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     Mūsu dzīves lappuses ir bagātas ar baltām un nebaltām dienām. Gados 
un domās ievijas daudz kas labs, mīļš, neaizmirstams, kas dod veldzi un 
ko mēdzam auklēt sirdī ilgi. Tomēr, dzīvi aptumšo arī tumši mākoņi, kas 
vieš sirdī smeldzi. Grūtie brīži mums jāpārdzīvo itin visiem, un no jauna 
jārod spēks atkal  gaišai  un skaistai dienai.
      Ir gada klusākais un svinīgākais laiks, laiks, kurā pārdomājam savas 
gaitas un analizējam savus darbus. Gads ir bijis un turpina būt smags 
pārbaudījums mums visiem. Tāpēc, jo svarīgāka mūsu kopības sajūta un 
atbalsta plecs cīņā ar nezināmo.
       Svētku laikā pievēršamies pārdomām, saasinot uzmanību uz to, kas ir 
sasniegts, kur bijušas kļūdas, un kas ir un paliek nozīmīgākais. Galu galā 
varam labāk iepazīt sevi, savas emocijas. Ziemassvētki mums atgādina, 
cik svarīgas ir mūsu izšķiršanās un lēmumi, cik svarīgi mums ir vārdi, ko 
mēs viens otram veltām. Ir zināms, ka  pareizie vārdi var mūs iedrošināt un 
stiprināt.     
       Nākamais gads nesīs dziļas pārmaiņas mūsu sadzīvē, mūsu plānos, 
mūsu sapņos.  Dzīvosim  tagadnē, neizslēdzot pagātni, lai tas būtu mūsu 
mantojums, ko aiz sevis atstājam. Atradīsim gribu un iespēju plānot  laiku 
tā, lai tas nestu gandarījumu un lepnumu ne tikai pašiem, bet arī 
līdzcilvēkiem. Meklēsim mūžību katrā mirklī.  Īpašu nozīmi veltīsim 
cilvēciskajām attiecībām mūsu ģimenēs, darba kolektīvos, draugu lokā. 
Paldies visiem par mazajiem un lielajiem darbiem mūsu novada 
uzplaukumam. Nebaidīsimies spert pirmo soli, lai iedibinātu jaunu 
harmoniju ikvienā darbā un ikdienas soļos.

 Ziemassvētku sajūtas baudīsim kopā ar saviem tuviniekiem, 
un lai Jaunais gads nāk ar ticības, mīlestības un cerību piepildījumu!

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs

    Stefans Rāzna
     



Dārgie izdevuma "Ilūkstes Novada Vēstis" 
lasītāji!

Ziemassvētku vēstījuma centrā ir šis notikums: “Un Vārds 
kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām 

Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, 
pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ 1,14). 
Šajos vārdos ir izteikta svētku būtība. 

Kristus dzimšanas svētki ik gadu mums atgādina par to, 
ka neesam aizmirsti, ka Dievs interesējas par savu radību, 

un tāpēc ir atnācis pie mums neaizsargāta bērniņa 
izskatā. Ziemassvētkos tas “aizkars”, kas atdala redzamo 
pasauli no neredzamās, noslēpumainā veidā kļūst īpaši 
plāns. Pietiek ar mazu ticības dzirkstelīti, lai šajā dienā 

piedzīvotu Dieva klātbūtni un pieskārienu. 

Dārgie lasītāji, no sirds novēlu jums šo dzirkstelīti, un lai 
tā pārvēršas par liesmu, kas pārveido visu Ilūkstes 

novadu!
Novēlu jums gaišus un mierpilnus Kristus Dzimšanas 

svētkus un laimīgu Jauno 2021. gadu! 

Zbigņevs Stankevičs
Rīgas arhibīskaps - metropolīts  
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Ir tāda pilsēta. Tā ir pilna ar cilvēkiem. Drūzma, 
skaļa rosība, cilvēku straumju soļu ritmā sāk 
dunēt galva. Katrs kaut kur dodas, ēnas slīd 
sajaukdamas ģeometriskās figūras ačgārni. 
Skan apkalto koka riteņu trokšņi. Brīžiem 
smārds ir neizturami griezīgs. Tā ir Bētleme, 
tās centrs, kura apstākļos Jēzus bērns 
nevarēja piedzimt. Nezinu, vai pie tā bija 
vainīgs troksnis, drūzma, vai blāvi saskatāmās 
patiesības sejas!

Tā ir klusa vieta. Pilsētas nomale. Siena 
smarža atgādina bērnību, dzīvību. Siltums 
visapkārt. Klusums. Skaidras debesis un klāt 
tikai tie, paši mīļākie, kuri saprot, ka pasaules 
un mans Pestītājs ir dzimis! Tā ir kūtiņa, 
Bētlemes nomale.

Dārgie draugi, Ilūkstes pilsētā un visā novadā! 

No sirds sveicu jūs Kristus Dzimšanas 
svētkos! Ar lielu mīlestību novēlu jums būt 
nevis Bētlemes centram, bet gan pazemīgajai 
kūtiņai, kuras pašā sirdī spēj piedzimt Jēzus 
bērns! 
Svētību vēlot šajos svētkos un Jaunajā gadā! 

Priecājamies kopā! 

Ingmārs Zvirgzdiņš
Ilūkstes Romas katoļu draudzes prāvests

Taču, uz mirkli apstāsimies nakts notikumā kopā ar 
ganiem. Tā tas ir, ka eņģelis ienāk pie mums no 
Debešķīgās Mūžības. “Es esmu atklājies tiem, kas pēc 
Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani 
nemeklēja…”/Jes 65:1/ Viņš ienāk pasaulē, kuru 
pazīstam, bet pasludina mums Prieku, kuru vēl 
neesam priecājušies! Tas ir kā, ienest spožu lāpu 
telpā, kura ilgi bijusi ierasti neapgaismota. Tur mudžēt 
mudž no mošķiem un tumsas gariem, taču, acumirklī 
tie kļūst atpazīstami, biedē, bet neapdraud, jo paši nu 
ir gaismas apdraudēti. Telpa pamazām attīrās, un 
cilvēkam tiek uzticēts redzēt! Tiek uzticēts ieraudzīt 
Dievu tepat blakus! Kur Dievs, tur pasargājums, 
dzīvības pārpilnība, grēku piedošana, miers, prieks… 
Kur Dievs, tur neko vairs nenosaka, ne ciešanas, ne 
bēdas, ne zaudējums, ne nāve… Tur neviens nepieviļ, 
tur nav pazemojuma -  tur ir brīvība! Tur cilvēks saprot 
sevi un otru! Tur ir mūžīga Gaisma, kura iesākas ar 
Kristus Bērna piedzimšanas nakti!

Tālākais, protams, visvairāk atkarīgs no tā, cik paši šajā 
Gaismā vēlamies būt? Mūsu Lielais Prieks, pagaidām, 
omulīgi iekārtojies Bētlemes kūtiņas silītē. Kas 
turpmāk? Ziemassvētki paies. Būs iespēja atgriezties 
tumšā pasaulē? Tomēr, kopā ar Viņu?! Varbūt tā, ka 
Ziemassvētki pagājuši, bet Kristus –- nē?! Šoreiz tā, ka 
visur, kur eju, Viņa Vārds ir “gaišums visos manos 
ceļos”? /Ps 119:105/ Tā, ka līdz ar Pāvilu varu sacīt, ka 
“nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus”! /Gal 2:20/ 
Turpmāk tā, ka piepildās Kristus svētība: “Lai mans 
prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs”! /Jņ 15:11/ 

Mūsu Pestītāja svētītus, Gaismas pilnus, ticībā 
bagātus, miera un Dieva rūpju sargātus 
Ziemassvētkus vēl -  

Andis Lenšs  
Ilūkstes luterāņu baznīcas mācītājs
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Aizejošais gads ir bijis ļoti sarežģīts un neparasts. 
Tik daudz klusu pārdomu un arī lielu izaicinājumu 

liekas nav bijis nekad. Šodien viss ir citādi…
Šis gads paliks atmiņā kā pārbaudījumu laiks mūsu 

bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Liels un 
sirsnīgs PALDIES visiem Jums par milzīgo 

izturību. 
Ziemassvētki ir laiks, kad mēs viens otram vēlam 

vislabāko. Kā nekad agrāk, saprotam, ka nekā nav 
labāka par veseliem bērniem, vecākiem, vecvecākiem, 

draugiem, līdzcilvēkiem. Tāpēc mūsu vienīgā 
vēlēšanās ir – būt veseliem! 

Lai katrā mājā, ģimenē ienāk un paliek 
Ziemassvētku gaišums, kas sasilda mūsu sirdis ar 

ticību, cerību un mīlestību. Un ļoti, ļoti ceram 
Jaunajā gadā visiem atkal satikties skolā!

Ilūkstes novada pašvaldības
 Izglītības nodaļa

Ir gada nogale, laiks, kad mēs visi gaidām svētkus un dzīvojam priekšsvētku sajūtās. 
Raugāmies uz aizejošo gadu un izvērtējam visu, ko tas nesis. Viss, kas mums tiek dots, 

kas ar mums notiek, ko mēs sastopam savā ceļā, ir mūsu dzīves skolotāji. Aizejošais gads 
mums katram kaut ko mācīja - pacietību, uzticēšanos, ticību, cerību. Varbūt mums tā 

trūkst? Varbūt ne tikai tagad, decembra nogalē, bet ikdienā trūkst Ziemassvētku miera 
un mīlestības?

 
Katru reizi, kad mēs piedodam viens otram, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad kāds kādam palīdz, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad mēs viens otru uzlūkojam ar sirds acīm, ar smaidu, ir Ziemassvētki.

Jo tad  dzimst miers, cerība, prieks, mīlestība. 

Lai visiem mūsu novada bērniem un viņu vecākiem, visiem labajiem cilvēkiem ir gaiši, 
silti, mīļi svētki! Sniegbaltas domas, ikdienas prieku un mīļus cilvēkus blakām! 

 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas kolektīva vārdā

 direktore Velta Šterna
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Lai balti ceļi kurus ejam,
 lai domas baltas tā kā sniegs!

Saticīgus un mierpilnus Ziemassvētku!

Novēlam Jaunajā gadā  katram atrast 
prieku visā, kas mainās un laimi visā , ko 

spējam paturēt, lai spēku ikdienā  dot 
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

KULTŪRA



KULTŪRA

Ilūkstes Romas katoļu baznīcas ērģelniece Daina Paukšte











- 44 -



- 45 -



- 46 -



- 47 -



- 48 -



- 49 -





Informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”
2021. gada JANVĀRA izdevumā lasiet:

 
 -   “Mūža profesija ar aicinājumu – skolotāja” - Irmas Ivanovas atmiņas par dzīves          
       sirdsdarbu
 
 -     Tikšanās  ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri
 
 -     Ilūkstes novada bibliotēku “vizītkartes un stāsti”
 
 -     Viesošanās zemnieku saimniecībā Prodes pagastā
 
 -     Vēsturisks stāsts “Pilsētas sejas vaibsti gadsimtu gaitā” – Ilūkstes Romas 
       katoļu baznīca
 

2021. gada FEBRUĀRA izdevumā lasiet:
 

 -     Dabas un sēļu mantojuma unikalitāte Bebrenes “Gulbjos” – saruna ar 
       Benitu Štrausu
 
 -   “Cilvēka mūžs vērtīgāks par dimantiem”  - bebreniešu Helēnas un 
       Jāzepa dzīvesstāsts
 
 -     Vēsturisks stāsts “Pilsētas sejas vaibsti gadsimtu gaitā” – Dievmātes 
       Piedzimšanas pareizticīgo baznīca 



JANVĀRIS 01 FEBRUĀRIS 02 MARTS 03 APRĪLIS 04

MAIJS 05 JŪNIJS 06 JŪLIJS 07 AUGUSTS 08
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2021


