes, apkoptas kociņu un košumkrūmu apdobes. Baznīcas teritorijā nepagurstot darbojās 18 talcinieki. Arī „Tehniskā centra” apkārtnē čakli rosījās 11

RAŽĪGA TALKOŠANA SUBATĒ!
Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem Subatē un Prodes pagastā. Kopīgiem spēkiem un darbapriekā esam sakopuši Ulmaņa birzīti, Subates luterāņu baznīcas apkārtni, bērzu birzīti pie aprūpes centra un Subates ezera
Saliņu. Paldies arī tiem, kuri nebija mūsu pulkā, bet darbojās šajā dienā,

PILSKALNES PAGASTĀ NOTIKA TALKA
PIE ATPŪTAS MĀJAS „DUBEZERS”
Gatavojoties tūrisma sezonas atklāšanai un Lielajai talkai, sakopšanas
un labiekārtošanas darbi notika jau 5. aprīlī, Pilskalnes pagastā pie atpūtas
mājas „Dubezers”.
Šajā vides sakopšanas pasākumā Pilskalnes pagasts piedalās ik gadu.
Talkas mērķis ir radīt pievilcīgu vidi sev un citiem, veicināt vietas atpazīstamību un tūristu piesaisti.
Talkā piedalījās pagasta pārvaldes, novada Kultūras un tūrisma aģentūras, kā arī Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras darbinieki.
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe

Talkā piedalījās pagasta pārvaldes, novada Kultūras un tūrisma aģentūras, kā arī Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras
darbinieki

Paldies visiem Bebrenes un Ilzes ciema iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz
aicinājumu un aktīvi talkoja. Šogad talkā Bebrenes pagastā piedalījās aptuveni 203 cilvēki. Saulīte staigāja pa zemes virsu un visiem talciniekiem
bija labs noskaņojums un darba prieks
talcinieki. Viņi sakopa centram piegulošo teritoriju. Talcinieki tika cienāti no
lielā „goršu” zupas katla vai Ilzē no makaronu grāpja.
Paldies visiem par atsaucību. Mums visus turpmākos 12 mēnešus jādzīvo
ar domām un darbiem, ka mūsu Bebrene ir tīrākā un zaļākā vieta Latvijā.
Teksts un foto:
www.manabebrene.lv
sakopjot kādu citu dabas stūrīti.
Prieks par padarīto ir pašiem un arī tiem, kuri apmeklēs tūrisma sezonā
mūsu teritoriju.
Subates Kultūras nama vadītāja
Gunta Okmane

SKOLĒNI STRĀDĀ PAULA SUKATNIEKA
MĀJĀS

27. aprīlī, Lielās talkas dienā, Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta ‘’Dzīvot, mācīties, strādāt KOPĀ’’ (projektu īsteno Izglītības
attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia) jaunieši kopā ar 5.c klasi devās strādāt KOPĀ uz selekcionāra Paula Sukatnieka dzimtajām mājām.
Sakopām iebraucamo ceļu, izstaigājām selekcionāra dārzu un māju. Pēc
labi padarīta darba mielojāmies ar saimnieces Daces pagatavoto garšīgo putru un dažādiem citiem kārumiem.
Sakām lielu paldies viesmīlīgajām saimniecēm Vandai un Dacei un tiekamies 7.maijā, kad šķūnī krāmēsim malku. Turpinām strādāt KOPĀ!
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja
Silvija Romaņenkova

Jaunieši kopā ar 5.c klasi devās strādāt KOPĀ uz selekcionāra Paula Sukatnieka dzimtajām mājām
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PILSKALNES PAGASTA VIDĒJĀS
PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS SVINĒJA
SAVU 30 GADU JUBILEJU
„Sirds dejai pieder mana” – ar šādu moto 27. aprīlī Pilskalnes pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja savu 30 gadu jubileju.
Svētku koncertā priecēja ne vien gaviļnieki, bet arī viesi – dziedošie, dejojošie un ļoti radošie… Skatītāju pilnā zāle juta līdzi katram priekšnesumam.
Visu sirdis pukstēja vienā dejas ritmā! Pasākuma gaitā bija arī daudz sirsnīgu apsveikumu.
Ilūkstes novada pašvaldība saka lielu paldies Pilskalnes pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvam un tā vadītājai Antonijai Stalidzānei par radīšanu, aizrautību un līdzdarbošanos. Jūs esat svētku radītāji! Paldies par gaismas svecēm, kuras lejat līdzcilvēkos! Lai raits deju solis! Sirsnīgi sveicam 30
gadu jubilejā!
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

Skaists mirklis - bijušie un esošie dejotāji - kopā!

ILŪKSTES NOVADA JAUNIEŠU
RADOŠAJAM KVARTĀLAM TIKA
SVINĒTA 1.DZIMŠANAS DIENA
26.aprīlī Ilūkstes novada jauniešu radošajam kvartālam tika svinēta
1.dzimšanas diena. Jaunieši varēja piedalīties kvestā, novusa sacensībās,
Uno spēlē, izmēģināt savus spēkus kendama spēlē un spēlēt twister spēli.
Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Restorānu servisa skolas piedāvājumiem. Māris Astičs bija atbraucis, lai jauniešiem izstāstītu par savu pieredzi
un pagatavotu gardus ēdienus.
Prieks par jauniešu interesi!
Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Pokšāne

ATRASTS OTRĀ PASAULES KARA
LAIKĀ PAZUDUŠAIS SUBATES
BAZNĪCAS ZVANS
Subates katoļu baznīcā atrasts 19. gadsimta sākumā izliets bronzas
zvans, kurš bija paslēpts zem baznīcas grīdas Otrā pasaules kara laikā. Zvanu noslēpa vietējie iedzīvotāji ar mērķi paglābt no iznīcināšanas.
Militārās arheoloģijas biedrības “Leģenda” dalībnieki jau vairākus gadus
mēģināja pārbaudīt šo nostāstu. Nu tas ir izdevies un zvans pēc teju 80 gadiem atgriezīsies savā vēsturiskajā vietā.
Leģenda par Subates zvanu vēstī, ka Otrā pasaules kara laikā vācieši
armijas vajadzībām bija paņēmuši divus no baznīcas zvaniem. Mēģinot glābt
pēdējo, vietējie iedzīvotāji apraka to zem baznīcas grīdas. Šajā vēsturiskajā
notikumā, būdams vēl zēns, piedalījās subatietis Staņislavs Martinovs, kuram tagad ir apritējuši jau 87 gadi. “Atbrauca uz šejieni mācītājas no Dunavas, Rukmanis, un viņš no Dunavas atveda šo zvanu. Vēlāk sanāca vīri
gados un mani palūdza palīdzēt, viņi to bedri izraka baznīcā un to zvanu
apglabāja,” atmiņās daloties, stāsta Staņislavs Martinovs, “es palīdzēju zvanu iecelt bedrē un aizgāju, bet šie vīri - Babrovskis ar Šapalu - palika un
zvanu apraka”.
Nupat 1821. gadā no bronzas izlieto zvanu no slēptuves izcēluši meklēšanas vienības “Leģenda” dalībnieki. Viens no tiem, Andris Grabčiks, pastās-

IMANTA ZIEDOŅA „LEIŠMALĪTE”
ATDZIMST TŪRISMA CEĻĀ
Imanta Ziedoņa muzejs kļūs par lielāko muzeju, - saka tā pārstāvji - jo
top “Leišmalītes” ceļš.
2014. gadā Imanta Ziedoņa muzejs un fonds „1836” aizsāka projektu „Izgaismot Latviju”, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt
tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas–Lietuvas robežu izveidojot „Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās iepriekšējos gados veikto ceļu
iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu.
Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti un ir uzsākts
darbs pie tūrisma ceļa iezīmēšanas kartē. Darbā var iesaistīties ikviens, jo
Sēlijas pierobežas pašvaldībās tiek organizētas talkas. Ļoti zīmīgi, ka pirmā
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Šefpavārs, mūsu novadnieks Māris Astičs, jauniešus iepazīstināja ar Restorānu servisa skolas piedāvājumiem
tīja, ka leģendu ir dzirdējis no savas vecāsmātes, kura savulaik dzīvoja Subatē un bija Staņislava Martinova kaimiņiene. “Tā leģenda man gāja jau no
deviņdesmitajiem gadiem, arī vecmamma apstiprināja, ka Subates baznīcas
zvans tika norakts baznīcā, tāpat kā baznīcas ērģeļu stabu, ko noraka mans
vectēvs pirms došanās karā, lai nepārkausētu vācieši. Tā kā mēs nodarbojamies ar militāro arheoloģiju, meklējam karavīrus, šefam teicu - ir tāda versija, ka vajadzētu viņu pārbaudīt” - “Leģenda” pārstāvis Andris Grabčiks.
Vairākas reizes biedrības pārstāvji sazinājās ar Subates baznīcas prāvestu un runājuši par iespēju pārbaudīt leģendas patiesumu, pēdējā no sarunām
notika šī gada vasarā.
Šoreiz, braucot pārbaudīt iespējamos vācu karavīru apbedījumus Kalupē,
“Leģendas” dalībnieki lēmuši iegriezties Subatē un mēģināt sameklēt zvanu.
“Tikai viens ir darbojošais zvans Virsenģeļa Mikeļa godam veltītais vidējais zvans, kas palicis pāri. [..]Atrastajam ir jāatgriežas [savā vietā]. Vietiņa
ir astatā. Drusciņ vajag restaurēt zvana paliktni, lai zvaniņš skanētu, lai
būtu divi zvani,” daloties priekā, stāstīja Jelgavas diecēzes Subates Sv.Miķeļa Romas katoļu baznīcas prāvests Andrejs Skadiņš.
Pagaidām zvans paliks baznīcā un tuvākajā laikā tiek plānots uzsākt tā
atjaunošanas darbus. Prāvests cer, ka ar laiku baznīcas tornī skanēs visi trīs
zvani, kā tas ir pieņemts katoļticīgajiem.
Informācijas avots mājaslapa
www.lsm.lv

talka notika Subatē, vietā, ko savulaik Imants Ziedonis ir saucis par vienu
no skaistākajām Latvijā.
12.aprīlī Subatē kopā talkoja Sēlijas pašvaldību pārstāvji un draugi no
Imanta Ziedoņa muzeja. Tiekoties, muzeja pārstāves Maija Jaunzeme un
Žanete Grende iepazīstināja ar savu personīgo pieredzi starptautiski pazīstamajā Svētā Jēkaba ceļā (spāniski Camino de Santiago) Spānijā, kas katru
gadu pulcē simtiem tūkstošu ceļotāju. Šis stāsts bija lielisks piemērs tam, kā
var attīstīties nomales un cik daudz iespēju paveras vietējiem iedzīvotājiem
kā pakalpojumu sniedzējiem. Veiksmīgi attīstot ieceri, nākotnē radīsies nepieciešamība pēc naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem, kas veicinātu
pierobežas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
Esot līdzatbildīgiem par vidi, kurā dzīvojam, mēs paši to varam veidot
tādu, kādu vēlamies un arī tādu, kāda tā varētu būt tīkama tūristiem.
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

N O D E R Ī G I

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 6.kārtu Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 6.KĀRTA
PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS ir
EUR 625261,94
VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA
1.1 Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī
darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai | EUR 454735,96
1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo
produktu Noietu | EUR 170525,98
Atbalsta apmērs vienam projektam līdz EUR 50 000,00 un līdz EUR
100 000,00, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz
70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

i

KAD? | 3. JŪNIJS - 3. JŪLIJS
KUR IESNIEGT?|TIKAI ELEKTRONISKI
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu;
Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

ILŪKSTES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU SARAKSTS
2019. GADA 25. MAIJA EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀS /
ADRESES UN DARBA LAIKI
Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas:
trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.
Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņi:
392. vēlēšanu iecirknis - Brīvības iela 12, Ilūkste
393. vēlēšanu iecirknis - „Pagasta māja”, Bebrene, Bebrenes pagasts
394. vēlēšanu iecirknis- Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts
395. vēlēšanu iecirknis - Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts
396. vēlēšanu iecirknis - Tirgus laukums 19, Subate
402. vēlēšanu iecirknis - “Kultūras nams”,Dviete, Dvietes pagasts
403. vēlēšanu iecirknis - Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts

Biedrība Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība „Kaimiņi”
Sēlijas iela 25, 305.kabinets,
Daugavpils LV-5401
kontaktpersona: Inga Krekele
tālr.: 29184640
e-pasts: inga.krekele@gmail.com
http://www.daugavpils.partneribas.lv

“ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS”
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Latvijai – 100, Ilūkstes novadam – 15. Šo pieturzīmju caurvīts ir 2018.
gads. Skaists un neaizmirstams tas ir bijis, mums visiem kopā kļūstot par
lieciniekiem ļoti īpašam un zīmīgam laikam, minot Latvijas simtgades
ceļus.
Mūsu sirdis ir Latvijā, vēsturiskajā Sēlijas novadā. Te roku rokā ikdienu ceļam, veidojam savu nākotni, jūtam sava darba augļus…Un esam
stipri savu ozolu paēnā!
Šovasar, jau jūnija sākumā, ierastā informatīvā izdevuma vietā iznāks īpašais “Ilūkstes Novada Vēstis” numurs, kurā kopā atskatīsimies
uz aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem un lielākajiem sasniegumiem
dažādās jomās Ilūkstes novadā.
Plānojam, ka turpmāk šāds izdevums iznāks katru gadu.
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
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IMANTA ZIEDOŅA MUZEJS AICINA
IEDZĪVOTĀJUS TURPINĀT TRADĪCIJU
IET APKĀRT LATVIJAI
Jau otro gadu pēc kārtas, 21. jūnijā visas dienas garumā Imanta Ziedoņa muzejs kopā ar banku BlueOrange aicina visus Latvijas iedzīvotājus
piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” un noiet savu sirdskilometru – vienu
kilometru Latvijas pierobežā, kur saulgriežu dienā izgaismosies mūsu valsts
robeža. Šajā dienā pierobežas pašvaldības tiek aicinātas iedegt ugunskurus
un izgaismot, izdziedāt spēka dziesmas Latvijai. Ar šo tradīciju Latvija jau
otro gadu pēc kārtas kļūst par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši to ar ugunskuriem.
“Mēs aicinām šajā skaistajā un simboliskajā akcijā iesaistīties ikvienu
Latvijas iedzīvotāju un izvēlēties jebkuru vietu Latvijas pierobežā – tepat
Jūrmalā vai citur Baltijas jūras piekrastē vai attālākajos Latvijas nostūros.
Tā ir iespēja savai valstij par godu paveikt kaut ko vēl pasaulē nebijušu,”
saka Maija Jaunzeme, Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja. Pieteikties
gājienam var ikviens reģistrējoties mājas lapā: www.izgaismolatviju.lv
„Imants Ziedonis pats bija liels gājējs, kurš uzskatīja, ka šāds ceļošanas veids ļauj patiesi izzināt savu valsti un tās cilvēkus. Latvijas pierobežu
Ziedonis aprakstījis arī savā grāmatā „Leišmalīte”, kuras ievadā starp citu
rakstīts, ka reiz apkārt Latvijai ies tūrisma ceļš, un tā ir jābūt!,” stāsta Ziedoņa muzeja valdes locekle Žanete Grende. Sekojot Imanta Ziedoņa rakstītajam, 2015. gadā uzsākts Latvijas simtgades projekts, kura mērķis bija kopā
ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un
citiem interesentiem izveidot tūrisma ceļu apkārt Latvijas sauszemes robežai, ko var mērot gājēji, velosipēdisti, motociklisti un autobraucēji. Šī gājiena
rezultātā tika izveidota ceļojošā izstāde un filma “Izgaismot Latviju”, kas
2019. gada sākumā uzsākusi viesošanos Latvijas pašvaldībās. Imanta Ziedoņa muzejs šajā ceļā uzņēmies attīstīt tūrisma maršrutu Latvijas-Lietuvas
pierobežā – Leišmalītē. Patlaban darbu pie kartē iezīmēta tūrisma maršruta
izstrādes jau uzsākušas Sēlijas pašvaldības.
Akciju “Izgaismo Latviju” jau otro gadu pēc kārtas ir iespējams realizēt
pateicoties bankai BlueOrange un visiem brīvprātīgajiem, kas mīl savu zemi
un vēlas noiet vienu sirdskilometru no 1836 km garā Latvijas robežas ceļa.
Pieteikšanās un plašāka informācija par akciju mājas lapā: www.izgaismolatviju.lv
Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja
Maija Jaunzeme

AICINĀM VISUS KOPĪGI NOSVINĒT
VASARAS BRĪVLAIKA SĀKUMU!
Plkst. 12.00 bērni un vecāki tiek gaidīti uz jautru brīvdabas mūzikas spēli “Izklausies dzirdēts mežā”. Plkst. 13.30 sāks darboties piepūšamās atrakcijas.
Plkst. 22.00 diksotēka!
Tiekamies 31. maijā Ilūkstes estrādē.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.
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SPORTA SPĒLES SENIORIEM 2019
NOTIEK ILŪKSTĒ!
30. maijā Ilūkstes pilsētas sporta stadionā notiks Ilūkstes
novada Sporta spēles senioriem, kas jau trešo gadu notiek projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros.
Ilūkstes novadā turpinās jauka tradīcija tikties cienījamai
un viedajai paaudzei sporta spēlēs. Pasākuma sākumā visiem
paredzēta kopīga vingrošanas nodarbība fizioterapeita vadībā,
bet dienas turpinājumā paredzētas dažādas sporta disciplīnas
atbilstoši konkrētajam vecuma posmam. Sporta spēļu noslēgumā dabā kopīgiem spēkiem tiks pagatavota veselīga maltīte, tādējādi kopīgi pievērsisim uzmanību pareizai un veselīgai
ēdienreizei.Pasākuma norises laikā darbosies Veselības stūrītis: asinsspiediena, cukura līmeņa asinīs mērīšana, svēršanās,
ķermeņa masas indeksa noteikšana speciālista vadībā.
Sporta spēļu mērķis ir popularizēt sportu un aktīvo dzīves
veidu Ilūkstes novadā, organizējot sporta aktivitātes iedzīvotāju veselības veicināšanai.Sacensībās aicināti piedalīties visi
Ilūkstes pilsētas un Ilūkstes novada pagastu pārvalžu seniori,
startējot komandās vai individuāli.
Dalībai sacensībās aicinām pieteikties līdz 2019. gada 24.
maijam, zvanot galvenajam tiesnesim - 29495512. Transporta
pieteikšana notiek pie pagastu pārvalžu vadītājiem.
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv
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Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 700 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

