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Labdien, dārgo “Ilūkstes Novada Vēstis” lasītāj!
Esam pārkāpuši 2020. gada slieksni. Tas mūsu novadā sācies ar jaunu, spraigu darba cēlienu. Aktivitātes jūtamas uzņēmējdarbībā, izglītības, kultūras, sporta jomās.
Sākot ar februāra mēnesi, Jums būs iespēja lasīt Ilūkstes novada
pašvaldības informatīvo izdevumu “Ilūkstes Novada Vēstis”. Izdevums
vēstīs par novadā notiekošo - aktualitātēm, notikumiem, iecerēm, sasniegumiem, par cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā novadā. Izdevuma saturs
būs atkarīgs no tā, cik paši spēsim būt atvērti, pretimnākoši, atklāti, atsaucīgi dalīties ar pieredzi, kā attīstām, veidojam, rotājam savu pagastu
un lepojamies par paveikto.
Šogad “Ilūkstes Novada Vēstis” atnāk ar sniegpulksteņiem, tie spītīgi pārvarējuši auksto aizejošās ziemas dvašu, paveras agrā pavasara pie-

saulītē. Tas liek padomāt katram par sevi, cik esam gatavi pārvarēt kūtrumu un vienaldzību, iesēt sevī ticības un pozitīvisma sēklu, rūpēties par
zaļo stādiņu, veldzējot ar labām domām, ļaut tam augt līdz plaukstošam
ziedam? Ja to spējam, tad mūsu novads būs skaistākais, plaukstošākais,
iedvesmojošākais dārzs!
Mēs katrs esam sava veida mākslinieks – ar savu dzīves pieredzi, pieeju, emocijām, krāsu un otu izvēli, varam radīt paliekošas vērtības sev
un citiem. Mēs esam tie, kas prot būt bagāti garā un mīlestībā. Mūsu
pamats būs tik stiprs, cik liels būs mūsu darbs, gribasspēks, mērķi sevis,
pilsētas, pagasta, novada – Sēlijas labā!
Ilukstes novada pašvaldības
informatīvā izdevuma redaktore Aija Piļka

DOME
PAR DOMES SĒDĒM JANVĀRĪ
2020.gada 10.janvārī Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdē Nr.1
tika izskatīts 1 jautājums un pieņemts lēmums.
1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
2020. gada 23.janvārī Ilūkstes novada domes sēdē Nr.2 tika
izskatīti 29 jautājumi un pieņemti lēmumi.
1. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada
pašvaldībā”.
2. Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.7/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes
novadā”.
4. Par piedāvājumu pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu
Zemnieku ielā 30, Ilūkstē.
5. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Brīvības ielā 11, Ilūkstē.
6. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu
Eglaines pagastā.
7. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
8. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu
“Saulītes”, Dvietes pagastā.
9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes
pagastā.
10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
11. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
12. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsavināšanai Šēderes pagastā.
13. Par pašvaldības zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli Dvietes
pagastā.
14. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Grāvji
1”, Pilskalnes pagastā.
16. Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 6-8, Pilskalnē nodošanu
atsavināšanai.
17. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada asins donoriem.
18. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020.gadā.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai
Moto Ilūkste”.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
21. Par grozījumiem domes 20.12.2018. lēmumā Nr.420 „Par ēdināšanas
pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
22. Par ēdināšanas, ceļa (transporta) un viesnīcu (naktsmītņu) maksas
izdevumu segšanu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem.
23. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu
tāmju apstiprināšanu 2020.gadam.
24. Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.06.2018. lēmumā Nr.
231 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem
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transportlīdzekļiem”.
25. Par pašvaldības īpašumā iegādātā pamatlīdzekļa iekļaušanu bilancē.
26. Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem
(ielām) izlietošanu 2020.gadam un vidējā termiņa programmas 2020.2022.gadam apstiprināšanu.
27. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2020.gadā.
28. Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi.
29. Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.

Īsumā par Ilūkstes novada domē pieņemtajiem lēmumiem
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanai par apturēto
likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, novada
dome nolēma:
1. Noteikt Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā šādas parakstu
vākšanas vietas:
1.1. Bebrenes pagasta pārvaldes ēka (adrese: „ Pagastmāja”, Bebrene,
Bebrenes pagasts);
1.2. Dvietes pagasta kultūras nams (adrese: “Pagasta pārvalde”, Dviete,
Dvietes pagasts);
1.3. Eglaines pagasta kultūras nams (adrese: Stendera iela 7, Eglaine,
Eglaines pagasts);
1.4. Ilūkstes novada kultūras centrs (adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste);
1.5. Pilskalnes pagasta pārvaldes ēka (adrese: Parka iela 3, Pilskalne,
Pilskalnes pagasts);
1.6. Subates pilsētas kultūras nams (adrese: Tirgus laukums 19, Subate);
1.7. Šēderes pagasta pārvaldes ēka (adrese: Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes
pagasts).
Novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.1/2020 “Grozījumi
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, ievērojot 24.09.2015.
pašvaldības noteikumus Nr.4/2015 „Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, saskaņā ar Ilūkstes
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 13.punkta 13.11.apakšpunktu,
28. un 29.punktu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 23.01.2020. atzinumu, novada dome nolēma apstiprināt ar
2020.gada 1.februāri Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu
cenrādi, nosakot 50% atlaidi 1.pielikuma 3.daļā minēto pakalpojumu
veidiem mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām: personām ar invaliditāti,
trūcīgām personām/ģimenēm, personām, kuras ir smagi slimas un kopjamas,
pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.
Novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.2/2020 “Grozījumi
Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.7/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā””.
Novada dome nolēma rīkot pašvaldības zemes vienības daļas nomas
tiesību izsoli Dvietes pagastā.

DOME
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.2.,
31., 37. punktiem, Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2018. saistošajiem
noteikumiem Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes
nomu”, Ilūkstes novada pašvaldības 29.03.2018. noteikumiem Nr.1/2018
„Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes”
un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu dotajā
jautājumā, novada dome nolēma iznomāt pašvaldības neapbūvēto zemi
Dvietes pagastā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 13 .punktu, un attīstības un
uzņēmējdarbības komitejas 23.01.2020. atzinumu, novada dome nolēma
atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pilskalnes
pagastā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, novada dome nolēma izmaksāt Ilūkstes novada
pašvaldībā deklarētam asins donoram 6,00 euro par vienu asins nodošanas
reizi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,
un finanšu komitejas atzinumu, novada dome nolēma piešķirt 1000.00 euro
biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. sekmīgas LSK darbības nodrošināšanai
un komunālo pakalpojumu apmaksas daļējai segšanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta 1. daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 31.daļu un 5.panta 4.daļu, saskaņā
ar Ilūkstes novada pašvaldības 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr. 9/2011
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ilūkstes novadā” 7. un 14. punktu, kā arī izvērtējot biedrības „Moto Ilūkste”
iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2020.
gadā un ņemot vērā finanšu komitejas 28.01.2020. atzinumu dotajā jautājumā,
novada dome nolēma piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
90% apmērā no aprēķinātās summas 2020.gadā biedrībai „Moto Ilūkste”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,
2020.gada 15.janvāra Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores iesniegumu
par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas paaugstināšanu, lai
nodrošinātu nepieciešamo atbilstošuporciju lielumu, kaloriju daudzumu un
ēdiena daudzveidību, uz ko norādīja veiktajā pārbaudē Raiņa ielā 49, Ilūkstē
Pārtikas un Veterinārais Dienests un finanšu komitejas atzinumu, novada
dome nolēma veikt grozījumus ar 2018.gada 20. decembra domes lēmuma
Nr.420 „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās
izglītības iestādēs” 1.punkta, 1.1. apakšpunktā, novada dome apstiprināja,

ka ar 2020.gada 1.februāri Ilūkstes Raiņa vidusskolā ir šāda ēdināšanas
pakalpojumu maksa: pusdienas – 1,10 euro, launags - 0,25 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības
likuma 17.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu par
vienotas pieejas nodrošināšanu izdevumu segšanā Ilūkstes novada pašvaldības
dibināto vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu
izglītojamajiem, tādējādi atbalstot to piedalīšanos starpnovadu, reģionālajā,
valsts līmeņa, kā arī ārpus Latvijas rīkotajās sacensībās, konkursos, skatēs,
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos, novada dome nolēma noteikt Ilūkstes novada pašvaldības
dibināto vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu
izglītojamajiem, piedaloties starpnovadu, reģionālajā, valsts līmeņa, kā arī
ārpus Latvijas rīkotajās sacensībās, konkursos, skatēs, mācību priekšmetu
olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos: ēdināšanas
izdevumus ne vairāk kā 6,00 euro apmērā dienā vienai personai, ceļa
(transporta) izdevumus. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kā arī segt
lēmuma 1.punktā minētos izdevumus atbilstoši izdevumu attaisnojošiem
dokumentiem no attiecīgo izglītības iestāžu finanšu līdzekļiem, ja tos nesedz
pasākuma organizētāji vai citas iesaistītās puses, lēmums stājas spēkā ar
2020.gada 1.februāri.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, novada dome
nolēma veikt grozījumu domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par degvielas
normas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas
nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Ministru kabineta 11.02.2008.
noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību
pamatbudžeta mērķdotāciju autoceļiem un ielām - izlieto atbilstoši pašvaldību
apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, novada dome nolēma:
1) Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem
un ielām izlietošanu 2020.gadam;
2) Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem
un ielām izlietošanas vidējā termiņa programmu 2020.-2022.gadam
3) Noteikt ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski
pieejamajam finansējuma kārtējam gadam.
Novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
Informāciju apkopoja: Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka

BŪVVALDE
ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE
INFORMĒ
Saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar
2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process
uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - www.bis.
gov.lv.
Ņemot vērā iepriekš minēto, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai,
kura pēc 2020. gada 1. janvāra vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības procesu,
kā piemēram, pārbūvēt savu dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai
pārbūvēt savu dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, utt., visas nepieciešamās darbības būs jāveic Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā. Tas nozīmē, ka visu būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumu, būs iespējams ievietot tikai Būvniecības
informācijas sistēmā elektroniski. Ilūkstes novada pašvaldības Būvvaldē pēc
2020. gada 1. janvāra būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumus, papīra formātā iesniegt vairs nebūs nepieciešams.
Būvniecības informācijas sistēmai ir sekojošas priekšrocības:
 ieceres dokumentāciju sistēmas lietotājs var iesniegt jebkurā laikā un
no jebkuras vietas;
 sistēmas lietotājs jebkurā laikā var piekļūt savai būvniecības lietai;
 dokumenti tiek iesniegti elektroniski, netērējot dabas resursus un
ietaupot laiku;

 sistēmā var veidot pilnvarojumus, neejot pie notāra (tikai attiecībā uz
būvniecības lietām);

 sistēmā darbojas arhīva funkcija – tās lietotājam vienuviet pieejama

visa informācija par būvniecību konkrētajā nekustamajā īpašumā.
Būvniecības informācijas sistēmā tās lietotāju ērtībai ir izvietotas video
pamācības katram būvniecības ieceres sagatavošanas solim, kā arī tajā ir iestrādāta veidne, ar kuras palīdzību var izvēlēties atbilstošo iesnieguma veidlapu.
Būvniecības informācijas sistēma atrodas vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties
savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls
“Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).
Vēlreiz vēršam ikviena uzmanību uz to, ka pēc 2020. gada 1. janvāra
Ilūkstes novada pašvaldības Būvvaldē, klātienē, papīra formātā būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt nebūs iespējams, kā arī nebūs iespējams
uz vietas aizpildīt būvniecības lietu veidlapas un iesniegt būvniecības ieceres
dokumentāciju.
Būvniecības informācijas sistēmas klientu atbalsta dienestu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs, kam neskaidrību gadījumos var zvanīt
pa tālruni 62004010.
Ilūkstes novada pašvaldības
Būvvaldes vadītājs Reinis Līcis
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NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻA
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi, ēkām un mājokli tiek
rēķināts kārtējam taksācijas gadam no nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī – zemei
un ēkām 1,5 % un mājoklim 0,2 % apmērā. Lauku teritoriju zemes vienībām, kuru platība pārsniedz 3 ha, nodokļu aprēķinam tiek izmantotas
speciālās vērtības pēc kadastra datu stāvokļa 1.janvārī. (Speciālā vērtība
paredzēta nodokļa pieauguma ierobežošanai – tās pieaugums ikgadu nepārsniedz 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības). Pašvaldība līdz 15.februārim nosūta maksāšanas paziņojumus nodokļu maksātājiem. 2020.gadā ir mainījušies maksāšanas termiņi:

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UZRAUDZĪBAS
KOMISIJAS PAVEIKTAIS JANVĀRĪ
2020.gada janvāra mēnesī Nekustamo īpašumu uzraudzības komisija
izskatīja 4 darījumus ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) un izsniedza attiecīgi 4 izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā LIZ; sagatavoja 2
lēmuma projektus izskatīšanai domes sēdē: dzīvokļa nodošana atsavināšani un pašvaldības zemes iznomāšana ēkas uzturēšanai; izbeidza zemes

1) 31.03.2020.

2) 15.05.2020. 3) 17.08.2020.

4) 16.11.2020.

Katru gadu pēc lauku atbalsta dienesta datiem tiek rēķināts papildus
NĪN 1,5% apmērā par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Tā ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja
vairāk nekā 30% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz taksācijas gada 1.septembrim netiek izmantota
lauksaimniecības produktu ražošanai, dzīvnieku ganīšanai.
Pašvaldība aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi veikt maksājumus.
Ilūkstes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu nodaļas nodokļu administratore
Līvija Bigate

lietošanas tiesības 3 sakņu dārzu lietotājiem un piešķīra zemi nomā sakņu dārziem 2 fiziskām personām, kā arī izskatīja fiziskas personas iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas zemes Eglaines pagastā iegūšanu īpašumā. 14.01.2020. notika izsole, kurā fiziska persona nosolīja pašvaldības
nekustamo īpašumu “Bizenīši”, Subatē, par cenu – EUR 5725.00.
Ilūkstes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu nodaļas galvenā speciāliste
Dagnija Dāvidsone

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
JAUNDZIMUŠIE BĒRNI
Jaunā 2020. gada pirmais ieraksts Ilūkstes novada dzimtsarakstu reģistros nesa priecīgu vēsti – 2.janvārī tika reģistrēts pirmais bērniņš –
zēns!
Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 39 bērniņi (16 zēni un 23
meitenes). Salīdzinoši 2018.gadā novada iedzīvotāju skaitu kuplināja 40
bērniņi. Doti skanīgi un stipri vārdi kā Agate, Adriana, Anna, Kārlis,
Oskars, Patrīcija, Viktorija. Neparastāko vārdu vidū ir: Emija, Kerija,
Ādams, Arsēnijs. Pirmie bērni dzimuši 18 māmiņām, otrie – 10 māmiņām,
trešie – 5, ceturtie – 1, piektais – 4 un sestais bērniņš – 1 māmiņai.
Laulātiem vecākiem piedzimuši 19 bērni, ar paternitātes atzīšanu
reģistrēti 16 jaundzimušie, 4 reģistros ziņas par tēvu iztrūkst, bet šajos
gadījumos situācija var mainīties, jo paternitāti var atzīt arī pēc bērniņa
dzimšanas.

LAULĪBAS
Pagājušajā gadā novada dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas 29 laulības, kas ir par 7 vairāk nekā 2018.gadā. Piecas laulības noslēgtas Ilūkstes
Romas katoļu draudzē un viena- Subates evaņģēliski luteriskajā draudzē.
20 laulātie pāri laulības noslēguši pirmo reizi. Diemžēl atzīmes par laulības
šķiršanu izdarītas 8 laulību reģistros.

IN MEMORIAM
Skumjā statistika pagājušajā gadā pārsniedza priecīgo – miruši 109 novada iedzīvotāji.
Ilūkstes novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Plone

TERITORIJAS PĀRVALDES, APSAIMNIEKOŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA
Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, Ilūkstes novadā bez maksas tiek pieņemta
utilizēšanai nolietota sadzīves tehnika un elektropreces (mobilie telefoni,
televizori, dekoderi, akumulatori, datori, printeri, kopētāji, kases aparāti,
zāles pļāvēji, ledusskapji, veļasmašīnas, putekļusūcēji, dažādi elektroinstrumenti, antenas u. tml.). Nododamā tehnika nedrīkst būt izkomplektēta
(izjaukta).
Ikviens novada iedzīvotājs šāda veida tehniku var nodot vairākos
pieņemšanas punktos novada pilsētās un pagastu centros:
•
Ilūkstē (SIA „Ornaments” tehniskās bāzes punktā Pilskalnes
ielā 7A): katra mēneša 1. un 3. piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00;
•
Subatē un Prodes pagastā (pie katlumājas): pēc iepriekšējas
pieteikšanās pa tālr.: 65462275, 26591575;
•
Bebrenē – darbdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.:
65407909, 28362270;
•
Dvietē (pie mehanizācijas darbnīcām): katra mēneša pēdējā
piektdienā pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65475434;
•
Eglainē (pie pagasta pārvaldes ēkas): piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 26164916;
•
Pilskalnē (pie pagasta pārvaldes ēkas): piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65462296, 26428922; Šēderē: pēc
iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 26172670.
Ir uzsāktas pārrunas ar SIA “Eco Baltia VIDE” par papildus vēl 8
sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu ierīkošanu novadā, to skaitā
vēl 2 paredzēts ierīkot Ilūkstē.
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2020. gada janvārī veikta regulāra Ilūkstes pilsētas publisko teritoriju
(skvēru, laukumu, kapsētu, ielu un ietvju) kopšana, atkritumu vākšana gar
pilsētas ielām un pašvaldībai piederošās zemes vienībās. Savāktie un pie
šķiroto atkritumu savākšanas punktiem novietotie (nešķirotie) iedzīvotāju atkritumi, tiek šķiroti un nodoti atkritumu apsaimniekotājam to tālākai pārstrādei.
Tika veikta atkrūmošana pašvaldībai piederošās zemes vienības Ilūkstē,
Tirgus un Strēlnieku ielu rajonā 0,7.ha platībā, kā arī Zemgales ielas rajonā esošā novadgrāvī, gultnes padziļināšana 30 m garumā un caurteku attīrīšana
no sanesumiem. Tika arī atkrūmots Ilūkstē, Priežu ielas nodalījuma joslas
posms apmēram 1 ha platībā un atbrīvots no krūmaugiem. Tika savākti,
sašķiroti un atkritumu apsaimniekotājam nodoti iedzīvotāju patvaļīgi izveidoto izgāztuvju atkritumi.
Februāri tiek veikta bīstamo koku ciršana Ilūkstes pilsētas Raiņa, Pilskalnes - Sporta ielu skvēros, nama Brīvības ielā 6 un kapu teritorijās.
Ar 2020.gada 7.janvāra Nodarbinātības Valsts aģentūras Daugavpils
filiāles vadītājas rīkojumu „ Par rezultatīvā rādītāja sadalījumu pasākuma
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros” Ilūkstes novada pašvaldībai
laika periodam no 2020.gada janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim ir apstiprinātas 25 darba vietas katrā mēnesī, bet Ilūkstes pilsētai tikai 5 darba
vietas.
Ilūkstes novada pašvaldības
Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas
un sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja
Romualda Kartašova

SOCIĀLAIS DIENESTS
PAR ATBALSTU PERSONU APRŪPĒ
Ar mērķi atvieglot līdzcilvēku, kuri aprūpē vecāka gada gājuma cilvēkus,
ikdienu un nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam īstenotā projekta „Senioru sociālā iekļaušana jeb “Aging in Comfort” ietvaros 2019.gadā Ilūkstes novada pašvaldībā tika iegādāti tehniskie
palīglīdzekļi:
• mobilā ratiņkrēsla kāpurķēžu divi pacēlāji - ierīces ar ko iespējams ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan
lejup; mobilais pacēlājs nav stacionāra ierīce, kas piesasitīta vienai konkrētai ēkai, to nepieciešamības gadījumā var pārvietot līdz nepieciešamajai kāpņutelpai un izmantot tajā;
• dažādi tehniskie palīglīdzekļi - ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties un aprūpēt sevi – pārvietošanās palīgierīces (ratiņkrēsli, dažādu
veidu rollatori, pārvietošanās galdi, padušu kruķi, elkoņa atbalsta kruķi)
un pašaprūpes palīgierīces (dušas krēsli, vannas krēsli, tualetes krēsli).
Tehniskie palīglīdzekļi atrodas Ilūkstes novada Sociālajā dienestā Brīvī-

bas ielā 7, Ilūkstē un tos ir iespējams saņemt lietošanā personīgi ierodoties
sociālajā dienestā vai sazinoties pa tālruni 65463398, mob. 26687721.
Kā arī, minētā projekta ietvaros ir tapusi metodoloģiskā rokasgrāmata,
kura piedāvā teorētisku ieskatu tēmās, kas saistītas ar gados vecāku cilvēku
aprūpi, kā arī metodes un praktiskus padomus ikvienam aprūpētājam.
Tajā iekļauta informācija par šādām tēmām:
• galvenie sadarbības principi vecāka gadagājuma personu aprūpei;
• gados vecāku cilvēku portrets;
• informācija par novecošanas procesu un izmaiņām fiziskajā un emocionālajā veselībā;
• gados vecāku cilvēku aprūpe;
• gulošu cilvēku, paliatīvā un mirstoša cilvēka aprūpe;
• pašpalīdzības pasākumi, kurus gados vecākiem cilvēkiem var nodrošināt
viņu līdzcilvēki - ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi,.
Rokasgrāmata ir pieejama internettīmeklī:
www.ezeruzeme.lv/wp-content/uploads/2019/10/E-Handbook_Final_LAT.pdf
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka

STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA
TIEK ĪSTENOTS SAM 5.6.2. PROJEKTS
NR. 5.6.2.0/17/I/035 “DEGRADĒTO RŪPNIECISKO
TERITORIJU REĢENERĀCIJA DAUGAVPILS
PILSĒTAS UN ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀS
II KĀRTA”
Ilūkstes novada pašvaldība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros īsteno projektu Nr.
5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”.
Projekta mērķis ir industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās
infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot
novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta iesniedzējs – Daugavpils pilsētas pašvaldība un projekta Sadarbības partneris – Ilūkstes novada pašvaldība. Plānotās aktivitātes projekta
ietvaros veicinās sociālekonomiskos mērķus, proti, jaunu darba vietu radīšanu, degradēto teritoriju
Projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldība Ilūkstes pilsētas bijušās
“Putnu fermas” teritoriju attīstīs par ražošanas zonu.
Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas sastāda 2 547
882,00 EUR, ERAF finansējums 81,29% - 2 071 143,98 EUR. Projekta atjaunošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un teritoriālo izaugsmi. īstenošanas ilgums līdz 2021.gada martam.
Ilūkstes novada pašvaldības
Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vadītāja
Dace Stalidzāne
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VESELĪBA
PASĀKUMI VESELĪBAS STIPRINĀŠANAI
TURPINĀSIES ARĪ 2020.GADĀ

Ilūkstes novadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana tika uzsākta
2017.gadā. Ar Eiropas Sociāla fonda un Valsts finansiālo atbalstu, Ilūkstes
novadā tāpat kā vairumā Latvijas novadu pašvaldību, trīs gadu laikā īstenojami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi vietējai
sabiedrībai.
2019.gada nogalē atskatāmies uz padarīto, redzam gan plašo pasākumu
klāstu, gan to lomu vietējās sabiedrības ikdienā. Trīs gadu laikā īstenoti 22
pasākumi, kas apmeklētājiem bija pieejami bez dalības maksas. Pasākumi
tika rīkoti aptverot visu novada teritoriju – arī pagastu centrus, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas apmeklēt pasākumus pēc iespējas tuvāk savai
dzīvesvietai. Daudzi no pasākumiem kļuvuši par neatņemamu sabiedriskās
dzīves sastāvdaļu – Senioru sporta spēles, peldēšanas nodarbības, Jauniešu
festivāls, tikšanās ar medicīnas speciālistiem, u.c.. Jaunieši īpaši novērtē
tikšanās reizes ar personības treneri, kouču vai psihologu minilekcijās par
rakstura stiprināšanu un emocionālās (garīgās) veselības jautājumiem.
Tika veikti grozījumi projekta pasākumu plānā ar mērķi turpināt
projekta laikā iesākto – izglītoties, rūpēties praktiskajās nodarbībās par
savu garīgo un fizisko veselību. Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi,
Ilūkstes novadā līdz 2020.gada 1.jūnijam papildus tiks īstenoti šādi
pasākumi:
1.
2.
3.

Izglītojošs seminārs jauniešiem par rakstura stiprināšanu
(Slimību profilakses pasākumi);
Peldēšanas nodarbības (Veselības veicināšanas pasākumi);
Sporta spēles senioriem (Veselības veicināšanas pasākumi);

PROJEKTA NR.9.3.1.1/18/I/003 IETVAROS
NOTIEK TELPU ATJAUNOŠANAS DARBI
ILŪKSTĒ UN PAŠULIENĒ

4.

Jauniešu festivāls (Veselības veicināšanas pasākumi).

Šobrīd notiek darbs pie aktivitāšu un pasākumu plānošanās 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” II kārtas ietvaros, kas paredz projekta turpinājumu Latvijas
pašvaldībās, lai nodrošinātu līdz šim īstenoto pasākumu efektivitātes ilgtspēju un to pieejamību mērķauditorijai ilgtermiņā.
Īsumā par projektu:
Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.
Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji,
kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.
Projekta īss apraksts: Projekta īstenošanas laikā plānoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs tiks nodrošināta
iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un
piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.
Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2020. (plānots turpinājums II
kārtā)
Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR (ESF – 85%, Valsts budžeta finansējums – 15 %)
Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Zanda Lisovska
Tālr. +371 65447866
e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
Projekts tiek īstenots 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta mērķis
attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai
2.grupas invaliditāte.
Sagaidāmie rezultāti:
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, kuras
sastāvā ir :

2019.gada 1.septembrī tika uzsākta ERAF atbalstīta projekta īstenošana. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošanas gaitā tiek radīts pakalpojumu klāsts, kas sekmē cilvēku iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, paredzot arī sociālās aprūpes nodrošināšanu un rehabilitāciju. Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
(Nr. 9.3.1.1/18/I/003) īstenošana ir pirmais solis ceļā uz līdzcilvēku, kuriem
piemīt garīga rakstura vai funkcionāli traucējumi, patstāvīgu dzīvi mājas
vidē.
Šobrīd Ilūkstē (Kastaņu iela 38A) un Pašulienē (Šēderes pagastā) notiek telpu atjaunošanas darbi, pielāgojot tās cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Ēkai Kastaņu ielā 38A, kurā tiks attīstīts Dienas aprūpes
centrs, tiek izbūvēts panduss (ratiņkrēslu un bērnu ratiņu uzbrauktuve)
ērtākai nokļūšanai centra telpās, atjaunoti siltumapgādes, ūdensapgādes
un kanalizācijas iekšējie tīkli. Iekštelpas tiek vienkāršoti atjaunotas, daļa
no tām - atbilstoši Specializētās darbnīcas pakalpojumu sniegšanai. Savukārt Pašulienes ciemā tiek atjaunoti 6 dzīvokļi grupu dzīvokļa pakalpojumu
sniegšanai. Noslēdzoties projekta īstenošanai, abi minētie objekti būs labiekārtoti, kas kalpos jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā ar tās infrastruktūras attīstīšanu arī turpmāk.
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1) Dienas aprūpes centra attīstīšana (Kastaņu iela 38A, Ilūkstē) ar vietu
skaitu 14 personām;
2) Specializētās darbnīcas izveide (Kastaņu iela 38A, Ilūkstē) ar vietu
skaitu 8 personām;
3) Grupu dzīvokļu izveide (Pašuliene, Šēderes pagasts) ar vietu skaitu
16 personām.
Kopējās projekta izmaksas:
447060,00 EUR (ERAF finansējums 85% un nacionālais publiskais līdzfinansējums 15%)
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.05.2020.
Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2.kārtas ietvaros.
Ilūkstes novada pašvaldības
Stratēģijas plānošanas nodaļas
attīstības plānošanas speciāliste Zanda Lisovska

VIDEI DRAUDZĪGA DZĪVESVEIDA VĒSTNEŠI

No š.g. 23. janvāra līdz 1. februārim Ilūkstē norisinājās otrā biedrības Tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” organizētā jauniešu apmaiņas
programma “ECOAware”. Projekta ietvaros pulcējās 29 aktīvi jaunieši no
Spānijas, Polijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas. Šoreiz jauniešu apmaiņas
temats bija “ekoloģija un ilgstpējīgs dzīvesveids”.
Projekta “ECOAware” mērķis ir iedrošināt jauniešus būt videi draudzīga dzīvesveida vēstnešiem, apzināties, mācīties par dažādām negatīvām
ietekmēm uz vidi un ekoloģiju, izmantot rīkus, lai ikdienā kļūtu dabai saudzīgāki.
Jaunieši projekta laikā mācījās pārveidot vecus apģērbus, veidot savus
skaistumkopšanas un tīrīšanas līdzekļus. Programmas ietvaros jaunieši organizēja pilsētas orientēšanās spēli, kultūru vakarus un novadīja stundu
Ilūkstes Raiņa vidusskolā. Jaunieši devās arī iepazīt iedzīvotāju iniciatīvas
apkārtējās vides un uzņēmējdarbības attīstībā, apmeklējot Daugavpils sikspārņu centru un Daugavpils cietoksni.
Papildus informācijai var sekot līdzi biedrības Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte” “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/sniegpulkstenite.
lv/.
Projekts “ECOAware” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:
Jaunatne darbībā” atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka

PILSĒTA
SUBATES PILSĒTA JAUNO GADU UZSĀKOT
Subates mazpilsētai 2020.gads paies jubilejas zīmē,
atzīmējot savu 450 gadu pastāvēšanu. Visa gada garumā notiks īpaši kultūras pasākumi, kā arī izglītības un
sporta aktivitātes.
Apkopojot Subates kultūras un tūrisma centra
2019.gada darbību, kultūras darbinieki, pašdarbības
kolektīvi atzīmē, ka pērnais gads ir bijis ražīgs. Neskatoties uz to, ka gada pirmajā pusē divi kolektīvi tika
izslēgti no novada pašdarbnieku saimes, to dalībnieki
ar lielāku gribasspēku, neatlaidību turpina darboties un priecē ne tikai
sevi, bet arī pasākumu apmeklētājus. Aktīvi darbojas ģitāristu pulciņš, paplašinot jaunu interesentu loku, klāt nākot sākumskolas bērniem. Līnijdeju grupa “Ritmuss” piedalījusies koncertos, pasākumos gan Latvijā, gan
ar savu sniegumu vairākas reizes viesojusies Lietuvā. Ritma un līnijdejas
apgūst arī skolas vecuma bērni, tas rezultējies ar bērnu deju grupas izveidi.
Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā vokālais ansamblis “Sonāte” atzīmēja savu
20 gadu jubileju, sniedzot a capella koncertu Subates Pestītāja evaņģēliski
luteriskā baznīcā.
Pagājušā gada nogalē visi kolektīvi veidoja Ziemassvētku Eņģeļu koncertu.
No decembra Subatē ir atjaunota pirts darbība, ko iecienījuši gan daudzi
vietējie iedzīvotāji, gan arī Subates viesi, savas unikalitātes un senās vēstures dēļ. Šī praktiskā un apskates objekta pilnveidošanai netrūkst ideju un
aizvien neizmantots potenciāls. Svarīgi būtu, lai pie pirts atjaunošanas un
darbības piesaistīti būtu vietējie iedzīvotāji. Prieks, ka tādi atradušies un
redzams jau rezultāts.
Liels notikums janvārī bija Viestura Kairiša spēlfilmas “Pilsēta pie
upes” seanss Subates kultūras un tūrisma centrā. Kā zināms, šīs filmas
fragmenti tika uzņemt arī Subatē 2018.gada vasarā, kas priekš Subates pilsētas bija liels pagodinājums. Daudzi subatieši izbaudīja filmas uzņemšanas
procesu, kas nebija viegls, bet interesants. Filmēts tika nama Domes ielā 1
apkārtnē. Ēka celta 1931. gadā, piederēja Eduardam Zadinānam. Īpašniekam
te piederēja fotoateljē. 20. gs. otrajā pusē namā atradās aptieka, krājkase.
Filmēšanas procesā namā uz laiku atkal atradās aptieka.
Biedrība “Subatieši” ir iekārtojuši spēļu telpu bērniem un jauniešiem. Tā
var spēlēt galda tenisu, galda spēles, komunicēt un lietderīgi pavadīt laiku.
Labvēlīgos laikapstākļos iespējams izbraukt ar skrituļslidām.

Pamazām tuvojas pavasaris, subatieši tiks aicināti uz talkas dienām.
Subatē ir daudz kopjamu objektu un palīdzība, strādīgas rokas būs daudz vajadzīgas
sevišķi šogad, kad tiks svinēta Subates lielā jubileja. Iedzīvotāji, namu īpašnieki tiek aicināti jau tagad sākt darboties, sakārtot vidi ap sevi, mudināt
kaimiņus, un palīdzēt viens otram.
Subatieši ir bagāti un priviliģēti dzīvot skaistā mazpilsētā, reizē tā ir
atbildība - saglabāt vēsturiskās vērtības un liecības, veidot patīkamu dzīves
vidi sev, līdzcilvēkiem un viesiem.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Piļka
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PAGASTS
BIEDRĪBAS “RITAM” AKTIVITĀTES

Biedrība “Ritam” tika dibināta ar mērķi gādāt nepieciešamās lietas vietējiem Bebrenes pagasta iedzīvotājiem, lai bagātinātu kultūras dzīves apritē
iesaistītos bebreniešus, dažādotu pašdarbības kolektīvu vizuālo tēlu koncertos un citos ar kultūru, tradīcijām saistītos pasākumos.
Savas darbības gados tika iegādāti tautastērpi sievām, meitām, vīriem un
puišiem.
Biedrība “Ritam” ir veidojusi tematiskus pasākumus, mazas izrādes par
tautastērpu nēsāšanas un kāzu tradīcijām Sēlijā. Cieša sadarbība norit ar Bebrenes folkloras kopu “RITAM”, kas reizē ar savu darbību, plašāk demonstrē
Ilūkstes novada tautastērpus, piedalījusies gan starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”, gan Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Pagājušo
gadu lielākie pasākumi, kuros bija redzami novada etnogrāfiskie tautsdtērpi
bija “Sēlija rotā!” Ābeļu pagastā, “Sēlijai būt!” Nacionālajā bibliotēkā, “Sēlijas mantojums” Aknīstē.
Biedrība parūpējās arī par dažādu mūzikas instrumentu iegādi. Kā pēdējais instruments iegādāta kokle.
Tika iegādātas arī atskaņošanas iekārtas. Aizvadītā gada pavasarī
Ilūkstes novada Bebrenē notika ikgadējās pavasara jāšanas sporta sacensības
“Lieldienu zirgu dienas”, kuru atskaņošanu nodrošināja biedrība “Ritam”.
Dzirdot notiekošo laukumā, pasākums bija daudz aizraujošāks, saprotamāks
un interesantāks.
No biedrības puses tika atbalstītas sportiskās aktivitātes Bebrenes bērnudārzā, tas saņēma sporta aprīkojumu, izmantošanai iekštelpās.

JĀŠANAS SPORTĀ AUG JAUNĀ PAAUDZE!
Biedrības “JSK “Gaita”” Jāšanas sporta klubam aizvadītais 2019.gads
bija rosīgs.
No 11. līdz 17. martam tika novadīts seminārs “Jaunzirga sagatavošana
iejāšanai”, kurā piedalījās dalībnieki un vieslektori no vairākiem Latvijas
novadiem. 19. aprīlī biedrība novadīja sacensības “Lieldienu zirgu diena Bebrenē”.
29. jūnijā jāšanas sporta kluba dalībnieki piedalījās sacensībās “Ūsiņa
kauss” Jēkabpils novadā. 14. jūlijā mazākie jātnieki parādīja lēkšanas
paraugdemonstrējumus ar ponijiem “Klajumos”, Krāslavas novada pasākumā
“Kumeļu rotaļas”. 13.augustā jāšanas sporta kluba dalībnieki piedalījās sacensībās “Krustpils kauss”. 18.augustā mazie jātnieki ar poniju piedalījās
poniju skaistuma konkursā Rīgā, pasākumā “Latvijas zirgi senāk un tagad”,
No 14. līdz 15.septembrim biedrība novadīja Bebrenē treniņsemināru iejādē
un konkūrā, otrā dienā tika organizētas sacensības. 27.septembrī jāšanas
sporta klubs piedalījās ar saviem jaunzirgiem jaunzirgu paraugdemonstrējumā “Rudens Pērle”, Rīgā.
Jaunā 2020. gada pasākumu plāns būs gatavs aprīļa mēnesī. Kā saka
biedrības “JSK “Gaita”” un jāšanas sporta kluba vadītāja Ellada Kazašvili:
“Esam stipri atkarīgi no laika apstākļiem, bet treniņi notiek regulāri, jo īpaši
aktīva ir jaunā paaudze, cenšas mācīties un attīstīt sevi jāšanas sportā. Viss
notiek!”

Jāšanas sporta klubā ir dažādu augumu, raksturu un krāsu zirgi. Katram
ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko saskarsmi ar tiem. Klubs atrodas lieliskā
vietā, var izbaudīt lauku mieru un dabas skaistumu visos gadalaikos. Iespējama arī piknika vieta.

Ar vairāk kā 25 gadu pieredzi veterinārās vairumtirdzniecības jomā darbojas Bebrenē dibinātais uzņēmums SIA
“Bebra Serviss”. Kā tas ir ierasts lauku
apvidū, uzņēmumam palīdz attīstīties ģimeniskais spēks, un galvenais pamats tā
darbībā – uzticīgie darbinieki. Vairāki no
viņiem ir bijušā Bebrenes Sovhoztehnikuma speciālisti. Uzņēmums ir ieinteresēts
atbalstīt vietējo iedzīvotāju nodarbinātību, piesaistot jaunus darbiniekus, kuru
aicinājums ir lauksaimniecība.
SIA “Bebra Serviss” piedāvā Latvijas saimniecībām, veterinārajām
aptiekām un zooveikaliem plašu pro-

duktu sortimentu, kas vajadzīgs dzīvnieku uzturēšanai un kopšanai. Piedāvājumā
ir augstas kvalitātes dzīvnieku barības,
piedevas, medikamenti, kā lieliem, tā
maziem dzīvniekiem. Sortimentā svarīgu
lomu ieņem Vācijas ražotāja “Bergophor
Futtermittelfabrik” produkcija.
Atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību un iegādāties produkciju var
zooveikalos Ilūkstē un Bebrenē, kā
arī daļu no piedāvājuma var apskatīt
un pasūtīt mājaslapā www.bebra.lv.
Papildus veterinārajai nozarei Bebrenē, Ilūkstē un Subatē, tiek uzturētas humānās aptiekas, tās ir vienas no
nedaudzajām neatkarīgajām aptiekām
Latvijā.
SIA “Bebra Serviss” strādā arī uz
piegādēm, piesakot pasūtījumu pa
mob. tel. 29441598 vai tālr. 65407384.

Informāciju apkopoja Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
MEDUS UN SVEČU VALSTĪBĀ
Zemnieku saimniecība “Bērzkalni” atrodas Ilūkstes novada Bebrenes
pagastā, tā darbojas kopš 2011.gada. Ar biškopības jomu tā ir saistīta septīto gadu. Piedāvājumā ir medus, kas tiek ievākts Bebrenes apkārtnē no
dabīgajām pļavām, mežiem un sētajiem nektāraugiem - facēlijas, amoliņa,
griķiem. To var iegādāties dažādos tilpumos, atkarībā no pircēju vēlmēm.
Ir padomāts par īpašām dāvanām, to noformējumu, pieskaņojot produkciju dažādu svētku specifikai. Saimniecībā jau trešo gadu gatavo dabīgās
bišu vaska sveces. Piedāvājums tiek dažādots un papildināts. Sveču klāstā
atradīsiet sveces gan ikdienai, gan dažādas tematiskas sveces. Ir padomāts
par svecēm dāvanu noformējumā.
Z/S “ Bērzkalni” ir atvērti dažādiem sadarbības piedāvājumiem nākotnē, kā arī vienmēr ir ļoti gandarīti par pircējiem, kuri atgriežas, lai sevi
atkal iepriecinātu!
Sazināties ar saimniecību var rakstot uz e-pastu: zs_berzkalni@inbox.lv, vai zvanot pa mob. tel. 26407507.
Par medus iegādi Bebrenē zvaniet pa mob. tel.: 28310282.

TŪRISMS
ŠEIT VAR IEKLAUSĪTIES DABĀ
Viesu māja “Grāvīši” atrodas skaistā, klusā ciemā “Ilze”,
Ilūkstes novadā. Šeit pa īstam var baudīt neskarto lauku vidi, ieelpot
svaigu gaisu un ieklausīties dabā.
Piedāvājam nosvinēt lielākus vai mazākus svētkus, rīkot salidojumus vai vienkārši atpūsties ķopā ar ģimeni no ikdienas steigas
skaistā un mājīgā viesu mājā.
Netālu no “Grāvīšiem” atrodas daudzi interesanti tūrisma objekti, brīvo laiku iespējams pavadīt ļoti patīkami, izzinoši un lietderīgi.
Viesu mājā ir visas nepieciešamās ērtības - svinību zāle (30 cilvēkiem), virtuves zona, trauku īre, liela pirts pērtuve, dušas telpa,
tualete, otrajā stāvā guļvietas (15 cilvēkiem), kopējā telpa un 2 atsevišķas istabas, balkons, no kura paveras skats uz dīķi (dīķī var veldzēties pēc karsēšanās pirtī), kamīns, apkurināms kubls, volejbola
laukums, novuss, ugunskura vieta, grils u.c.
Ar prieku uzņemam pozitīvus un draudzīgus viesus!
Sīkākai informācijai – zvaniet uz mob. tel.: 26383772 vai
rakstiet uz e-pastu: mpatputa@inbox.lv.
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IZGLĪTĪBA
JAUNĀ 2020. GADA RITĒJUMS
IZGLĪTĪBAS UN JAUNATNES
DARBA JOMĀ IR AIZSĀCIES
ROSĪGI
Skolēni turpina aktīvi un rezultatīvi piedalīties
mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos
konkursos, skatēs, sacensībās.
18. janvārī notika Havaju stila ballīte
jauniešiem no 15 gadu vecuma, kuras laikā
jaunieši, tverot vasaras noskaņas janvāra mēnesī,
varēja kopā pavadīt laiku - piedaloties dažādas
aktivitātēs, peldēties, dejot un vienkārši satikt
viens otru neformālā gaisotnē.
30. janvārī notika pašvaldības tikšanās ar
Izglītības un zinātnes ministri un ministrijas
pārstāvjiem Daugavpils Būvniecības tehnikumā,
kuras laikā tika pārrunātas novadā esošo izglītības
iestāžu šodienas un nākotnes pastāvēšanas
iespējas. Tika izteikti abpusēji priekšlikumi un
ierosinājumi skolu attīstības veicināšanai.
Pašvaldība ir uzsākusi dalību ESF darbības

programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tajā
iesaistās Ilūkstes Raiņa vidusskola un Bebrenes
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola,
projekta ietvaros sniedzot atbalstu kopskaitā 51
skolēnam.
Programmas
“Latvijas
skolas
soma”
ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, kā
arī Raudas internātpamatskolas skolēniem bija
iespēja baudīt neaprakstāmi brīnišķīgu muzikālo
nodarbību, iepazīstot stīgu instrumentus.
12. februārī notika “Ēnu diena 2020”,kurā
skolēniem bija iespēja iepazīt sev interesējošās
profesijas būtību, “ēnojot” attiecīgās profesijas
pārstāvi.
Ilūkstes novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja Ilona
Linarde

TRĪS PAAUDZES TIEKAS PASĀKUMĀ
“MEDIJI CAURI GADSIMTIEM”

24.janvārī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika pasākums
“Mediji cauri gadsimtiem”. Pasākums notika projekta “Dzīvot, mācīties
un strādāt KOPĀ” ietvaros. Projekta komanda (4 dalībnieki no Ilūkstes
Raiņa vidusskolas) jau otro gadu aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs, kuras
piedāvā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts. Projektu
īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) ar British Council padomes Latvijā
finansiālu atbalstu.

ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM
1.VIETA KONKURSA “GRIBU BŪT MOBILS”
PUSFINĀLĀ
2020.gada janvāra beigās Ilūkstes Raiņa vidusskolas 6.klases skolēnu
komanda “Gurķīši” piedalījās CSDD organizētā satiksmes drošības
konkursa “Gribu būt mobils” pusfinālā, kas notika Preiļos.
Konkurss domāts 6. – 8.klašu skolēniem, un tā mērķis ir paaugstināt
skolēnu izglītības līmeni par drošības jautājumiem un personīgās drošības
garantēšanas iespējām ceļu satiksmē.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas komanda - Ritvars Emīls Elksnītis,
Gabriela Sutiņa-Zutiņa, Dzintars Plešners un Andrea Strautiņš – izcīnīja
1.vietu Latgales reģionā. Komandu konkursam sagatavoja skolotājs
Viktors Jasiņavičs.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas
direktora vietniece Andželika Pabērza
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Manuprāt, sen gaidītais pasākums izdevās, jo no jauniešu puses
atsauksmes bija tikai pozitīvas. Pasākums bija pamācošs, jo gan vecākā gada
gājuma cilvēki, gan vidējā paaudze, gan arī mūsu paaudze ieguva daudz
jaunas informācijas. Mēs, jaunieši, nevarējām iedomāties, ka dažus gadu
desmitus atpakaļ cilvēkiem nebija mobilo telefonu un kādreiz vispār nebija
datoru. Cilvēki sūtīja telegrammas, rakstīja vēstules, vēl senāk izmantoja
informācijas nosūtīšanu ar baložu starpniecību.
Vecākās paaudzes pārstāvji stāstīja, ka agrāk bijis milzīgs prieks
saņemt tik ļoti gaidīto vēstuli, pastkarti vai telegrammu. Stāstīja arī par
to, ka tad, kad parādījās telefoni, cilvēkiem vajadzēja gaidīt un stāvēt garās
rindās pasta ēkā, lai sazinātos ar radiniekiem vai draugiem.
Toties mēs stāstījām par to, ka mūsu dzīvē viss ir ļoti vienkārši. Mums
ir iespējas piezvanīt kādam, nestāvot rindās, aizsūtīt īsziņu dažās sekundēs.
Arī mums ir iespēja sazināties, izmantojot video-zvanu, par ko vēl pirms 30
gadiem nevarēja iedomāties.
Mēs bijām pārsteigti par to, ka mūsdienās vecākā paaudze izmanto
televīziju un lieto mobilo sakaru ierīces, un mazāk lasa laikrakstus un
žurnālus. Mums bija priekšstats, ka viņi pārsvarā iegūst informāciju no
preses un radio.
Liels paldies projekta koordinatorei – skolotājai Silvijai Romaņenkovai
par interesanto pasākumu.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11.b klases skolniece,
projekta komandas pārstāve
Alina Vasiļjeva

IZGLĪTĪBA
ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLAS SKOLĒNI
VEIKSMĪGI STARTĒJA LVA ORGANIZĒTAJĀ
KONKURSĀ “MANS BĒRNĪBAS STĀSTS’’
Jau tradicionāli katru gadu 26. septembrī, Eiropas valodu dienā,
Latviešu valodas aģentūra izsludina skolēnu radošo darbu konkursu.
Pagājušo gadu konkursa tēma bija “Mans bērnības stāsts”. Līdz ar to tika
turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, kurā tapušas jau 13
grāmatas.
No 885 iesūtītajiem darbiem izdevumā tika nopublicēti 343 skolēnu
darbi. Arī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5 skolēnu esejas ir iekļuvušas šajā
izlasē.
Vitālijs Radzevičs – 4.c klase (skolotāja M. Rimoviča),
Arina Formaņicka – 4.c klase (skolotāja M. Rimoviča),
Aldis Vaivods – Šulte – 5.c klase (skolotāja S. Davne),
Kristina Timšāne – 8.c klase (skolotāja Z. Ķedere),
Mikus Gustavs Kūliņš – 8.c klase (skolotāja Z. Ķedere).
Paldies skolēniem par radošumu un ieguldīto darbu sava redzējuma
atklāsmē!
Ilūkstes Raiņa vidusskolas
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Zinaīda Ķedere

POGU SVĒTKI ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLĀ

24. janvārī 1.b klases skolēni un audzinātāja Sarmīte Isoda aicināja
visus 1.-4. klašu skolēnus piedalīties “Pogu svētku” aktivitātēs.
Sākumā klātesošie skatījās teatralizētu uzvedumu - I. Ziedoņa
„Pasaka par pogu”. Izrādes laikā skolēni juta līdzi Pogas satraucošajiem
piedzīvojumiem un mācījās būt noderīgiem, jo, kā atklāj pasakas galvenā
doma - tikai tad var būt īsti laimīgs. Ar lielu interesi skolēni iedziļinājās
pogu vēsturē. Katrs skolēns tika aicināts izgatavot savu “Draudzības
pogu” un ierindot to draudzīgajā pogu saimē skolas gaiteņos. Pasākuma
laikā visiem tika dota iespēja piedalīties modes parādē “Pogas pogojas” un
demonstrēt savas rotas vai aksesuārus, kas darināti no pogām. Dalībnieku
atsaucība bija liela.
Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicības rakstu par
aktīvu un radošu darbošanos.
Ilūkstes Raiņa vidusskolas
1.b klases audzinātāja Sarmīte Isoda

ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLĀS
BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI FEBRUĀRI
20.02. plkst. 13.00 atklāšana ar A.Stašāna piedalīšanos
Izstāde “Plakanā pasaule- -kartogrāfija, vēsture, mūsdienas”
Kolekcionāra Aivara Stašāna savāktā karšu izstāde
21.02 Izstāde „Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture.
Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks” J.Klīdzējs.
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SPORTS
HOKEJA KOMANDA „ILŪKSTE” PIEDALĪJĀS
JAUNGADA HOKEJA TURNĪRĀ AMATIERIEM
DAUGAVPILĪ
Janvārī Daugavpilī norisinājās amatieru hokeja komandu Jaungada
turnīrs, kurā piedalījās četras komandas – „Ice Wolves”, „Kovaļki 1”, „Kovaļki 2” un jaunizveidotā komanda „Ilūkste”.
Spēles notika pēc apļa sistēmas. „Ilūkste” divas spēles uzvarēja un vienu nospēlēja neizšķirti, ierindojoties 2. vietā. Pusfinālā ilūkstieši sacentās
ar „Ice Wolves”, gūstot uzvaru, bet finālā – ar „Kovaļki 1”, spraigā cīņā
diemžēl zaudējot. Kopvērtējumā komanda „Ilūkste” ierindojās 2. vietā. Visi
turnīra dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām un balvām.
Vērot spēles un just līdzi savai komandai bija ieradušies daudzi ilūkstieši. Liels paldies visiem par atbalstu!
Ilūkstes novada Sporta skola

AIZVADĪTS ILŪKSTES NOVADA TURNĪRS
TELPU FUTBOLĀ
8. februārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta zālē notika Ilūkstes novada
turnīrs telpu futbolā, kurā piedalījās četras komandas – „Ilūkste”, „Šēdere”
(no Ilūkstes novada) un kaimiņi daugavpilieši – „DBT” un „Daugavpils”.
1. vietu turnīrā izcīnīja komanda „DBT”, kas finālā apspēlēja „Šēderi” ar rezultātu 5:4. „Šēdere” ieguva godpilno 2. vietu, 3. vietā ierindojās
„Ilūkste” un 4. vietā – „Daugavpils”. Uzvarētājkomada tika apbalvota ar
kausu, pirmā trijnieka komandu dalībniekiem tika pasniegtas medaļas. Par
labākajiem turnīra spēlētājiem tika atzīti: Mārtiņš Rubļevskis („Šēdere”),
Emīls Linards („Ilūkste”) un Deniss Molotkovs („DBT”).
Paldies visiem dalībniekiem un līdzjutējiem par dalību turnīrā!
Ilūkstes novada Sporta skolas metodiķis
Vladimirs Žigajevs

ILŪKSTES NOVADA VIEGLATLĒTI SACENTĀS
KULDĪGĀ
18. janvārī Kuldīgā notika starptautiskas sacensības vieglatlētikā „Kuldīgas Katrīnas kauss”. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā startēja 158 dalībnieki no Ungārijas, Lielbritānijas, Īrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas,
Maltas, Norvēģijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Lietuvas un
Latvijas, lai jau desmito reizi sacenstos par Katrīnas kausu.

Labi panākumi Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņiem. Annai Marijai Petrakovai 1000 m skrējienā sievietēm 7. vieta ar jauno Ilūkstes novada
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rekordu telpās – 3 min. 08,28 sek. Santim Setkovskim 1000 m distancē vīriešiem 18. vieta ar rezultātu 2 min. 42,85 sek. (par 0,33 sek. atpaliekot no
personīgā rekorda šajā distancē telpās), bet Mārtiņam Plešneram 21. vieta

ar personīgo rekordu 2 min. 51,36 sek. (iepriekšējs rekords – 2 min. 54,44
sek.). Ainārs Azarevičs 400 m skrējienā izcīnīja 17. vietu ar savu sezonā
labāko rezultātu 53,75 sek.
Jubilejas starti bija pulcējuši arī neparasti kuplu atbalstītāju skaitu –
sen Kuldīgā nebija redzēts tik daudz skatītāju. Un sportisti līdzjutējiem atbildēja ar spraigu cīņu un augstvērtīgiem rezultātiem.
Ilūkstes novada Sporta skola

INTERVIJA
ZEMNIEKS KĻŪST PAR BROKOĻU KARALI
Viņš ir mērķtiecīgs, neatlaidīgs, ar progresīvu, inovatīvu domāšanu un
uzskatiem, mērķtiecīgs savās iecerēs. Viņā plūst neizsīkstoša enerģija, nenogurstošs, pozitīvs skatiens, skaista vienkāršība ar neiztrūkstošu siltu smaidu, laipnām acīm, atvērts komunikācijai, kas dod iespēju atklāt viņa stingro
stāju, gribasspēku, darba sparu, lepnumu par dzimtas saknēm, patriotismu,
mīlestību pret savu zemi un tautu.
Saulainā februāra rītā uz sarunu aicināju Ilūkstes novada, Bebrenes pagasta zemnieku saimniecības “Apīņi” īpašnieku, ziedkāpostu, ledus salātu,
brokoļu, graudaugu audzētāju, kas ar smagu darbu daudzu gadu garumā, ieguvis Latvijā vislielākā brokoļu audzētāja statusu, tas ir MĀRTIŅŠ BOGUŠS.
Viņš sevi uzskata par universālu cilvēku – dara daudz un dažāda veida darbus,
pēc paveiktā, viņš steigties palīdzēt citam. Mārtiņš pārzin lauksaimniecību,
tehniku, viņam ir vadītāja dotības, zināšanas par mārketingu un pārdošanu,
prot uzrunāt un strādāt ar cilvēkiem.
Pirms runāt par sasniegumiem šodien un plāniem nākotnes perspektīvā,
saruna ar Mārtiņu ievirzās pagātnē, tā aizved mūs pagājušā gadsimta sākuma līkločos. Zeme, uz kuras strādā un dzīvo Mārtiņš kopā ar saviem vecākiem
Elitu un Staņislavu Bogušiem, 20. gs. 30. gadu vidū iegādājās viņa vecvectēvs
Jāzeps Vārslavāns. Kopā ar sievu Mariju uzcēla mājas “Apiņi”, iekopa zemi
15 ha platībā, ierīkoja saimniecību. Jāzeps nodarbojās ar graudkopību un
lopkopību, turēja arī zirgus kā neaizstājamu resursu lauksaimniecības
darbu nodrošināšanai. Jāzepu kā daudzus citus tā laika zemes īpašniekus,
saimniecību turētājiem skāra 1949. gada izvešana uz Sibīriju. Jāzeps bija
spiests atstāt “Apiņos” sievu Mariju ar 7 maziem bērniem. Tas bija ilgs, nežēlīgs un netaisnīgs dzīves posms Jāzepa dzīvē. Mārtiņa vecvectēvs atgriezās
pēc 10 Sibīrijā pavadītiem gadiem. Kā vecvectēvs Mārtiņam reiz stāstīja,
viņš no Sibīrijas atgriezies, jo nesmēķēja un bieži skaitīja rožukroni – labi,
veselīgi ieradumi un stipra ticība bija devusi spēku, izturību pārdzīvot lielas
grūtības. Mārtiņš, atceras, kā vecvectēvs bija dziļi ticīgs cilvēks, un viņu kopā
ar vēl diviem brāļiem, bieži veda uz baznīcu. Arī pēc 1949. gada “Apiņi”
aizvien pastāvēja, Marija izaudzināja un izskoloja bērnus. Dzīve ritēja savu
gaitu. Iespēju robežās tika saimniekots, iekopts dārzs, pļavās tika turētas
dažas govis. Atgriežoties no Sibīrijas, Jāzeps turpināja ar sievu ierasto dzīvi dzimtajās mājās. 60.-70. desmitajos gados darbs “Apiņos” kūsāja, it īpaši,
vai tā bija kartupeļu stādīšana, vai novākšana, vai siena pļaušana, vai siera,
sviesta taisīšana, vai maizes cepšana. Pārsvarā ģimene pārtika no tā, kas tika
saražots mājās. Jāzeps strādāja arī kolhozā kā būvnieks, Marija bija mājsaimniece “Apiņos”, pieskatīja saimniecību un mazbērnus. Arī 80.desmitajos
gados “Apiņos” rosība neapsīka, tikai tā bija kļuvusi gausāka. Bija vajadzīgas
jaunas, darbīgas rokas un pārmaiņas, Mārtiņa vecvecāki bija lielos gados, ka
nespēja pašu spēkiem uzturēt mājas soli.
Neskatoties uz daudzām politiskām un ekonomiskām pārmaiņām, “Apiņi” spēja pastāvēja arī ar “laika zoba” cirstām brūcēm.
Kā redzams, vecvectēva Jāzepa dziļās ticības un gara stiprums, darba
mīlestība tika mantota nākamajās paaudzēs. Mārtiņā turpina degt ticība,
neatlaidība, darba spars, pozitīva spītība, nebeidzama jaunā izzināšana un
pielietojums praksē.
Mārtiņa vecāki, kādu laiku dzīvoja Jelgavas pusē, 80.desmito gadu vidū
pārcēlās uz Bebreni. Tas bija īpašs laiks Latvijā, apkārt virmoja alkas pēc
krasām pārmaiņām. Apvienība “Helsinki’86” ar savām akcijām saviļņoja
ne tikai Latvijas sabiedrību, bet arī pievērsa uzmanību ārvalstīs. Mārtiņa
tēvs, būdams mākslinieks, 1986. gadā uz balta palaga uzzīmēja Bebrenes pagastam pirmo Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, tas tika pacelts toreizējā
kolhoza tehniskajās darbnīcās. Viņš ne tikai zīmēja, gleznoja, nodarbojās ar
galdniecību, bet arī metālapstrādi, pārzināja dažāda veida tehniku.
Mārtiņa mamma nāk no Vārslavānu dzimtas, 90.desmito gadu sākumā
mantoja “Apiņu” mājas un zemi. Tika ielikts liels darbs, atjaunojot un pārbūvējot vecās mājas, un iekopjot zemi. Kā atceras Mārtiņš, 1996. gadā kopā
ar vecākiem un brāļiem sāka dzīvot pārbūvētajās Vārslavānu dzimtas mājās.
90. gadu sākumā Mārtiņa tēvs “Apiņos” sāka strādāt ar pirmo jauno “T-25”
traktoru. Audzēja vairākas govis.
80. desmito gadu beigās un 90. desmitajos gados Mārtiņš mācījās Bebrenes vidusskolā, no rītiem uz skolu un pēcpusdienās uz māju kopā ar brāļiem
mēroja ar kājām pa 3 km, ziemās uz skolu šad tad slēpoja. Ceļš tika dalīts vēl
ar četriem kaimiņu puikām, bija gadījumi, Mārtiņš iesmejas:”.. ka līdz skolai
nemaz netikām”. Vēlākos gados viņš studēja Latvijas Sporta un pedagoģijas
akadēmijā, skriešanas un slēpošanas trenera specialitātē, nostudējot 2 gadus., saprata ka šie sporta veidi prasa ne tikai lielu zināšanu apguvi, fizisku
ieguldījumu treniņos un apmācībā, bet arī nopietnus finanšu resursus.
2004. gada pavasarī Mārtiņš pieņēma jaunu izaicinājumu, būdams 21
gadu jauns, izmantoja iespēju lauksamniecības apmaiņas programmas ietvaros, doties peļņā uz Skotiju.

Jautāju Mārtiņam par pavadīto laiku Skotijā, gūto pieredzi, darbošanos
savā saimniecībā:
Aija Piļka: Mārtiņ, kādas bija domas, 2 gadi nostudēti akadēmijā,
un pēkšņi došanās pretī nezināmajam?
Mārtiņš Bogušs: Tā bija nepabeigtības sajūta. Studijas bija interesantas. Tomēr ,gribējās katras brīvdienas braukt uz mājām, Bebreni, bet finansiālu apsvērumu dēļ, to nevarēju atļauties bieži. Pienāca brīdis, kad biju
gatavs kādām pārmaiņām. Pēc apmaiņas programmas, kad atgriezos pēc 8
Skotijā pavadītiem mēnešiem, bija doma atsākt studijas, bet visi notikumi salikās tā, ka tomēr pieņēmu piedāvājumu nākošajā pavasarī atgriezties strādāt tajā pašā saimniecībā, vairs nekā apmaiņas programmas students, bet jau
kā algots līguma darbinieks.
A.P.: Kādēļ izvēlējies tieši lauksaimniecības programmu uz Skotiju?
M.B. Toreiz piedāvāja caur studentu apmaiņas programmām darbu Skotijā. Lauksaimniecības programma bija vieglākais veids kā tikt strādāt ārpus
Latvijas. Tādēļ izvēlējos. Tas bija vilinājums uzzināt ko jaunu, pabūt svešā
vidē, redzēt kā dzīvo un strādā cilvēku citā zemē.
A.P. Pirmās sajūtas aizbraucot uz Skotiju?
M.B. Lidoju viens pats. Valodas barjeras nebija, Savā laikā Bebrenes vidusskolā skolotāja Burkovska bija ielikusi labus pamatus valodas apguvē.
Biju to apguvis, atlika atsvaidzināt, Bebrenē bija apkārt cilvēki, kas bija saistīti ar valodas mācīšanu un apguvi. Aizbraucot uz Angliju, saprast un runāt
nebija problēmas, kad aizbraucu uz Skotiju, likās, ka nesapratu neko, cilvēki
runāja ar lieliem akcentiem un brīžiem šķita, ka pavisam citā valodā. Savā
ziņā man paveicās, jo saimniecības, kurā bija jāpavada vairāk par pusgadu,
viens no īpašniekiem runāja labā, man saprotamā angļu valodā, viņš pajautāja man, vai esmu dzīvojis un strādājis iepriekš Lielbritānijā, jo juta, ka labi
protu komunicēt.
A.P. Kāds bija Tavs pirmais darbs, ko uzdeva darīt?
M.B. O, tas bija labs darbs (smejas Mārtiņš), viens no saimniekiem, viņi
saimniecībā bija divi, mums diviem puišiem no Latvijas lika lasīt ar rokām
peļu, “kakas” no miežiem vairāku tonnu apjomā.
A.P. Šķiet, tas bija angļu melnais humors vai pārbaudījums jums
abiem?
M.B. Iespējams, bet darījām, kas bija jādara. Nepārspīlēju. Domāju, ka
saimnieks vēlējās redzēt, vai esam nopietni strādnieki. Tā bija pirmais darbs.
viens un vienīgais, nekas tāds nekad nebija vairs jādara. Pēc darba paveikšanas, saimnieks pateica :”Well done!” (labi paveikts!). Otrs darbs bija tenisa
korta atsvaidzināšana, noņēmām veco rūsu un pārkrāsojām.
A.P. Pēc lauksaimniecības uz lauka darbiem īsti neizskatās?!
M.B. Laika apstākļi bija nelabvēlīgi, lija lietus un nevarēja stādīt neko.
Tādēļ tika doti visdažādākie ikdienas darbi, kas nepieciešami saimniecībā.
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INTERVIJA
A.P. Pirmā saskare ar brokoļiem un ziedkāpostiem?
M.B. Pēc nedēļas sākās stādīšanas process, laika apstākļi bija nenoteikti,
varēja spīdēt saule, pēc divām stundām līt lietus. Mācījāmies, trenējāmies
stādīt ziedkāpostus un brokoļus.
A.P. Nonākot saimniecībā agrā pavasarī, Tev bija iespēja iziet
visu brokoļu, ziedkāpostu audzēšanas ciklu, sākot no stādīšanas
līdz novākšanai?
M.B. Jā, tā bija laba pieredze. Skotijā viss sākas daudz ātrāk nekā pie
mums. Mēs sākam darboties marta vidū, viņi jau krietni agrāk. Jā, man bija
iespēja mācīties no paša sākuma līdz beigām.
A.P. Kādi vēl darbi bija jāveic?
M.B. Tiku vēl strādāt vistu kūtī. Aptuveni 60 000 cāļu vienā kūtī. Bija
jāstaigā pa kūti un jāvāc mirušie. Cāļi bija 2-3 kg smagi, aiznest vairākus uz
ķerrām, kas atradās lielos attālumos, lai vestu uz dedzināšanu. prasīja laiku
un fizisku un emocionālu izturību.
A.P. Saprotu, ka saimniecībai bija arī citi lauksaimniecības virzieni, ne tikai brokoļi un ziedkāposti?
M.B. Vēl bez brokoļu un ziedkāpostu audzēšanas, paralēli nodarbojās
kartupeļu, graudaugu audzēšanu, cūkkopību un putnkopību.
A.P. Izskatās, esi bijis lielā saimniecībā un guvis daudzpusīgu
pieredzi? Un cik ilgi pavadīji laiku darbos?
M.B. Jā, tā bija, Pietiekoša pieredze. Sākotnēji strādāju 8 līdz 9 stundas,
lielākais rekords 16 stundas, bet tas jau bija citās sezonās, kad braucu strādāt
kā pilna laika līguma darbinieks.
A.P. Kādi darbi bija jādara uz lauka?
M.B. Ravēšana ar rokām, vajadzēja izraut lielās nezāles, ravēšana pārsvarā bija mehāniska, arī savā saimniecībā “z/s “Apīņi” mēs piekopjam šo
tehniku. Toreiz strādājām 5, līdz 7 dienas nedēļā, atkarīgs bija no ražas
novākšanas. Saimnieki par darbu deva arī bonusus. Pirmajā sezonā arī dabūju bonusu, par ko biju ļoti priecīgs. Attieksme no saimnieku puses bija laba.
A.P. Nostrādājot pirmo sezonu 8 mēnešus, bija novākta raža, tuvojās ziema, vai posies mājās?
M.B. Pēc brokoļu ziedkāpostu novākšanas, saimniecībā pusotru mēnesi strādāju dažādus darbus - kartupeļu, pārlasīšana, šķirošana, cāļu fermu
mazgāšana.
A.P. Pēc lielā darba cēliena biji nolēmis atgriezties Latvijā, sajūtas kad izkāpi no lidmašīnas?
M.B. Labas sajūtas, mājas vienmēr velk atpakaļ. Nekur nav tik labi kā
mājās. Pārlaidu ziemas posmu pārdomās par nākotni. Pirms braukšanas uz
Latviju tika piedāvāts jaunajā sezonā atgriezties uz to pašu saimniecību kā
pilna laika līguma darbinieks darbam uz traktora. Kopā ar studentiem veikt
visu stādīšanas procesu. Nākošā pavasarī devos atpakaļ uz Skotiju. Graudaugu novākšanas laikā strādāju arī uz kombaina, novācot ražu. Un tā sešas
sezonas ar starpposmiem Latvijā, biju regulāros darbos Skotijā.
A.P. Vai bija vajadzīgs nokārtot speciālu dokumentāciju, strādājot uz tehnikas Skotijā?
M.B. Nē, nebija jākārto speciāli nekādi kursi. Pietika ar Latvijas B kategorijas autovadītāja apliecību, ko saņēmu 18 gados, un traktora tiesībām,
kas man jau bija nokārtotas no 16 gadu vecuma.
A.P. Veiksmīgas darba sezonas Skotijā, tiki novērtēts, Tev uzticēja nopietnus darbus, bija noslēgts darba līgums, kas Tevi mudināja
atgriezties uz dzīvi Latvijā?
M.B. Starp darba sezonām Skotijā, strādāja uzņēmumā SIA “Meži un
dārzi”, pēc pusotra gada tas diemžēl bankrotēja, bija 2008. gads, kā zināms
ekonomiskā krīze iespaidoja daudzus Latvijā, tieši tajā laikā piezvanīja
saimnieks no Skotijas un piedāvāja vilinošu, interesantu piedāvājumu kļūt
par menedžeri brokoļu, ziedkāpostu stādīšanā, novākšanā un pārdošanā, kā
arī realizācijā. Tas bija liels, nopietns izaicinājums un reizē iespēja gan darba
ziņā, gan jaunas pieredzes gūšanā. 2009. gadā atkal ierados Skotijā, man
tika piešķirta atsevišķa dzīves vieta - jauna karavāna, dzīvoju viens, biju
neatkarīgs. Saimnieki uzticēja brokoļu, ziedkāpostu biznesu, sākot no plānošanas, stādīšanas, audzēšanas, ražas novākšanas apjomu plānošanas, pasūtījumu pieņemšanas un pārdošanas. Es biju universāls, es ne tikai diktēju
noteikumus uz lauka, bet arī pats krāvu produkcijas kastes transportos, vedu
uz saimniecības saldētavām, krāvu arī produkciju lielajās mašīnās. Es darīju
dažādus darbus, kas tajā brīdī bija nepieciešami, nešķiroju tos.. Sadarbojos
arī ar lielākajiem Anglijas dārzeņu vairumtirgotājiem. Tā bija neatsverama
pieredze turpmākai dzīvei un darbībai. Un bija domas par atgriešanos Latvijā
un uzsākt darboties.
A.P. Kārtējā sezona bija beigusies, jauna pieredze iegūta, Tu biji
izgājis cauri visam brokoļu, ziedkāpostu biznesa procesam, kas notika tālāk?
M.B. Jā, biju apguvis visu nepieciešamo. Sezona bija nobeigta, nolēmu atgriezties Latvijā. Man tika piedāvāts darbs veterinārā lieltirgotavā par mene-
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džeri. Mācījos atkal, pašmācības ceļā apguvu jaunu jomu. Protams arī varēju
notirgot produktu. Pateicoties savām angļu valodas zināšanām, ieviesām
Latvijā jaunu produkciju no Ziemeļīrijas un Vācijas, braucām uz izstādēm.
A.P. Cik ilgi darbojies veterinārajā jomā?
M.B. Strādāju divarpus gadus, aptverot gan Rīgas reģionu, gan visu Latviju. Galvenā produkcija bija dzīvnieku barība, sākot no suņiem, kaķiem,
cūkām, liellopiem, pat kamieļiem.
A.P. Kas lika mainīt nodarbošanos?
M.B. Kad atgriezos no Skotijas, jutos kā no laivas izmests, bija mainījusies arī vide, samazinājies paziņu loks. Sāku interesēties par to, kas vēl
notiek apkārt, uzzināju, ka sākas projektu pieteikšana uz Eiropas Savienības
fondu finansējumu jaunajiem lauksaimniekiem. . Strādājot vēl par menedžeri veterinārajā lieltirgotavā, uz atvaļinājuma rēķina aizbraucu uz Skotiju uz
graudaugu novākšanu, paguvu pastrādāt, nopelnīt, un saimnieks iedeva uz
Latviju izmēģināt dažas brokoļu un ziedkāpostu šķirņu sēklas, un novēlēja
veiksmi. Kad šķirnes bija iemēģinātas, manam pirmajam darbošanās gadam,
saimnieks sarunāja man lielu kaudzi seklu pakas, ko atvedu uz Latviju un
sākām izmēģināt. 2011.gadā jau bija izaudzēti pirmie brokoļi, paralēli veterinārajam biznesam, aptiekās sāku piedāvāt kastītēs savus pirmos brokoļus,
pieprasījums bija ļoti labs. Cilvēki bija informēti par brokoļu labvēlīgo ietekmi uz veselību un aizvien biežāk sāka lietot brokoļus uzturā.
A.P. Tātad, pirmā brokoļu raža z/s “Apīņi” bija izaugusi no sēklām, kas tika atvestas no Skotijas?
M.B. Pirmais projekts bija uzrakstīts, kurš tika finansēts no Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda. Sadarbība bija ar Lauku konsultāciju centru un Lauku atbalsta dienestu. Man ļoti neticēja, jo tas bija pilnīgi kaut kas
jauns, nedzirdēts. Pirmo pushektāru mēs iestādījām paši ar rokām. Nekādas
tehnikas nebija, vienīgais bija palicis vecais “T-25” traktors no tēva saimniekošanas laikiem. Pirmajā gadā no iestādītā jau kāds apgrozījums sāka parādīties. Bet produkcijas uzpircēji vai realizētāji mūs ļoti apkrāpa, aizvedām
produkciju uz Rīgu, mums pasaka, ka nekas nav notirgots. Pie realizācijas iedeva 10 lati, kaut vajadzēja būt pie 100 latiem. Bet nekaunība no produkcijas
realizētājiem, mani spieda meklēt tālāk, rakties, izzināt iespējamās jaunās
sadarbības iespējas. Uzgāju bāzi ar kuru varēja strādāt, un to darām kopš
pirmās dienas līdz pat šodienai.
A.P. No 0,5 ha 2011. gadā esat izauguši līdz ..?
M.B. Šogad plānojam iestādīt 19 ha. Esam gan nopirkuši klāt zemi, gan
arī nomājam. Stādīšanas process ir mehanizēts. Plānojam stādīt ziedkāpostus 8 ha platībā, brokoļus 11 ha platībā.
A.P. Kā atradāt šķirnes, kas ir izturīgas un ienesīgas mūsu klimatam?
M.B. Ir strādāts daudz pie tā, lai atrastu labāko mūsu klimatiskajiem
apstākļiem, Tagad ir iespēja apmeklēt daudz noderīgu pasākumus, seminārus, konferences. Piemēram, biju uz “Brokoļu konferenci” Polijā, tur bija
viss iespējamais par un ap brokoļu tēmu. Visu laiku ir jāmācās, jāapgūst
jauninājumi, nedrīkst izkrist no aprites. Laba sadarbība ir ar sēklu vairumtirgotājiem, kas rīko dažādus izglītojošus pasākumus. Jāmeklē aizvien jaunas
šķirnes, labākās, kas būtu piemērotas mūsu zemei un klimatam.
A.P. Vai mūsu klimatiskie apstākļi brokoļiem ir par vēsu?
M.B. Mūsu klimats ir par vēsu dažreiz, bet es teiktu, vairāk par karstu.
Brokoļiem karstums patīk, bet tomēr mūsu klimats ir par karstu.
A.P. Kā norit cīņa ar karstamu, sevišķi, ja gadās īpaši karstas

INTERVIJA
vasaras?
M.B. Cīnāmies ar šķirņu pielāgošanu un ar laistīšanas iekārtām.
A.P. Tātad, vēl ir jāinvestē laistīšanas iekārtās?
M.B. Jā, tā ir, un mēs investējam katru gadu arī dīķos, jo brokoļu audzēšanai nepieciešama jauna vieta. Nākas katru gadu iekopt jaunu teritoriju,
platības ir daudz un darāmā līdz arto pietiekoši. Izrokam dīķus, grāvjus, lai
nodrošinātu teritorijas ar ūdeni.
A.P. Vai brokoļiem patīk viena, noteikta vieta, vai tomēr ik pa
laikam ir jāmaina stādīšanas vieta?
M.B. Ieteicams vietu mainīt katru gadu, un atgriezties pēc 4 gadiem. Tas
mazina iespēju saslimt ar sakņu augoņiem. Šī baktērija ir ļoti izplatīta mūsu
zemē un iespaidos kāpostaugus.
A.P. Vai bez brokoļiem un ziedkāpostiem vēl kas tiek audzēts
saimniecībā?
M.B. Tiek audzēti arī ledus salāti, bet tie patreiz “nolikti plauktā, jo
ir vajadzīgs speciāls augu aizsardzības līdzeklis, kas Latvijā nav reģistrēts.
Šis aizsarglīdzeklis neļauj lapām pūt no iekšienes. Tas ir laika jautājums
attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem. Ledus salātus jau izmēģinājām,
interese un pieprasījums pietiekošs, bet patreiz ir plānos uzrakstīt projektu,
lai vispirms iegādātos speciālo tehniku ledus salātu stādīšanai. Mēs vēlamies
sakārtot saimniecības tehnisko bāzi tā, lai tehnika derētu gan brokoļu, gan
ziedkāpostu un arī ledus salātu stādīšanai. Mums saimniecībā ir. 2 lieli traktori, divi mazi traktori, pārējie agregāti 12 vienību apjomā. Šī tehnika der
vairāk zemes darbu veikšanai un sēšanai,
A.P. Brokoļu un ziedkāpostu novākšanai ir vajadzīgas darba rokas, kā tas tiek atrisināts?
M.B. Tas ir sezonāls darbs. Pēc Jāņiem sākas pirmo šķirņu novākšanas
process. Parasti šķirnes tiek stādītas ar 1 nedēļas intervālu, lai būtu dažādība
produkcijā. Runājot par darba rokām, priekšroku dodam vietējiem Bebrenes
pagasta iedzīvotājiem. Darbs tiek piedāvāts vispirms tiem, kas guvuši pieredzi iepriekšējos gados, un pierādījuši sevi, un zina brokoļu un ziedkāpostu
vākšanas procesa prasības. Uz lauka strādā parasti 5 cilvēki, 4- 6 stundas
dienā. Gadās strādāt arī 8 stundas, ja jānovāc lielāks apjoms.
A.P. Kad ir labākais ziedkāpostus un brokoļu novākšanas brīdis?
M.B. Labākais ir griezt no rīta. Kad rasa, un uzreiz tiek viss transportēts
uz aukstuma kamerām un produkcija tiek likta attiecīgā mikroklimatā. Tad
produkcija liek fasēta kastēs un likta lielajās automašīnās, transportēšanai
uz vairumtirdzniecības bāzi.
A.P. Cik ilgi var uzglabāt brokoļus, ziedkāpostus tādā klimatā un
lietot uzturā?
M.B. Tos var lietot pusotru nedēļu, ar noteikumu, ja tiek ievēroti un
sakrīt visi nosacījumi - svaigi nogriezts, ātri atdzesēts, iekonservēts, tad tas
turas.
A.P. Saprotu, ka esat ieinteresēti produkciju pārdot vairumtirgotājiem, bet vai ir bijis kāds restorāns, kas atradis saimniecību, un
vēlas, lai piegādājat tieši pie durvīm?
M.B. Jā, ieinteresēti esam vairāk uz vairumtirdzniecību, bet šogad viena
Eiropas projekta ietvaros mēs piegādājam restorāniem. Restorāni arī labprāt dodas uz nakts tirgu Rīgā, un nopērk arī mūsu produkciju.
A.P. Kāds ir apjoms diennaktī, kas tiek uzglabāts?
M.B. Dienā tiek novākts no 1 tonnas līdz 1,5 tonnai. Viss apjoms tiek uzkrāts noliktavās, tālāk strādā loģistika, No noliktavas produkcija nakts laikā,
kad ir vēss, tiek iekrauta mašīnās un nogādāta vairumtirgotājam. Mums
ir algoti šoferi, kas 4.00 no rīta ar produkciju dodas uz Rīgu. Viena automašīna nodrošināta ar refrižeratoru, produkcijas uzglabāšanai vajadzīgajā
mikroklimatā.
A.P. Kad tiek novākti pēdējie brokoļi un ziedkāposti?
M.B. Pēdējais brokolis pagājušajā gadā tika nogriezts 15. novembrī. Rekords bijis 2018. gadā, kad tika nogriezts 23. novembrī, kad tika novākti gan
pēdējie brokoļi, gan ziedkāposti. Pagājušo gadu ļoti ietekmēja pirmās salnas
septembrī, un apjoms nokritās. Daudzas galviņas aizgāja bojā. Bojātās galviņas paliek uz lauka. Kādi 5 ha paliek dzīvniekiem ziemai, Tos iecienījuši
brieži un stirnas. Kā zeme sastingst, tā visi procesi apstājas. Ziemas periodā
sākas projektu rakstīšana, plānošana, izbraukšana ārpus ierastās vides, atpūta, nodarbošanās ar ziemas hobijiem - ar zvejošanu un slēpošanu.
A.P. Tuvojas pavasaris, un kuru katru brīdi atkal varēs sākties
rosība?
M.B. Nemiers jau dīda. Marta vidū tiek kastītēs sasētas sēklas, viss dīgst.
Par darbiem siltumnīcā atbildīgā ir mamma. Aprīlī tiek norūdīti jau pirmie
jaunie stādiņi, tiek uzarta zeme, tā kā šogad ziemas gandrīz nav bijis, pieturas silts laiks, visi procesi varētu sākties ātrāk. Pēdējā šķirne tiek iestādīta
ap 20. jūliju, pirms tās, zemi atkal apstrādājam, jo vasarā zeme saplok un
paliek cieta. Pēc pieredzes, strādājot daudzus gadus, zemi apstrādājam rude-
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nī, pavasarī un arī vasarā.
A.P. Kas vēl papildus tiek audzēts saimniecībā?
M.B. Mēs audzējam vasaras un ziemas kviešus 70 ha platībā.
A.P. Kādu brokoļu un ziedkāpostu apjomu plānojat ievākt šogad?
M.B. No 19 ha plānojam realizēt 80 – 90 tonnas.
A.P. Saimniecībā daudz kas ir realizēts ar Eiropas Savienības
fondu atbalstu, vai ir jūtams kāds atbalsts no valsts puses?
M.B. Pozitīvi ir tas, ka Valsts Ieņēmumu dienests ir sakārtojis nodokļu
sistēmu, ikdienā ir viegli un ērti elektroniski iesniegt dažādas atskaites, redzēt nodokļu virzību, pārmaksas. Ko gaidīt no valsts? Lai sakārto likumdošanu. Jāstrādā pašam, jāseko visam līdzi. Šodien zemniekam jābūt daudzu
jomu speciālistam - ekonomistam, grāmatvedim, lauksaimniekam, traktoristam, menedžerim, projektu rakstītājam.
Mamma un tēvs ir Mārtiņa lielākie palīgi un balsts, darbojoties zemnieku
saimniecībā “Apīņi”.
Mārtiņa vēlējums “Ilūkstes Novada Vēstis” lasītājiem ir: “Mazāk dusmoties uz veiksmīgiem cilvēkiem, paskatīties spogulī, vienīgais kurš
dzīvi var mainīt uz labu, ir tas, kuru redzi spogulī, jāceļas un jāiet
darīt, nevis čīkstēt, un neskatīties uz valdību, vai tā ko iedos, valdība nekad neko ar karoti mutē neieliks…”
Mārtiņa uzdrīkstēšanās, ticība tam ko dara, degsme, pozitīvais
redzējums nākotnē, liek iztaisnot muguru un nostāties pie sava dzīves spoguļa… Mēs katrs esam tas ko redzam, jūtam un darām, lai katrs solis aizrauj
un iedvesmo jaunam pavasarim, lai katra doma, ideja ir zaļš stādiņš uz lielu,
bagātu ražu!
Bija patiess prieks satikt Mārtiņu, vienu no darbīgajiem Ilūkstes novada
cilvēkiem!
Esam lepni par to, ka varam dzīvot tādu neatlaidīgu, mērķtiecīgu un uzņēmīgu cilvēku vidū!
Ar Mārtiņu Bogušu sarunājās
Aija Piļka
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Ilūktes novada informatīvais izdevums
“Ilūkstes Novada Vēstis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Aija Piļka
E-pasts: aija.pilka@ilukste.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vēstis
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela 7, LV-5447
Tālr.: 654 47850
E-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv
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Ilūkstē
Sēlijas tautas mākslas svētki

"SĒLIJA ROTĀ"!

Iespiešana: SIA “Latgales druka”
Maketētājs: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild teksta autori.

