
ILŪKSTES
     NOVADAVĒSTIS

I
N

F
O

R
M

A
T

Ī
V

A
I

S
 I

Z
D

E
V

U
M

S
  

  
  

  
  

  
  

  
 N

r
.8

. 
2

0
1

9
.g

a
d

a
 1

2
.s

e
p

t
e

m
b

r
i

s
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
e

n
a

 0
.1

4
 E

U
R



2
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r. 8 .  2 0 1 9 . g a d a  1 2 . s e p t e m b r i s

A K T U Ā L I

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

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
NOTIKS PASĀKUMS  „SĒLIJAI BŪT!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas 
procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu 
izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams 
Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados 
„Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds. 

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgaba-
lu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija? 

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums „Sēlijai būt!”. 

Pasākuma atklāšana – plkst. 11.00. No plkst. 12.00 – sarunas, kuras vadīs Jānis Pleps. Par reģionu attīstībai būtis-
kiem jautājumiem diskutēs Kaspars Ādams, Laura Dimitrijeva, Raita Karnīte, Rūta Muktupāvela, Alberts Sarkanis, 
Zbigņevs Stankevičs, Ineta Timšāne, Jānis Turlajs, Juris Vectirāns un Ineta Zībārte. Sarunu tēmas: „Sēļu saknes un 
identitāte” (Sēlija un sēļi, sēliskā izloksne, kultūrvēsturiskā piederība); „Jauni uzņēmēji savā novadā” (uzņēmēj-
darbība Sēlijā, valsts un pašvaldību atbalsts, attīstības iespējas); „Sēlijas nākotnes perspektīvas” (Sēlijas nākotne, 
administratīvi teritoriālā reforma, Sēlijas stiprās un vājās puses). Sarunu ciklu noslēgs Dainis Īvāns, iepazīstinot ar 
savu redzējumu par darāmajiem darbiem Sēlijas nākotnei. 

Iepazīt Latvijas piekto novadu būs iespēja arī caur daudzveidīgo kultūras programmu. Visas dienas garumā skanēs 
sēļu valoda un dziesmas, darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Pasākumā piedalīsies arī Ieva Akuratere, Elīna 
Šimkus, Armands Siliņš, Jēkabs Reinis. Ieraudzīt vairāk būs iespēja, dodoties virtuālajā ceļojumā pa Sēliju un ap-
meklējot LNB oranžērijā (1. stāvā) izvietoto izstādi. Sajust Sēliju aicināti arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji un viņu 
vecāki – no plkst. 13.00 LNB Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) kā „Ģimeņu sestdienas” pasākums būs piedāvāta īpaša 
programma bērniem. Savukārt no plkst. 16.15 savās pārdomās par Sēlijā piedzīvoto un sajusto dalīsies mūziķis Kārlis 
Kazāks, kurš vairākkārt ir ceļojis pa Sēliju un iepazinis sēlisko izloksni, un režisors Sandijs Semjonovs, kurš šovasar 
sācis uzņemt dokumentālo filmu „Nezināmā Sēlija”.

Sēļi!
Būsim lepni par savu dzimto pusi,

godāsim un celsim augstu savu vēsturi!
Un būsim kopā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
28.septembrī no plkst. 11.00

pasākumā “Sēlijai būt!”

Pasākumu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Sēlijas novadu apvienība. 
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NOTEIKSIM SAVA NOVADA ATTĪSTĪBU!

Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2019. gada 31.janvāra sē-
des lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1, 10.§) “Par Ilūkstes novada attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta 
Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrā-
de. 

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānoša-
nas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stra-
tēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta izstrādi 
plānots veikt laika posmā līdz 2020.gada jūlijam. Kā pirmais sabiedrības 
iesaistes posms ir iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas organizēšana.

Aptaujas anketas lūdzam aizpildīt līdz 2019.gada 30.septem-
brim, vēršoties pagastu pārvaldēs, Pakalpojumu centrā Ilūkstē vai elek-
troniskā veidā - Ilūkstes novada mājaslapā tiešsaistē (www.ilukste.lv) vai 
aizpildītu anketu nosūtot uz e-pastu dome@ilukste.lv.

Papildus tam, sabiedrības pārstāvji aicināti līdzdarboties attīstības 

programmas izstrādē, kopīgi apzinoties un nosakot tupmākos attīstības 
virzienus mūsu novadā.

Līdz ar aptaujas noslēgšanos, pašvaldība informēs tuvākajā laikā par 
organizētajām:

• Tematiskajām darba grupām (plānotais laiks: oktobris/novembris);
• Publisko apspriešanu (plānotais laiks: janvāris-februāris);
• Publiskās apspriešanas sanāksmēm (plānotais laiks: janvāris- 

februāris).
 Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabied-

rības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.
ilukste.lv sākumlapā un būs pieejama sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti 
un plānošanas dokumenti / Attīstības programma 2020.-2026. gadam.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldības 
Stratēģiskās plānošanas daļas vadītāju Daci Stalidzāni, e-pasts dace.stalid-
zane@ilukste.lv, tālrunis 65447866.

Attīstības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar 
SIA “Reģionālie projekti”.

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES PASAULES TALKĀ

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība aicina ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World 
Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem 
Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistā-
ku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz 
skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot 
cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja 
aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz 
rīkoja 2008.gada 3.maijā. Visas trīs Baltijas valstis 2008.gadā ar Talku 
savā zemē aicināja cilvēkus sniegt dāvanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
90.gadskārtā, sakopjot zemi.

Tieši dēļ valsts mēroga talkām un lielā sabiedrības atbalsta šai idejai 
Baltijas valstīs, aizsākās arī Igaunijas NVO koordinēta starptautiska kus-
tība “Let`s Do It World!”, kas 2018. gada 15. septembrī rīkoja pirmo Pasau-
les talku, kurā piedalījās 18 miljoni 157 pasaules valstu iedzīvotāju. Tas ir 
milzīgas panākums un Baltijas valstu pienesums visas pasaules nākotnei. 
Pēc pirmās “Pasaules talkas”, Tallinā notika tai veltīta konference, kurā 
Latvijai tika pasniegta izcilības balva kā labākajai valstij, kur talkās gadu 
no gada iesaistās procentuāli visvairāk iedzīvotāju. Tas ir ievērojams starp-
tautisks novērtējums tam darbam, ko iepriekšējos desmit gados, paveikuši 
visi Latvijas talcinieki.

Šogad Pasaules talka tiek rīkota otro reizi un mēs, Lielās talkas orga-
nizatori, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība, aicinām ikvienu iesaistīties 
talkas aktivitātes. Ja visa pasaule 21.septembrī vāks atkritums, sakops 
savu valsti, tad Latvija un tās iedzīvotāji, to paveica jau pavasara talkā, 
tāpēc rudenī Pasaules talkai pievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas 
akciju “Laimes koki” – lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais 
koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu 
pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektī-
vus pasākumus vai piedaloties individuāli, iesaistīties pasākumā, 
arī kusībai “Lielā Talka” pastāstot par savām aktivitātēm, rakstot 
uz: talkas@talkas.lv.

Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:
• Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabā-

šanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par 
kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

• Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas 
valsts starptautisko tēlu;

• Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā 
vietējā un globālā mērogā.

Kādēļ koku stādīšana nevis atkritumu vākšana? Latvijā kopš 
2008. gada katru gadu pavasarī notiek Lielā talka, kuras ietvaros no at-
kritumiem tiek attīrītas piesārņotās un piegružotās vietas visā valsts te-
ritorijā. 2019. gada aprīļa Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 145 000 iedzī-
votāju. Jau pēdējos gados arvien biežāk atkritumu vākšanas vietā noris 
vides labiekārtošanas darbi, jo vidē nonākušo atkritumu daudzums Latvijā 
ir būtiski samazinājies. Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma WCD 
izvēlēta arī tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara 
uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā.

Kā piedalīties? Dalība “Laimes koku” akcijā ietver šādus soļus:
• Podiņā jāiesēj iepriekš sagatavota koka sēkla vai savā apkaimē 

jāiestāda koka stāds, domās vai vārdos izsakot vēlējumu sev, Latvijai vai 
pasaulei;

• Sēšanas / stādīšanas process jānofilmē vai jānofotografē un jāpub-
licē savos sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmturus: #Lielatalka #World-
CleanupDay #Laimeskoki;

• Interaktīvajā kartē, kas atrodama vietnē talkas.lv, jāatzīmē vieta, 
kur iestādīts vai iesēts jaunais kociņš.

Papildus informācija mājaslapā www.talkas.lv
 

Lielās talkas organizatore
Vita Jaunzeme

17. SEPTEMBRIS – 
ASINS DONORU DIENA ILŪKSTĒ

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja aici-
na ikvienu vecumā no 18 līdz 65 gadiem iesaistīties Asinsdonoru dienā, 
kas notiks 17. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00  Ilūkstes Kultūras 
namā (līdzi jāņem pase).
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LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA IELŪDZ UZ 
REĢIONĀLO DISKUSIJU DAUGAVPILĪ
“TU UN SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA – 
VAI VAJAG?”

Septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz reģio-
nālo diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kas no-
risināsies piecās pilsētās: Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. 
Daugavpilī diskusija notiks 18. septembrī, un tajā varēs uzzināt visu 
aktuālo informāciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, 
izprast šīs nozares mītus un realitāti, kā arī dzirdēt sociālā uzņēmēja piere-
dzes stāstu un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā 
uzņēmēja dzirksti!”.

Kas ir un kas nav sociālā uzņēmējdarbības Latvijā? Kāda ir pašreizējā 
situācija un aktuālā statistika par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā? Kādus 
ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma likums? Kā iegūt sociālā uzņēmuma 
statusu, un kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, pretendējot uz šāda uzņēmu-
ma statusu? – uz šiem jautājumiem atbildes sniegs Labklājības ministrijas 
Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta “Atbalsts sociālajai uz-
ņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis. Savukārt AS “Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum” Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa 
pastāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar ieteikumiem, 
kā sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus, kā arī atklās 
biežāk pieļautās kļūdas finansējuma pieprasījuma projektos.

Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma darbības specifiku, 
ikdienu un izzinātu šīs nozares būtiskākos izaicinājumus, diskusijā būs ie-
spēja uzklausīt Jēkabpils sociālā uzņēmuma “Domus atbalsts” pieredzes 
stāstu, ko atklās uzņēmuma dibinātāja Kristīne Ozola.

Tāpat diskusijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties praktiski radošajā 
nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”, lai trenētos skaidri no-
formulēt un prezentēt publikai savu sociālā biznesa ideju. Nodarbību vadīs 
biedrības “ZINIS” vadītāja, biznesa trenere Vita Brakovska. Diskusija no-
slēgsies ar kopīgām sarunām un debatēm, lai rastu atbildes uz  visiem sev 
interesējošiem jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību. Diskusiju vadīs 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Liene Reine-Miteva.

Pasākums norisināsies no plkst.11:00 līdz 13:30 LIAA Daugav-
pils biznesa inkubatora telpās, Viestura ielā 2. Dalība diskusijā ir bez 
maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties uz diskusiju var, līdz 15. 
septembrim aizpildot tiešsaistes anketu. Pieteikuma anketa un program-
ma pieejama mājaslapā wwwejuz.lv/ub8 un Labklājības ministrijas sociālā 
tīkla Facebook lapā sadaļā “Pasākumi”. Papildu informācija: Līga Ivanova, 
26464686.

Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim 
visā Latvijā ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēta “Sociālās uzņēmējdarbī-
bas nedēļa”, kuras ietvaros trīs dienu garumā – 15., 16. un 17. oktobrī – no-
risināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens varētu 
iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi. 
Plašāka informācija sekos.

Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Egils Zariņš

L Ī D Z D A R B O Š A N Ā

JAU PIEKTO GADU TIESĪBSARGS 
IZSLUDINA KONKURSU “GADA BALVA CILVĒKU 
AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM”

Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apei-
rons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam “Gada 
balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” pieteikt cilvēkus, nevalstiskās or-
ganizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina 
viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības 
partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt 
cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī 
individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku 
ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un 
iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas:
• Uzdrīkstēšanās;
• Nodarbinātības veicinātājs;
• Sociālo tīklu balss;
• Izglītotājs;
• Bērnu atbalsts;
• Pakalpojumu nodrošinātājs.
Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: 

gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā in-
dividuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, 
domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cil-
vēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, insti-
tūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 7.oktobrim nosū-
tot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma 
anketas un konkursa nolikums pieejams Tiesībsarga biroja mājas lapā: ht-
tps://ej.uz/GadaBalva_2019.

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 3.decembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

 
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja

Ruta Siliņa
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JAUNAIS MĀCĪBU GADS IR KLĀT!

Gaisā jau jūtamas pirmās rudens dvesmas, ar asteru un gladiolu pu-
šķiem,  Zinību dienas svētki pieklauvējuši pie skolu durvīm.

Zinību dienas svētki Ilūkstē tika svinēti 2.septembrī caur radošām ak-
tivitātēm, atrakcijām, kas ļāva ievingrināties jaunajam mācību cēlienam. 
Saules stari  un atkalredzēšanās prieks rotāja katra bērnu seju! Savukārt 
Bebrenē, jau tradicionāli tapa grezns ziedu ceļš…

2019./2020.mācību gadā novada izglītības iestādēs mācās 1397 bērni:

Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 465 bērni; 
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā – 153 bērni;
Raudas internātpamatskolā – 22 bērni;
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” – 176 bērni;
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā – 155 bērni;
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā – 256 bērni;
Ilūkstes novada Sporta skolā – 170 bērni.
Vēlam, lai ikvienam ir  piepildīts un skaists ir skolas laiks! Lai rudens 

košums rotā mūsu ikdienu!

ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLA 
UZŅEM AUDZĒKŅUS

Ilūkstes novada Sporta skola turpina uzņemt audzēkņus 2019./2020. 
mācību gadā un aicina bērnus un jauniešus (dzimušus 2013.-2003.gadā) 
pieteikties vieglatlētikas, futbola un peldēšanas mācību treniņu gru-
pās.

Skola piedāvā trenēties, piedalīties sacensībās, aktīvi iesaistīties nova-

da sporta dzīvē un iegūt profesionālās ievirzes izglītību sporta izglītības 
programmās.

Nāc uz Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centru Stadiona ielā 3 vai 
sazinies ar treneri!

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr. nr. :  65462136 (Sporta skola);
22375124 (vieglatlētikas treneris);
29499592 (futbola treneris);
26355115 (peldēšanas treneris).

AIZVADĪTS NOZĪMĪGS NOTIKUMS –
IZLAIDUMS ILŪKSTES NOVADA
SPORTA SKOLĀ

Šogad augusts Sporta skolas audzēkņiem bija citādāks, jo to padarī-
ja īpašu nozīmīgs notikums – izlaidums, kas skolā notika pirmo reizi. Šis 
svinīgais pasākums notika 25.augustā Ilūkstes Kultūras namā. Apliecības 
par Profesionālās ievirzes programmu futbolā un vieglatlētikā saņēma seši 
augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi, kuri apguvuši 30V program-
mu un 17 mācību treniņu 7. grupas audzēkņi, kuri apguvuši 20V program-
mu.

Pasākums noritēja sportiskā un jautrā un mīlīgā noskaņā. Absolventus 
un visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Dzintars Pabērzs, 
kurš izteica gandarījumu par sasniegto. Viņš pateicās gan absolventiem, 
gan treneriem, gan vecākiem, gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīs-
tībā un mudināja ikvienam audzēknim novērtēt iespējas, ko skola sniedz, 
un aicināja turpināt iesaistīties sportā, lai sasniegtu iecerētos augstākos 
rezultātus. Sveikt absolventus bija Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Maigurs Krievāns. Ar sportisku sveicienu, jautājumu par skolas 
atrašanās vietu, iespējām, kādas bija laikā, kad pats trenējās, viņš apmulsi-
nāja ne vienu vien absolventu. Viņš uzteica Sporta skolu kā lielāko novadā 
un novēlēja sasniegumus un attīstību arī turpmāk. Sirsnīgus vēlējumus 
vecāku vārdā izteica Ilona Linarde. Krista Rutkupa absolventu vārdā uzru-
nāja klātesošos un pateicās treneriem, vecākiem par atbalstu, ejot pa spor-
ta ne vieglo ceļu. Interesantus un pārsteidzošos priekšnesumus sniedza 
gan “Piparmētras” meitenes ar skaistajām dziesmām, gan karatistu grupa 
ar atraktīvajiem demonstrējumiem. Noslēgumā visi vienojāmies pasākuma 
vadītāja Artūra Lapas dziedātajā dziesmā ar vārdiem: “Sarauj, Ilūkste!

      Pie cienasta galda absolventi, vecāki, treneri vēlēja viens otram 
ciešu turpmāko sadarbību un veiksmi uzņemot bērnus un jauniešus Sporta 
skolā jaunajā 2019./2020.mācību gadā.

INSS direktora vietn. izglītības jomā
Dagnija Jemeļjanova

Apliecības par Profesionālās ievirzes programmu futbolā un vieglatlētikā 
saņēma seši augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi, kuri apguvuši 
30V programmu un 17 mācību treniņu 7. grupas audzēkņi, kuri apguvuši 
20V programmu

Sagaidot jauno mācību gadu, jau tradicionāli Bebrenē tiek veidots “Ziedu ceļš”. Tradīcija parāda pagasta iedzīvotāju kopā būšanas spēku un nozī-
mīgumu vietējās skolas un kultūras dzīves saglabāšanā. Foto  un dzeja – Ilmārs Mežaraups
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ILŪKSTĒ SACENTĀS PLUDMALES 
VOLEJBOLISTI

Pludmales volejbolisti un viņu atbalstītāji 31.augustā pulcējās Ilūkstes 
pilsētas stadionā, lai noteiktu veiklākos un stiprākos volejbolistus.

Sacensībām pieteicās sešas komandas – četras komandas no Ilūkstes 
novada, starp kurām bija arī viena dāmu komanda, un divas komandas no 
Daugavpils novada Līksnas un Vaboles pagastiem.  Dāmas sacentās kopā 
ar vīriešu komandām. Cīņa bija ļoti spraiga un aizraujoša. Šajā cīņā labā-
kie pludmales volejbolisti bija:

1.vietā komanda “Ilūkste” – Jurijs Besprozvannijs un Madars Megnis.
2.vietā komanda “ Līderi”(Ilūkste) – Vitālijs Kņazevs un Aleksejs For-

manickis.
3.vietā komanda “ Līksna” – Ervīns Vaikulis un Edgars Ignatāns.
Uzvarētājkomandas tika apbalvotas ar kausiem un medaļām, kā arī 

daiļā dāmu komanda tika apbalvota ar speciālo balvu.
Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās – gan kā aktīvi dalībnieki, gan 

kā skatītāji. Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai un Ilūkstes sporta skolas 
centram par sacensību organizēšanu.

Uz tikšanos nākamajās sacensībās Ilūkstes pilsētas stadionā!

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta metodiķis
Vladimirs Žigajevs

Sacensībām pieteicās sešas komandas – četras komandas no Ilūkstes nova-
da, starp kurām bija arī viena dāmu komanda

NOVADA SPORTISTIEM – 
13 MEDAĻAS PREIĻU NOVADA
ČEMPIONĀTĀ VIEGLATLĒTIKĀ

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlēti izcīnīja 13 medaļas Preiļu no-
vada čempionātā vieglatlētikā.  Čempionāts notika 31.augustā, Preiļos.

Sacensību laikā arī notika svinīga stadionu atklāšana pēc rekonstruk-
cijas. Preiļu novada čempionātā piedalījās 124

dalībnieki no Līvāniem, Daugavpils, Valmieras, Krāslavas, Dagdas no-
vada, Daugavpils novada, Viesītes novada un Ilūkstes novada.

Novada sportisti startējot dažādās grupās ieguva sekojošus rezultātus:
U-14 grupa-
– Toms Kaļiņins 2.vieta 800m distancē – 2min. 52,19sek. (personīgais 

rekords);
– Artjoms Putro 3.vieta šķēpa mešanā 400g – 29m 36cm;

– Alberta Zeltiņa 1.vieta 800 metru skrējienā – 2min. 42,52,sek.;
– Keita Teljaževiča 2.vieta šķēpa mešanā 400g – 17m 87cm (personīgais 

rekords).
U-16 grupa-
– Laura Dūna Viktorija 1.vieta 100 metros – 13,85sek. (vējš 3,9m/sek.) 

un 400 metros – 1min. 09,32sek., 2.vieta šķēpa mešanā 400g – 28m 37cm;
– Nellija Miltiņa 1.vieta lodes grūšanā 3kg – 10m 62cm;
– Elvita Bērziņa 2.vieta tāllēkšanā – 4m 21cm (vējš 1 m/sek.);
– Aleksandrs Sudniks 1.vieta lodes gŗūšanā 4kg un 2.vieta škēpa meša-

nā 600g – 31m 99cm.
U-18 grupa-
– Mārtiņš Plešners 1.vieta 1500m distancē – 4min. 43,86sek.
Pieaugušo grupā par čempionu 1500 m skrējienā kļuva Santis Set-

kovskis – 4min. 14,35sek.
Apsveicam sportistus ar labiem rezultātiem !

Ilūkstes novada Sporta skola

Pilnveidojot un attīstot savas prasmes Ilūkstes novada sporta skolā, jaunie sportisti regulāri priecē ar izciliem sasniegumiem daudzās, augsta ranga  
sacensībās
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“SĒLIJAS SALAS” ILŪKSTES NOVADĀ

Projekts un tūrisma piedāvājums “Sēlijas Salas” sevī apvieno 17 mazas 
apdzīvotas vietas Sēlijā, kurās katrā ir rodams kāds unikāls tūrisma piedā-
vājums,  kas ļauj ielūkoties lauku cilvēku dzīvesveidā, likteņstāstos un leģen-
dās.  No Ilūkstes novada izvēlētas trīs vietas – Subate, Eglaine un Dviete.

Augusta izskaņā Eglainē un Dvietē, svinot dižo novadnieku – Vecā Sten-
dera (305 gadu) un Paula Sukatnieka (105 gadu) jubilejas, kā arī “Sēlijas 
Salu” projekta ietvaros, tika aizvadītas skaistas un radoši piepildītas dienas.

Īpašo vietu noskaņu aicinām tvert klātienē un foto reportāžā, kuru var 
skatīt Ilūkstes novada mājaslapā www.ilukste.lv .

Projektu “Sēlijas salas” īsteno trīs lauku partnerības – “Lauku partnerī-
ba “Sēlija””,  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un “Aiz-
kraukles rajona partnerība”.

 Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara PavlovskaNegaidīti pārsteigumi, svinot svētkus Paula Sukatnieka dārzā Dvietes 

pagastā

N O T I K U M I

LATVIJAS VALSTS ROBEŽSARDZES
“LĀPU SKRĒJIENS” CAURI SUBATEI

Latvijas valsts robežsardzes simtgadē, godinot pašaizliedzīgos robežsar-
gus, kā arī citus Latvijas brīvības cīnītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts ne-
atkarību un krita aizstāvot Latviju no iebrucējiem, no šī gada 19. augusta līdz 
23. augstam tika organizēts Lāpu skrējiens apkārt Latvijas valsts robežai.

Lāpu skrējiena sākums bija 19. augustā Rīgā, Brāļu kapos, pie mūžīgās 
uguns, kur tika aizdegtas divas ceļojošās lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsāka 
ceļu apkārt Latvijai – viena Ainažu, otra – Kolkas virzienā. Izskrienot mar-
šrutu lāpas atgriezās Rīgā, Brāļu kapos.

22.augustā arī Ilūkstes novada Subates pilsētā tika nogādāta viena no 
ceļojošām lāpām, kur to sagaidīja novada, pilsētas iedzīvotāji ar vokālo an-
sambli “Sonāte”.

Liels paldies visiem skrējējiem, Valsts robežsardzes amatpersonām un 
darbiniekiem, kas šo ceļojošo lāpu nogādāja arī līdz Subatei. Mēs esam lepni 
un priecīgi, ka arī Subates pilsēta tika iesaistīta šī dižā pasākuma realizēšanā.

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģnetūras
Kultūras tūrisma organizatore

Dajana Baškirova

VAIRĀKU VALSTU JAUNIEŠI VIESOJĀS 
ILŪKSTĒ

No 20. līdz 30. augustam Ilūkstē norisinājās biedrības “Tūrisma klubs 
“Sniegpulkstenīte”” organizētā jauniešu apmaiņa “Power-Up”. Projekta ie-
tvaros pulcējās 30 aktīvi jaunieši no Spānijas, Grieķijas, Polijas, Itālijas un 
Latvijas. Baudot Ilūkstes viesmīlību, jaunieši guva zināšanas par jauniešu 
mobilitātes iespējām, ko piedāvā Erasmus+ programma, citām kultūrām, un 
Eiropas iniciatīvām.

“Power-Up” projekta mērķis ir popularizēt starptautiskās mobilitātes 
jauniešu vidū, kuri līdz šim nav piedalījušies tajās, iesaistīt un iedrošināt ak-
tīvi piedalīties.

Apmaiņas laikā jaunieši organizēja pilsētas orientēšanas spēli un kultūru 
vakarus. Vienā no dienām jaunieši devās iepazīt iedzīvotāju iniciatīvas apkār-
tējās vides un uzņēmējdarbības attīstībā, apmeklējot Daugavpils sikspārņu 
centru un Daugavpils cietoksni.

Papildus informācijai var sekot līdzi biedrības “Tūrisma klubs “Snieg-
pulkstenīte”” sociālo tīklu Facebook lapā.

Projekts “Power-Up” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 

iespējamo izlietojumu.
Dalībnieks

Andrejs Aristovs

Projekta ietvaros pulcējās 30 aktīvi jaunieši no Spānijas, Grieķijas, Poli-
jas, Itālijas un Latvijas. Baudot Ilūkstes viesmīlību, jaunieši guva zināša-
nas par jauniešu mobilitātes iespējām, ko piedāvā Erasmus+ programma, 
citām kultūrām, un Eiropas iniciatīvām

22.augustā arī Ilūkstes novada Subates pilsētā tika nogādāta viena no ceļojo-
šām lāpām, kur to sagaidīja novada, pilsētas iedzīvotāji ar vokālo ansambli 
“Sonāte”

ILŪKSTES UN DAUGAVPILS NOVADA INVALĪDU 
BIEDRĪBA “ILDRA” PATEICAS ŅUJORKAS 
LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJAI 
DRAUDZEI PAR ZIEDOJUMU

Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība “Ildra” pateicas Ņu-
jorkas Latviešu evaņģēliski luteriskajai draudzei par ziedojumu1500 USD 
(1305,48EUR) apmērā cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam. Par sazie-
dotajiem līdzekļiem tika iegādāta veļas mašīna un matracis aprūpes gul-
tai ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku pakalpojumu nodrošināšanai aprūpes 
mājā Kalupē, pārvietojamā, saliekamā rampa vides pieejamības nodrošinā-

šanai cilvēkiem riteņkrēslos – gan individuālām vajadzībām, gan dažādu 
pasākumu apmeklējuma organizēšanai.

Rampu kā arī citus iegādātos tehniskos palīglīdzekļus (kruķus, spieķus, 
tualetes krēslus, staiguļus) Daugavpils un Ilūkstes novada cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām var  saņemt bezatlīdzības lietošanā. Sīkāku  informāciju  
var saņemt pa telefonu 26003219 vai elektroniski – ildra.info@inbox.lv.

       Paldies ikvienam ziedotājam personīgi, kurš ir ieguldījis savu lai-
ku, līdzekļus un sirdsdegsmi, lai sniegtu palīdzīgu roku tiem, kam tas vis-
vairāk nepieciešams!

Ilūkstes un Daugavpils novada
 invalīdu biedrības “Ildra” valde



9

I E S P Ē J A S

LPR IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU 
REMIGRANTIEM BIZNESA IDEJAS 
ĪSTENOŠANAI

No 2.septembra līdz  4. oktobrim remigrantiem ir iespēja pieteikties Vi-
des aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latgales 
plānošanas reģiona organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu at bal-
stu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai.

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu 
(grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenoša-
nai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgsto-
šas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk 
iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta 
programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to 
saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimniecis-
kās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās inves-
tīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
(VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50% apmē-
rā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, remig-
rācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, projekts ir jānod-
rošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., 
vismaz 5 000 euro.

Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remigranti, kas ār-
valstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksē-
juši Iedzīvotāju reģistrā.

Pērn kopējais interesentu skaits par finansiālu atbalstu saimnieciskās 
darbības uzsākšanai vai attīstībai visos piecos plānošanas reģionos pārsnie-
dza 170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti 
tika deviņi projektu iesniegumi. Lielā starpība starp sākotnējo projektu inte-
resi un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā bija saistāma ar atbalsta preten-
dentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretenden-
tiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no Latvijas.

Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. 
augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, 
novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

Pieteikumus Latgales plānošanas reģionā var iesniegt no 2019. gada 
2.septembra līdz 2019. gada 4.oktobrim plkst. 16:00 (ieskaitot):

• klātienē Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā Saules ielā 
15, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00;

• nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Saules iela 15, Dau-
gavpils, LV-5401 (nodrošinot pieteikuma saņemšanu līdz norādītajam projek-
tu iesniegšanas beigu termiņam);

• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@lpr.gov.lv(noformētu 
elektroniskā dokumenta veidā).

Konkursa nolikumu  un pieteikuma veidlapu var lejuplādēt mā-
jaslapā www.ilukste.lv 

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.
lv vai zvanot pa tālruni 65423801.

“Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam 
“Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veici-
nāšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

MK noteikumi Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, no-
vērtēšanas un finansēšanas kārtība”.
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D O M E S  Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDĒM AUGUSTĀ 

12.augusta domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja 5 darba kār-
tības jautājumus:

 
1. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Bebrenes vispārizglītojošās un 

profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās doku-
mentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2019.gadā.

2. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfi-
nansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošana, 3. kārta”.

3. Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ornaments” īpašumā un pamatka-
pitāla palielināšanu.

4. Par ēkas Pašuliene 2, Pašulienē, Šēderes pagastā noņemšanu no bilan-
ces.

5. Par Ilūkstes novada domes Iepirkuma komisiju.

 29.augusta kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja 29 darba 
kārtības jautājumus:

1. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. 
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu. 
3. Par grozījumu 2019.gada 28.marta Ilūkstes novada domes lēmuma 

Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku ama-
tu vienību un atalgojuma noteikšanu” 3.pielikumā. 

4. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 
budžetu”. 

5. Par pašvaldībai piederošas zemes vienības “Bangas”, Bebrenes pagastā 
nodošanu atsavināšanai. 

6. Par nekustamā īpašuma “Lustu ferma”, Eglaines pagastā nodošanu at-
savināšanai. 

7. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Ināras Munces un Lilitas Ape-
les atkārtotu ievēlēšanu. 

8. Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas darbības iz-
beigšanu. 

9. Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisiju. 
10. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 4A, Ilūkstē lietošanas mērķa maiņu. 
11. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Eglaines pagastā 

un nosaukuma  piešķiršanu.  
12. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Dvietes pagastā 

un nosaukuma  piešķiršanu. 
13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Dvietes pagastā 

un nosaukuma  piešķiršanu. 
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Dvietes 

pagastā.  
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Pilskal-

nes pagastā.  
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Pilskal-

nes pagastā. 
17. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Šēderes pa-

gastā. 
18. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēde-

res pagastā.  
20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. 
21. Par apbūvētas zemes vienības iznomāšanu Eglaines pagastā.  
22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. 
23. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas pagarināšanu Eglaines pa-

gastā. 
24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. 
25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilūkstē.
26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes pagastā.
27. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu un adreses 

piešķiršanu Dvietes pagastā.
28. Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas dienas konferencei.
29. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētā-

jam Stefanam Rāznam.

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

AKTĪVI UN VESELĪGI ARĪ RUDENĪ 

Rudenīgās vēsmās pavadām vasaras aktīvo sezonu. Kamēr vien lietus 
drēgnā sezona tikai nāk, mums vēl ir iespēja ielēkt pēdējos vasaras priekos 
aktīvajās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes nova-
dā” pasākumos.

Visas diskusijas un pasākumi notiek bez dalības maksas ESF projekta 
ietvaros ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu (Projekta attiecināmās iz-
maksas 92 958,00 EUR, 85% no attiecināmajām līdzfinansē ESF, 15% -valsts 
budžeta finansējums). 

Skolēnu vasaras brīvlaika noslēgumā jaunieši un bērni ar saviem vec-
vecākiem kopīgi pavadīja laiku radošās un aktīvās nodarbēs. Jaunieši tikās 
Jauniešu festivālā, dienu pavadot zinošu lektoru vadībā un sportiskās, ak-
tīvās nodarbēs. Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem kopā ar mazbērniem 
Bebrenē tikās, lai kopīgi pavadot laiku radošās nodarbībās, stiprinātu sav-
starpējās attiecības. Savukārt “Atbalsta grupa depresijas profilaksei “ no-
darbībās apmeklētāji mācījās izprast un būt toleranti attiecībā uz apkārtējo 
cilvēku attieksmēm, rīcībām, izvērtējot rīcības cēloņus. 

Septembrī  Ilūkstē, Eglainē un Bebrenē notiks “Sirds veselības diena”, 
kuru vadīs dr.Inta Vaivode. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja no-
teikt savu veselības stāvokli , veicot asinsspiediena mērījumus, nosakot 
holesterīna un cukura līmeni asinīs.  Savukārt 26.septembrī tikšanās laikā 
ar dr.Annu Krumpāni  ( Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā ) tiks pārrunāti 
reproduktīvās veselības jautājumi, kurus  jaunietes un sievietes lieki  igno-
rē neatkarīgi no vecuma. Pasākums “Olimpiskā diena” 20.septembrī notiks 
visā novadā, aicinot iedzīvotājus izkāpt no komforta zonas un dienas laikā 
iejusties “Olimpieša tēlā”, fiziskām aktivitātēm veltot vismaz 1 stundu laika. 
Ikviens no  Olimpiešiem ir aicināts līdz 26.09.2019. iesūtīt fotokonkursam 
fotoattēlus no pasākuma notikumiem (informācija tiks publicēta novada mā-
jas lapā ilukste.lv).  Fotokonkura uzvarētāji tiks paziņoti pasākumā 28.sep-
tembrī  “Ģimenes sporta un veselības diena” Ilūkstes sporta stadionā. Šī 
pasākuma laikā ģimenes aicinātas piedalīties gan dažādās darbnīcās, gan arī 
uzstādīt pilsētas rekordu, iesaistītes pārbaudījumos “Superģimene”, bērni 
varēs nominēt vecākus konkursam “Supermamma” un “Supertētis”, un no-
tiks daudz citas aktivitātes.  Savukārt ģimenes, kuru mammas ir gaidībās, 
aicinātas tikties ar dūlu, kura skaidros veselīgu gaidību laiku un  dalīsies 
praktiskiem padomiem. 

Aicinām izmantot iespēju un nebūt vienaldzīgiem attiecībā uz savu vese-
lību! Būsim atbildīgi savas veselības un labsajūtas veicināšanā! 

Ilūkstes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska
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Sēlijai būt!  
SĒLIJAS DIENA

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Rīgā, Mūkusalas ielā 3

28.09.2019.
plkst. 11.00

ATKLĀŠANA

vada Jānis Pleps
tēmas: 
- Sēļu saknes un identitāte;
- Jauni uzņēmēji savā novadā;
- Sēlijas nākotnes perspektīvas

SARUNAS

KONCERTS
vada Jēkabs Reinis
piedalās Elīna Šimkus, 
Armands Siliņš, Ieva Akuratere
un Sēlijas tautas mākslas kolektīvi

“IEPAZĪSTI SĒLIJU” – 
aktivitātes bērniem 

IZSTĀDE UN VIRTUĀLAIS 
CEĻOJUMS PA SĒLIJU

  
Mājražotāju un amatnieku 
TIRDZIŅŠ

11.00

12.00

NOSLĒGUMS

15.30
13.00–14.00
Bērnu literatūras centrā (LNB 7. stāvā)

10.00–17.00

Oranžērijā (LNB 1. stāvā)

16.15
Sarunas ar Kārli Kazāku un 
Sandiju Semjonovu par 
piedzīvoto Sēlijā

16.45

Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


