
Pēc ilgām debatēm, strīdiem un pār-
domām šī gada 31. augusta domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu Nr.403 „Par 
fi nansējuma piešķiršanu un žūrijas ko-
misijas izveidošanu sporta halles metu 
konkursa organizēšanai”, kurā nolemts 
organizēt maketu konkursu sporta 
hallei Ilūkstē un piešķirt līdzekļus no 
pašvaldības budžeta godalgām pirmo 
trīs vietu ieguvējiem. Sporta halles 
būvniecību pagaidām tikai plānots 
veikt blakus Ilūkstes 2. vidusskolai, 
SIA „Būvnieks” aiz žoga noslēptajā 
teritorijā un sakārtot kā skaistu atpūtas 
un sporta vietu mūsu novada iedzīvo-
tājiem.

2006. gada 20. septembrī Latvijas 
Republikas laikrakstā „Latvijas Vēst-
nesis” tika ievietots paziņojums par 
sporta halles metu 
konkursu Ilūkstes no-
vadā. Kopš tā brīža ir 
pagājis krietns brīdis 
un 30. oktobrī plkst. 
12.00 šis konkurss ir 
noslēdzies. Ilūkstes 
novada domē tika sa-
ņemti 3 piedāvājumi 
(maketi un 8 planše-
tes), kurus iesniedza 
licencēta akciju 
sabiedrība „Komu-
nālprojekts” arhitekta 
Jāņa Kārk- liņa izpildījumā. Lai iz-
skatītu šos piedāvājumus, 2006. gada 1. 
novembrī Ilūkstes novada domes telpās 

Par I lūkstes  sporta hal les  dzimšanu
sasauc žūrijas komisiju, kura izveidota 
ar Ilūkstes novada domes 2006. gada 6. 
oktobra rīkojumu Nr.4-1/R-20 „Par žū-
rijas komisijas izveidošanu sporta halles 
metu konkursa organizēšanai”. 

Komisijas sastāvā iekļauti: domes 
izpilddirektors Roberts Žilvinskis, at-
tīstības plānošanas nodaļas vadītāja Na-
tālija Formanicka un speciāliste Jūlija 
Munča, Nekustamā īpašuma nodaļas va-
dītāja Janīna Kurme, sekretāre-lietvede 
Sarmīte Mošāne, da-
torspeciālists Andrejs 
Vizulis, Ilūkstes 2. 
vidusskolas direktore 
Janīna Mackeviča un 
skolotājs Vladimirs 
Novikovs, Ilūkstes 1. 
vidusskolas skolotājs 
Valdis Mackevičs, 
SIA „ORNAMENTS” 
rīkotājdirektors An-
dris Buks, deputāts 
Maigurs Krievāns, 
ieinteresētā persona – SIA „ORI” 
vadītājs Rolands Apelis un kā eks-
perts žūrijas komisijas darbā uzaicināta 
Daugavpils rajona Būvvaldes galvenā 
arhitekte Nansija Tamane. Komisijas 
sēdē piedalījās domes priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna un Imants Rubļevskis.

Pirmajā žūrijas komisijas sēdē izska-
tīja tikai 2 jautājumus: par 
žūrijas komisijas darbu un 
par konkursa metu izvērtēša-
nu, jo izrādījās, ka vērtēšana 
ir visgrūtākais darbs šajā 
procesā. Iesniegtie darbi 
rosināja komisijas locekļos 
dažādas pārdomas, radās jau-
nas idejas par vizuālo halles 
tēlu un rosināja komisijas 
locekļus uz debatēm, tāpēc 
tika nolemts sasaukt žūrijas 
komisiju vēlreiz 3. novembrī, 

lai nonāktu pie  kopsaucēja un apkopotu 
radušās idejas. 6. novembrī uz trešo ko-
misijas sēdi ierosināja uzaicināt arī pašu 
darbu meistaru – arhitektu Jāni Kārkliņa 

kungu no Rīgas, lai sniegtu autoram 
komisijas darba rezultātus. Tāpat izska-
nēja doma gan no domes priekšsēdētāja 
Stefana Rāznas un komisijas locek-
ļiem-  „neturēt sveci zem pūra” – un 
izstādīt darbus visā novadā, sākot ar 
izglītības iestādēm, un saņemt no tautas 
(jauniešiem) atbalstu rakstiskā veidā. 
Darbus izstādīja Ilūkstes 2. vidusskolas 
aktu zālē, kur tos apskatīja skolotāji, 
vecāko klašu skolēni un skolēnu vecā-

ki, kuri bija ieradušies uz 
vecāku sapulci. Arī Ilūkstes 
1. vidusskolas aktu zālē un 
Bebrenes vidusskolā pulcē-
jās skolotāji un skolēni, lai 
paustu savu viedokli. Liels 
paldies jāsaka vidusskolu di-
rektorēm Janīnai Mackevi-
čai, Veltai Šternai un Ērikai 
Šaršunei par atbalstu maketu 
apskates organizēšanā un 
vissirsnīgākie pateicības 
vārdi komisijas locekļiem, 

kuri tika atrauti no sava pamatdarba, lai 
piedalītos žūrijas komisijas darbā. Mil-
zīgs prieks, ka šajā komisijā ir cilvēki, 
kuri no visas sirds cer redzēt savu pūļu 
rezultātu – gatavu sporta halli.

Visiem interesentiem tiks dāvāta 
iespēja iepazīties ar sporta halles 
maketiem un planšetēm LR Proklamē-
šanas gadadienas svinībās 18. novembrī 
Ilūkstes kultūras centrā.

Cienījamie Ilūkstes novada iedzīvo-
tāji! Pēdējo gadu laikā šis ir viens no 
svarīgākajiem posmiem ilūkstiešu un 
arī novada iedzīvotāju dzīvē, jo jaunu 
būvju celtniecība Ilūkstē nav notikusi 
jau sen. Tāpēc lūdzam atsaukties visus 
interesentus, izteikt savu viedokli un 
iesniegt savus ierosinājumus rakstis-
kā veidā, adresējot Ilūkstes novada 
domei Brīvības ielā 13, Ilūkstē. Mēs 
būsim pateicīgi par jūsu ierosināju-
miem. Mēs to darām mūsu jaunākās 
paaudzes dēļ.

Par konkursu atbildīgā sekretāre 
Sarmīte Mošāne

ILÛKSTES NOVADA

                         vēstis
ILÛKSTES NOVADA

                         vēstis
ILÛKSTES NOVADA INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

Ilūkste Bebrene Pilskalne Šēdere  

  Nr. 7   2006. gada novembris    Cena Ls 0,10

b b b



Veros debesīs… Vēroju lēni slīdam 
mākoņus, putnu ātros lidojumus un 
lidmašīnu uzzīmētos ceļus.

Lieku kāju un sajūtu smilšu un sīku 
akmentiņu paklāju. Pa to ejot, es varu 
nokļūt tur, kur vēlos. Varu pieglaus-
ties ozolam un palūgt tam spēku. 
Plaukstā paņemu ozola zīles. Tās ir 
ozola asaras. Arī stiprie raud.

Pēkšņi sajūtu lietus lāses. Lietus 
nes dzīvību it visā. Tauriņš māj atva-
das vasaras un, plivinot savus raibos 
spārnus, sveicina arī mani.

Jūtos laimīga, jo šajā zemē dzīvoju. 
Es mīlu savu miera zemi Latviju.”

Kristīne Bleidere,
Ilūkstes 1. vsk. 9.b klase

 “Skaistie lauki, zaļie meži, straujās 
upes, noslēpumainās alas – tā ir mana 
Latvija. 

Nekad un nevienam es to neat-
došu… Lai cik ļoti arī kādam to 
kārotos, nekad un nevienam! Kā Lāč-
plēsis stāšos visiem pretī. Kā mācēšu, 
tā aizstāvēšu, jo tā pieder man… man 
un manai tautai, kas gadsimtiem ilgi 
par to cīnījusies.

Atņem mazam bērnam rotaļlietu, 
viņš pārdzīvos, bet atņem cilvēkam 
dzimteni, viņš pazudīs. Cilvēks bez 
dzimtenes ir tas pats, kas cilvēks bez 
mājām. Un nevienam nav tiesību 
atņemt cilvēkam vienu no svarīgāka-
jām lietām pasaulē – mājas.

Mīlēsim un sargāsim manu, tavu, 
mūsu Latviju! Rūpēsimies par to! 
Nekur citur nevar redzēt plaukstošā-
ku pavasari, zaļāku vasaru, krāšņāku 
rudeni un baltāku ziemu kā tikai 
mājās. Un mūsu mājas ir Latvija!”

Ieva Briede,
Ilūkstes 1. vsk. 10.a klase

DZĒRVĪT, MANU DZĒRVĪT...
Veltījums Latvijai

Dzērvīt, manu Dzērvīt,
Tavs sāpju kliedziens – 
Manā dārzā un sirdī krīt
Kā asara rūgta –
Ne saukta, ne lūgta.

Dzērvīt, manu Dzērvīt,
Grūti tev projām lidot – 
Pār ezeriem, ceļiem svešiem
Un malā svešā ligzdot.
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Novembrī  īpaši domājam  par 
to, kas mums katram ir Latvija. 
Vai tās ir mūsu mājas, par kurām 
mēs priecājamies, kurās nemitīgi 
vēlamies atgriezties? Vai tā ir tikai 
vieta, kur dzīvojam un strādājam, 
klusībā ilgodamies pēc kādas citas 
valsts piedāvātajiem labumiem? 
Mēs, pieaugušie, varam būt neap-
mierināti ar daudzām nejēdzībām 
mūsu valstī, bet ko mēs vēlamies 
iemācīt saviem bērniem? Vai lai 
viņi kļūst par pasaules pilsoņiem 
bez mājām un bez piederības savai 
dzimtenei, vai lai tomēr viņi ap-
zinās savas saknes un neaizmirst 
ceļu uz sava TĒVA MĀJĀM, ne-
skatoties uz to, kurā pasaules malā 
viņi atrodas. 

Gaidot svētkus, skolās bērni un 
jaunieši domāja par to, cik svarīga 
katram ir tēvzeme.

“Visskaistākā vieta manā Pilskal-
nes pagastā ir Siguldiņa. Manas 
mājas atrodas netālu no takas, tāpēc 
es tur visu zinu. Dubezerā peld 
gulbji, gar taku gājējus sveicina 
koka fi gūras. Tikai Siguldiņā puķes 
smaržo vissmaržīgāk, putni dzied 
visskanīgāk un koki zaļo viskuplāk. 
Es ļoti mīlu savu dzimto vietu.” 

Dinija Rimoviča,
Ilūkstes 1. vsk. 2.b klase

“Man patīk Latvija, jo šeit es esmu 
piedzimis un uzaudzis. Šeit ir mani 
vecāki, draugi. Es negribu braukt 
prom, jo es esmu latvietis un runāju 
latviešu valodā. Šeit ir manas bēr-
nības mājas. Man patīk sava pilsēta 
Ilūkste. Te es visu zinu. Zinu, kur 
dzīvo mani draugi. Šeit ir mans ka-
ķis, suns un pārējie mājas dzīvnieki. 
Te es pazīstu mežus, pļavas un ceļus. 
Šeit dzīvo visi mani radi – brālēni, 
māsīcas, onkuļi, tantes, vecmāmiņas 
un vectētiņš. Es varu jebkurā brīdī 
aiziet ciemos. 

Latvijā ir skaistas vietas, kur var 
aizbraukt un atpūsties. Vienīgi Latvi-
jā nav darba un ir mazas algas. 

Es lepojos ar savu Latviju un ne-
kur negribu braukt.”

Aivars Zaics,
Ilūkstes 1. vsk. 4.b klase

“Latvija ir mana miera zeme.

Dzērvīt, manu Dzērvīt, zinu
Baltu sapni kā sauli
Uz sava spārna Tu liksi,
Kad mājās atpakaļ nāksi.

Bet teic, manu Dzērvīt, teic,
Kad pavasars Tavā pusē plauks?
Kad gājputnus savus
Tu mājās atpakaļ sauksi?...

Dzērvīt, manu Dzērvīt,
Tavā ceļā gaismu es dedzu,
Lūgsnu kā nopūtu klusu,
Tevi pārnākot gaidu...

2006. gada oktobrī
Dzintra Krievāne

u Ilūkstes novada dome ir izvēr-
tējusi novada iedzīvotāju veikumu 
un ar Ilūkstes novada domes 

Atzinības rakstu tiek apbalvoti:
Regīna Čāmāne
SIA “Zemgales ltd” zootehniķe
Dāvis Gruberts
Daugavpils Universitātes lektors 
Biruta Kaniņa
Bebrenes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazputniņš” 
vadītājas vietas izpildītāja

Veslava Linčika
Ilūkstes 2. vidusskolas skolotāja
Ilga Mališeva
Bebrenes profesionālās vidussko-

las skolotāja
Brigita Mežniece
Ilūkstes novada domes algu grā-

matvede
Regīna Pontāga
Bebrenes pagasta feldšeru – vec-

māšu punkta vadītāja
Arvīds Sietkovskis
pensionārs no Šēderes pagasta
Sandra Vaitkeviča 
Bebrenes vidusskolas skolotāja 
Anna Žukovska
sētniece Ilūkstes pilsētā
Skolēni:    

    Armands Jelinskis – Ilūkstes 2. 
vidusskolas 4. klases skolnieks

Irita Siņuka – Ilūkstes 1. vidus-
skolas 11.c klases skolniece
u ar Ilūkstes novada domes 

prēmiju un laureāta apliecību 
“Gada skolotājs” un “Gada sko-
lēns” tiek apbalvoti:

Ilūkstes 1. vidusskolas skolotāja 
Lonija Pupiņa

Bebrenes vidusskolas 9. klases 
skolniece Santa Laurinoviča

   

Latvija – tā ir mana tēvzeme
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
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Domes informācija

• Apstiprināja domes 2006. 
gada budžeta izpildi 9 mēnešos, tai 
skaitā pamatbudžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļu Ls 1 828 083 apmērā 
un speciālā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu daļu Ls 89 063 apmērā. 

• Izdarīja nepieciešamos grozīju-
mus budžetā un apstiprināja rezerves 
fonda izlietojumu 2006. gadā 
Ls 25 000 apmērā.

•  Piešķīra līdzekļus Ilūkstes 
pilsētas politiski represēto nodaļai 
tradicionālā atpūtas vakara organizē-
šanai sakarā ar valsts svētkiem.

• Nolēma ar 1. oktobri paaugsti-
nāt vecāku maksu Bebrenes pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādē 
bērnudārzā “Mazputniņš” no 0,45 Ls 
dienā uz 0,50 Ls dienā. 

•  Noteica Ilūkstes bērnu un 
jauniešu centram maksas pakalpo-
jumu par papildizglītības maksas 
kursiem Ls 1,50 stundā. Šobrīd tiek 
organizēti visvairāk pieprasītie angļu 
valodas maksas kursi bērniem.

• Atļāva Šēderes pagasta pār-
valdē izveidot trīs kurinātāja amata 
vienības.

• Nolēma pārņemt no SIA ”Orna-
ments” domes bilancē divus dzīvok-

ļus, kurus izveidoja, rekonstruējot 
bijušās veikala telpas Ilūkstē, Upes 
ielā 5.

• Nolēma izveidot pašvaldības 
pansiju Šēderes pagasta Pašulienes 
ciemā daudzdzīvokļu mājā Nr.4 
trīsistabu dzīvoklī Nr.35. Tas būs 
alternatīvs risinājums tām personām, 
kuras nespēj sevi aprūpēt mājas 
apstākļos un nevēlas dzīvot valsts 
pansionātos.

•  Nolēma gatavot privatizācijai 
“Doktorāta” ēku Bebrenes pagastā 
un veikala ēku, Pašulienē 8, Šēderes 
pagastā.

• Atļāva novada teritorijā turpināt 
tirdzniecību Ilūkstes SIA “ILTA D” 
un G. Ņikitina individuālā uzņēmu-
ma “GJMS” autoveikalam.

• Atteicās no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu 
“Riekstiņi 2” un “Bāliņi” Bebrenes 
pagastā, bet uz zemes gabalu Nr.4 
Ilūkstē, Kastaņu ielā nolēma izman-
tot pirmpirkuma tiesības.

• Atteica Jurijam Lapiram atļaut 
ierīkot peintbola laukumu uz pašval-
dības zemes Ilūkstē, Putnu fermas 
rajonā un Mauritam Krapānam iz-
rakt dīķi Zemgales ielā, jo pieprasī-

jumi neatbilda novada teritoriālajam 
plānojumam.

•  Pēc iedzīvotāju lūguma iz-
skatīja vairākus zemes jautājumus. 
Pagarināja zemes nomas līgumus, 
noteica apgrūtinājumus un mainīja 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus, piešķīra īpašuma apsaimnieko-
šanas tiesības, apstiprināja preci-
zētās zemes platības un adreses. 
Vairākām personām Ilūkstes pilsētā 
izbeidza un no jauna piešķīra īster-
miņa zemes lietošanas tiesības uz 
mazajiem zemes gabaliem sakņu 
dārzu ierīkošanai

• Apstiprināja būvniecības ie-
ceri Šēderes pagasta “Aldaros” un 
”Bitītēs”, kur īpašnieki būvēs jaunas 
saimniecības ēkas.

• Atļāva Ainai Kokainei būvēt 
māju Ilūkstē, Dīķu ielā 32.

• Anulēja deklarēto dzīves vietu 
Larisai Savickai Ilūkstē, Jēkabpils 
ielā 12–26.

Sēdē tika izskatīti 50 darba 
kārtības jautājumi. Pilnībā ar 
domes sēdes protokolu un depu-
tātu pieņemtajiem lēmumiem var 
iepazīties novada bibliotēkās.

Ko nolēma deputāti oktobra domes sēdē

Kultūra

Ilūkstē orķestris! Pūtēju orķes-
tris! Pavasarī vēl tikai pa stūriem, 
pa kaktiem dzirdētā ziņa 
nu jau izplatījusies vēja 
spārniem pa visu novadu 
un pat aiz tā! Un kā nu 
ne – tauru skaņas nav no 
tām klusākajām. Tie, kam 
otrdienu vakaros nācies iet 
garām Ilūkstes Kultūras 
centram, pārsteigti apstājas 
– kā tur skan! Un tie, kas viņus 
jau dzirdējuši uzstājamies, neslēpj 
savu apbrīnu un sajūsmu, jā, pat 
lepnumu, ka tie ir mūsējie, kas 
rauj vaļā tādus maršus, ka kājām 
grūti mierā nostāvēt. Un, lūk, arī 
“vainīgais” – DZINTARS ĶĪSIS, 
orķestra vadītājs, tik dedzīgs un 
laimīgs savā jaunajā ampluā. 
Kaut gan – kas to vairs var izšķirt 
– varbūt ne mazāk “vainojams” ir 
domes priekšsēdētājs, kāds aiz-

SĒLIJA PŪŠ UZ NEBĒDU!
cieties klausītājs vai spēlētājs no 
“vecā” orķestra laikiem, vai var-

būt pašas 
bazūnes, 
kas no-
putējušas 
un aiz-
smakušas 
pacietīgi, 
bet gana 
apsūdzo-

ši gadiem ilgi gulējušas noliktavā 
gaidot, kad kāds viņas atkal no-
spodrinās un liks ieskanēties. Nu 
tas ir noticis!

Vizītkarte
¯ Dzimis 1941. gada 15. maijā 

Rēzeknes rajona Dricānos.
¯ Izglītība – Daugavpils 

Mūzikas vidusskola, Ļeņingradas 
Kultūras institūts un Daugavpils 
Pedagoģiskā institūta Mūzikas 
katedra.

 ¯Darba vieta – Ilūkstes Mū-
zikas skola 1966. – 2001. gads

 ¯Precējies, sieva Lilita, bērni 
Andis, Ilvars un Evita. 

 ¯Savulaik visi kopā pieda-
lījušies dziedošo ģimeņu saietā 
“Spiets”.

Ideja
Reiz iegāju Ilūkstes novada 

domē kārtot kādus jautājumus 
un satiku priekšsēdētaju Stefanu 
Rāznu. Viņš atgādināja tos laikus, 
kad kādreiz vadīju pūtēju orķestri 
un cik tas bijis forši. Orķestris 
Ilūkstē bija pastāvējis jau no 50. 
gadiem, es to vadīju tikai pēdējos 
gadus, tad sākās juku laiki (90. 
gadu sākumā) un pajuka arī or-
ķestris. Runājām par to vēl vienu 
reizi un trešajā reizē jau apsolīju 
pamēģināt atkal! Kad pastāstīju 
par ideju Ārijai Žižinai Ilūkstes 
Kultūras centrā, viņa bija sajūs-
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mā, tāpat arī Inese Vuškāne. Viņas 
piesķīra mums labu mēģinājumu 
telpu. Paldies jāsaka arī Sarkana-
jam Krustam, kas devis dažādas 
noderīgas lietas. 

Instrumenti
Instrumenti iesā-

kumam jau bija, pats 
tos savulaik pirku. 
Tie glabājās turpat 
Kultūras centrā, taču 
nebija spēlēti 20 
gadus! Vedu uz Daugavpili, kamēr 
mēneša laikā visus salaboja. Bet 
Stefans Rāzna mums nopirka 
lielisku jaunu soprāna saksofonu! 
Nu mums ir flautas, trombons jeb 
bazūne (to spēlēju es), saksofoni, 
trompetes, alti, tenori, baritoni, 
basi, tubas, bungas.

Dalībnieki
Kad instrumenti bija salabo-

ti un atvesti, divu nedēļu laikā 
savācu arī spēlētājus. Tās bija šī 
gada marta beigas, aprīļa sākums. 
Pirmo reizi kopā sanācām aprīļa 
pēdējā otrdienā. Aicinu tikai tos, 
kuriem ir jau kādas zināšanas 
mūzikā, lai nav jāapmāca no paša 
sākuma. Pašlaik kodols ir 16 
stabili dalībnieki. Ir spēlētāji ar 
bērnu mūzikas skolas izglītību, ar 
vidējo speciālo, augstāko izglītību 
– gandrīz visi mani bijušie skolē-
ni! Un ir vairāki tagadējie Ilūkstes 
mūzikas skolas audzēkņi. Jaunā-
kās ir flautistes – 7. klases skol-
nieces, bet vecākajam dalībnie-
kam 65 gadi, viņš ir arī vienīgais 
bez muzikālās izglītības. Brauc 
no Eglaines, Dvietes, Pilskalnes. 
Ir viens ceļu 
policists, 
biznesmeņi, 
pensionārs, 
lauksaim-
nieks, citu 
profesiju 
pārstāvji un, 
protams, sko-
lēni. Prieks, 
ka Mūzikas skola tā atbalsta, 3 
esošie pedagogi spēlē. Direktors 
Edvīns Megnis nevienu mēģināju-
mu nav izlaidis! 

Repertuārs
Spēlējam pārsvarā estrādes stilā. 

Ir valši, tango, fokstroti, svingi, ir 
Raimonda Paula skaņdarbu aran-
žējumi. Pārsvarā visus skaņdarbus 
aranžēju, tas ir, pielāgoju mūsu 
sastāvam un lai būtu vienkāršāk, 
patīkamāk spēlēt, lai melodijas 
būtu pietiekami “lipīgas” un ausij 
tīkamas gan mums pašiem, gan 
klausītājiem. Rakstu arī pats. 

Citreiz strādāju līdz 3 naktī. Sieva 
saka: “Galīgi dulls palicis!” Bet 
mani pašu šī lieta aizrauj un, ja 
tas interesē, ja tevi atbalsta, ja 

jūti, ka sāk 
skanēt, tad pa-
tiesi ir prieks!

Mēģinājumi
Visi kopā sa-

nākam regulāri 
vienreiz nedēļā 
uz 2 stundām 

– otrdienu vakaros, bet, ja ir 
nepieciešamība, sarunājam un 
mēģinām arī individuāli. Un tas ir 
tiešām reti, kad nav kāds ieradies! 
Ja pasaku, lai atnāk 5 minūtes 
agrāk, visi ir klāt kā “naglas”! Ja 
iznāk aizkavēties, atskrien aiz-
elsušies, it īpaši Mūzikas skolas 
audzēkņi. Pašiem interesē, nav 
nemaz jāmudina, jūt, ka skan, un 
tad arī prieks spēlēt! Man nav cita 
ko teikt, kā vien pateicības vārdi 
visiem šiem cilvēkiem! Priecājos 
arī par kritiku, un vislabākie kriti-
ķi ir paša dēli, arī Edvīns. 

Uzstāšanās
Pirmā uzstāšanās bija jau pava-

sarī, drīz pēc pirmā mēģinājuma! 
Vajadzēja spēlēt maršu un himnu. 
Tad sekoja ielīgošana pie Ilūkstes 
Kultūras centra. Un Novada svēt-
ku ietvaros uzstājāmies koncertā 
Pilskalnē. Nu jau mums skan 
daudz labāk nekā sākumā! Tagad 
gatavojamies savam koncertam 
Dvietē 
4. novembrī. Spēlēsim kādus 8 – 10 
skaņdarbus. Uzstāšanās paredzēta 
arī 18. novembrī Ilūkstē. 

Nosaukums
Jā, nu mums ir arī 

vārds – Ilūkstes no-
vada pūtēju orķestris 
“Sēlija”. Kolektīvs ir 
draudzīgs, visu kopā 
lemjam, problēmas ri-
sinām kopā. Un kopīgi 
izdomājām arī nosau- 
kumu.

Nākotne
Slikts tas zaldāts, kas negrib 

kļūt par ģenerāli! Iesākums ir 
labs, repertuārs ir, bet tas jāslīpē, 
lai būtu kvalitāte. Jāstrādā pie 
izpildījuma, jāizkopj skanējums, 
jānostabilizējas. Esam jau šur tur 
aicināti, un gan jau brauksim, bet 
vēl pamatīgi jāgatavojas, lai nav 
kauns, ka sķībi skan. Gan jau uz-
rausim kādu zaļumballi arī! Ar šo 
sastāvu viss ir iespējams! 

 Ar orķestra vadītāju sarunājās 
Antra Martinsone 

 Pensionāru ansamblis.

PENSIONĀRU BALLE 
ILŪKSTĒ

Ir saulaina, silta, patīkama 
rudens pēcpusdiena, 12. oktobris, 
kad Ilūkstes vecākā paaudze– pen-
sionāri – ir sarosījušies. Saposu-
šies kuplā skaitā viņi dodas uz 
Ilūkstes Kultūras centru. Tur viņus 
sagaida ar mūziku pie bagātīgi 
klātiem galdiem.

Pensionārus sveic Ilūkstes nova-
da domes izpilddirektors Roberts 
Žilvinskis, pensionāru apvienības 
vadītāja Lidija Urbāne, Sarkanā 
Krusta vadītāja Skaidrīte Davne, 
sociālā dienesta vadītāja Inguna 
Svarāne.

Pensionārus priecē Pilskalnes 
pagasta sieviešu ansambļa ska-
nīgās dziesmas vadītājas Lilijas 
Kuciņas vadībā un Ilūkstes pen-
sionāru ansamblis. Ar piemiņas 
veltēm un ziediem tika sveikti 
pensionāri– jubilāri un aktīvākie 
pensionāri. Tika organizēti dzies-
mu konkursi un dažādas spēles. 
Interesanti bija klausīties dziesmas 
uz mutes ermoņikām, ko spēlēja 
94 gadīgais Kazimirs Ņešpors.

Vakara dalībnieki aktīvi pieda-
lījās dziesmu un deju konkursos. 
Labākie valša izpildītāji bija Buku 
pāris. Tika organizēta garšīgāko 
salātu izstāde, kurā piedalījās 
aktīvākās un čaklākās saimnieces. 
Salāti tika degustēti un novērtēti. 
Patīkami bija dzirdēt, ka pen-
sionāri ir visaktīvākie pasākumu 
apmeklētāji. Tikai vēlā novakarē 
pasākuma dalībnieki pamazām 
sāka izklīst. Par patīkami pavadīto 
vakaru ir jāpateicas Ilūkstes nova-
da domei, pensionāru apvienības 
vadītājai Lidijai Urbānei, Sarkanā 
Krusta vadītājai Skaidrītei Dvanei 
un sociālā dienesta darbiniekiem.

Vanda Vucāne
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Mūsu novada cilvēks

Agate Pudāne 
un Dinija 
Ostrovska-  
čaklākie 
Bērnu žūrijas 
eksperti.

Mūsu mazajā pilsētiņā Ilūkstē 
dzīvo kāda apbrīnojama sieviete –  
Skaidrīte Davne. Jau daudzus gadus 
viņa strādā Sarkanajā Krustā. Vairāk 
viņas darbu iepazinu pavisam nesen, 
kad pati sāku strādāt par audzinātāju 
šīs iestādes paspārnē esošajā Ģime-
nes atbalsta centrā. Skaidrītes Davnes 
darba laukam nav robežu! Viņa ap-
ciemo pagastu pensionārus invalīdus, 
interesējas par viņu dzīvi, ar lielu 
uzmanību uzklausot problēmas un 
neaizmirstot palīdzēt – kādam atvest 
vannu, kādam invalīdu ratiņus, ap-
ģērbu, mēbeles un pat cepuri ar nagu 
– tāpēc, ka kāds tādu ļoti gribēja! Un 
vienmēr viņa parunājas, pajautā, kā 
vēl varētu palīdzēt.

Skaidrīte Davne neaizmirst arī 
daudzbērnu ģimenes – svētkos tiek 
sagādātas ne vien dāvanas, bet arī 
klāti svētku galdi ar kliņģeriem un 
saldumiem. Un kur nu vēl program-
ma, lai visiem būtu interesanti!

Sarkanais Krusts rīko arī pirmās 
palīdzības sniegšanas sacensības 
skolām, donoru dienas. Visu pat 
neuzskaitīsi! Skaidrīte Davne paspēj 
visur: te viņa ir Bebrenē, pēc stundas 
jau Zariņos, Pilskalnē, uzklausot 
un palīdzot praktiski. Protams, 
šajos laikos grūti atbildēt uz visiem 
lūgumiem un vēlmēm, taču iespēju 
robežās tas tiek darīts.

VIŅA PASPĒJ VISUR UN VISU

Cienījamie lasītāji!
Varbūt arī jūs gribat pastāstīt par 

kādu īpašu mūsu novada cilvēku? 
Rakstiet!

Mēs – INV redkolēģija – būsim 
pateicīgi, ja rubrikā „Mūsu novada 
cilvēks” vienmēr būs publicējams 
kāds jūsu stāsts par labu cilvēku 
novadā.

Varbūt, šo rakstu izlasot, at-
rodas vēl kādi cilvēki, kas būtu ar 
mieru atbalstīt. Jo tā taču ir svēta 
lieta –  palīdzēt tiem, kam tas 
visvairāk vajadzīgs. 

Skolas laikā Sarkanajā Krustā 
pulcējas bērni, kam pēc stundām 
jāgaida autobuss. Šeit viņiem viss 
tiek nodrošināts: izremontētas 
telpas, spēles, grāmatas, novuss, pa-
līdzība mājas darbu gatavošanā un 
pat ēdināšana! Pati Skaidrīte Davne 
vienmēr painteresējas, kā viņiem iet 
mācībās, kā šodien labāk pēdināt. 
Un man atliek vien brīnīties – kur 
viņa ņem tik daudz enerģijas, lai 
strādātu ar tādu entuziasmu? Un 
vienmēr ar smaidu! Un darbā vien-
mēr tiek meklētas jaunas idejas, 
plānoti turpmākie pienākumi.

Gribu īpaši atzīmēt, ka Sarkanā 
Krusta darbība ir tiešam lietderīga 
un cilvēkiem sagādā prieku!

Naģežda Soboļevska
 

Novada zelta pāris

Dzīves kamolu ritinot …
Piecdesmit vasaru rasās rīti kopā 
vadīti,
Piecdesmit rudeņos dzērvju kāsi 
kopā skaitīti,
Piecdesmit ziemās sniegoti ceļi 
bristi,
Lai ik vakaru atkal sakļautos kopā 
pirksti.
Tādēļ šodien, kad iedegtas zelta 
kāzu baltās sveces, 
Divu cilvēku kopējās atmiņas uz 
gaismu tiecas…

(J. Tabūne)

Dūna Jānis Jāzepa d., dzimis 
1934. gada 23. jūnijā, Rubeņu pa-
gastā, Aknīstes apriņķī. 

Kara laikā ģimene pārbrauca 
dzīvot uz Bebreni. 1944. gadā pēc 

tēva nāves māte palika viena ar 6 
bērniem. Sešgadīgais Jānītis no 
agra rīta līdz vēlam vakaram pelnīja 
iztiku un palīdzēja ģimenei, ganot 
svešus lopus. Skolas gadi Jānim 
nebija gari, jo 14 gadu vecumā jau 
sāka strādāt MTS par piekabinātāju. 
Redzot viņa attieksmi pret darbu, 
viņu nosūtīja uz traktorista kursiem 
Višķos, kur Jānis ar lielu interesi 
un aizrautību mācījās 5 mēnešus. 
Saņemot tiesības, Jānis sāka strādāt 
kolhozā un pēc tam Bebrenes sov-
hoztehnikumā par traktoristu. Lai 
darbs nebija no vieglajiem, Jānis to 
darīja ar godaprātu un atbildību, par 
to liecina viņa daudzie apbalvojumi 
un goda raksti. Pirms pensijas Jānis 
atbildēja par tehniku un cīnījās ar 

Atkal klāt aizraujošākais 
lasīšanas piedzīvojums–  

Bērnu žūrija 2006!

Jau piekto gadu ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
notiek konkurss „Bērnu žūrija”. 
Bebrenes pagasta bibliotēka šajā 
konkursā piedalās no pašiem pirm-
sākumiem un arī šogad bērniem 
ir iespēja kļūt par Bērnu žūrijas 
ekspertiem. Par ekspertu var 
būt jebkurš bērns, kas lasa un 
vērtē jaunākās grāmatas. Katram 
bērnam, kas piedalās bērnu žūrijas 
darbā, jāparaksta īpašs lasīšanas 
līgums –  rakstveida apņemšanās– 
noteiktā laikposmā izlasīt savas 
vecumgrupas grāmatas. 

Šogad ir ieviestas izmaiņas! 
Katrs eksperts aizpilda tikai vienu 
anketu, izvērtējot savas grupas 
grāmatu kolekciju. Žūrijas eksper-
tam ir jāuzraksta savs vērtējums 
par grāmatu, kura viņam patīk 
vislabāk. 1.– 4. klašu vērtētājiem 
anketas otrā pusē ir paredzēta 
vieta zīmējumam. Ekspertam ir 
tiesības trīs grāmatas no sava 
saraksta apmainīt ar citas vecum-
grupas trīs grāmatām, ja tās šķiet 
interesantākas.

Bērniem ir atkal dota iespēja do-
ties aizraujošā piedzīvojumā, kuru 
sauc par „Bērnu žūriju”, kopā ar 
Bērnu žūrijas simbolu Zaļo Grā-
matu Tārpiņu un 24 interesantām 
grāmatām! 

Emma Malahovska,
 Bebrenes pagasta bibliotēkas 

vadītāja 
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Novada zelta pāris
savu sievu? 

– Valentīnai toreiz bija tikai 17, 
kad sagājām kopā. Kad viņai palika 
18, tad mēs nolēmām apprecēties, 
baznīcā laulāties mums nesanāca, 
sarakstījāmies pagasta padomē. Ce-
remonija bija ļoti vienkārša, bijām 
tikai mēs un vecāki. Kāzu mums arī 
nebija. Vai kāzu svinības dzīvē ir 
galvenais? Mums bija mīlestība!!! 

Vai jūs lietojat vārdu "Mīlestī-
ba" ikdienā? Tas vispār ir vaja-
dzīgs? 

– Jāņa kungs un Valentīnas kun-
dze atkal smaida. Vīrs 
atbild pirmais: "Nu… 
kas jau tagad par to 
mūsu gados runā. Tie 
skaistie vārdi palika 
jaunībā. Tagad galvenais 
mūsu dzīvē ir sapraša-
nās un saskaņa. Dzīve ir 
gara, visādi gāja, bet 50 
gadus mēs esam kopā, 
vai tā nav mīlestība, 

tikai bez skaļiem vārdiem?" 
Sieva piebilda, ka pirmie skūpsti 

un čuksti palika jaunībā – darbs un 
bērni bija pirmajā vietā, bet tagad ir 
kopīgas vecumdienas. 

Vai, paraugoties atpakaļ, jūsu 
dzīvē viss noticis, kā bijis iecerēts? 

 – Jāņa kungs uzreiz paliek no-
pietns: "Cerējām, ka dzīvosim bagāti 
un laimīgi. Padomju laikā bija labi 
atalgots darbs, abi labi pelnījām. 
Tika uzcelta sava māja, bet laiki 
mainījās un no sakrātās naudas pa-
lika tikai kapeikas. Un visi apbalvo-
jumi par godīgu darbu tagad ir tikai 
vēsturiskas liecības par Brežņeva 
laikiem." 

Valentīnas kundze klusi atbild: 
" Visas cerības bija liktas uz bēr-

niem, tagad man ir jauki mazbērni 
un mazmazbērni, viņi ir mans prieks 
un bagātība." 

Vai bieži mēdzat šķetināt aizgā-
jušos laikus un analizēt pagātni? 

– Jāņa kungs nedaudz padomāja 
un atbildēja: " Es vēl biju maziņš, 
kad bija Ulmaņa laiki, tad dzīve bija 
laba un pārticīga. Kara laiks bija 
grūts un briesmīgs. Kolhoza laiki 
bija jau labāki." 

Valentīnas kundze pārtrauc vīru: 
"Pirmie gadi kolhozā bija ļoti grūti, 
darbs bija no rīta līdz vakaram, bet 
par darbu naudu nemaksāja, bet 

deva graudus un pārtiku." 
Jāņa kungs turpināja šķetināt 

savas dzīves pavedienu: "Uz darbu 
man bija katru dienu jāiet 7 km 
turp un atpakaļ, tad tas likās tīrais 
nieks, bet tagad viens kilometrs 
ir par smagu. Veselība nav jau tik 
laba, paldies ārstiem Hohlovam un 
Terentjevam, ka palīdzēja atkal atgūt 
spēkus. Tagad sievai var palīdzēt 
mājas soļos, jo vēl ir gotiņas, teļi un 
citi mājas dzīvnieki. Ir sava neliela 
tehnika, ar ko var palīdzēt bērniem 
un kaimiņiem." 

Vai jums ir kāds sapnis? 
– Jānis un Valentīna uzreiz 

kopā atbildēja: "Veselība, lai būtu 
tikai veselība! Lai mazbērniem un 
mazmazbērniem būtu labāki laiki, 
lai katrs no viņiem atrod savu ceļu 
dzīvē! Mums nesanāca daudz iet 
skolā un iegūt izglītību, mēs ceram, 
ka mazbērniem klāsies daudz, daudz 
labāk."

Vai uzskatāt sevi par laimīgiem 
cilvēkiem? 

– Par laimīgiem? Vienkārši par 
cilvēkiem, jo lielākā dzīves daļa  ir 
atdota darbam, grūtam darbam. Ba-
gātības lielas arī nesakrājām, 1959. 
gadā uzcēlām savu māju, kur uzauga 
bērni un tagad sabrauc ciemos maz-
bērni un mazmazbērni. Kad apkārt 
skraida mazbērni, mēs esam laimīgi, 
jo turpināsies mūsu dzimta. 

Ar jubilāriem sarunājās 
E.Malahovska

traktoristiem, kas nepildīja savus 
darba uzdevumus. 1994. gadā Jānis 
aizgāja pelnītajā atpūtā. 

Dūna (Olmane) Valentīna Pētera 
m. dzimusi 1937. gada 7. novembrī 
Krievijā, Novgorodas apgabalā. 
1944. gadā vecāki atbrauca uz 
Bebreni, kur Ilzes muižā bija par 
strādniekiem. Valentīna apmeklēja 
Bebrenes pamatskolu un tad sākās 
viņas darbs kolhozā un pēc tam Beb-
renes sovhoztehnikumā. Valentīnas 
kundze strādāja gan par teļkopēju, 
gan par slaucēju. Darbs bija smags 
un arī no agra rīta 
līdz vēlam vakaram, 
un kur vēl visi mājas 
darbi un mazie bērni. 
Ģimenē auga 2 meiti-
ņas un 2 dēli. Smags 
pārbaudījums bija 
Jānim un Valentīnai, 
kad traģiski aizgāja 
bojā dēls Gunārs, 
kurš vēl mācījās Beb-
renes vidusskolas 11. klasē. Tagad 
Jānim un Valentīnai ir 9 mazbērni un 
3 mazmazbērni. 

Katrai ģimenei dzīves gadi savīti 
vienā kamolā. Dzīves kamols var 
būt lielāks, var būt mazāks. Dūnu 
ģimenei viņš ir liels, jo ir nodzīvots 
pāri 70 gadiem, un klāt vēl ir zelta 
kāzu laiks. Pavedieni kamolā arī ir 
dažādi, ir balti, ir melni un pa vidam 
krāsaini. Mēs sākām iztīt Dūnu 
dzīves kamola pavedienus.

Kur jūs viens otru satikāt ? 
– Jānis uzreiz sāka smaidīt un tei-

ca: "Čigānos!. Bija Ziemassvētki un 
mēs – jaunie puiši – pārģērbāmies 
un vēlu vakarā gājām čigānos. Un tā 
es viņu ieraudzīju, patiesībā es agrāk 
arī viņu biju redzējis, bet apkārt bija 
tik daudz citu jaunu meiteņu, un tad 
es ievēroju, ka viņa ir ļoti jauna un 
skaista."

 Kas jūs viens otrā piesaistīja? 
– Jāņa kungs ar lepnumu teica: 

"Bize, gara bize līdz jostas vietai. 
Un es biju ļoti dusmīgs, kad sieva 
nogrieza garos matus! " 

Valentīnas kundze, klusi smaidot, 
atbild: "Jā, mati man jaunībā bija 
skaisti, bet staigāt un kopt garu bizi 
bija grūti." Jānis man patika, bija 
glīts un runīgs, vecāki arī gribēja, lai 
es ātrāk izietu pie vīra. 

Kā lūdzāt Valentīnu kļūt par 

50. gadi.

Mazmeitas Diānas zīmējums. 
Vecmāmiņa un vectētiņš kopā ar 
mazbērniem.

80. gadi.
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Gandarījums par talku 
Bebrenes „Putnu salā”

28. oktobrī notika talka dabas 
parkā "Dvietes paliene" Bebrenes 
pagasta "Putnu salā". Uz aktīvu 
darbošanos svaigā gaisā tika aicināti 
biedrības "Dvietes senlejas pagastu 
apvienība" biedri un visi citi, kas 
vēlējās pavadīt brīvdienu, aktīvi 
darbojoties mūsu novada dabas un 
kultūrvēstures saglabāšanas labā.

Talkas laikā uzsāka sakārtot to-
pošo Dvietes senlejas informācijas 
centra apkārtni. Informācijas centrs 
tiks veidots vienā no senākajām ap-
dzīvotajām vietām Latvijas teritori-
jā – "Putnu salā" mājās "Gulbji". Šī 
māja ir vairāk nekā 100 gadus veca 
un ideāli atbilst Dvietes senlejas 
centra izveidei. Ir iecerēts šeit 
izveidot gan informācijas centru, 
gan izvietot apkārtnes arheoloģisko 
ekspozīciju, gan sākt veidot bērnu 
vides skoliņu. Visas ieceres pa-

mazām tiks realizētas, pateicoties 
Nīderlandes ARK fonda, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības atbalstam. 
Cerēsim arī uz Ilūkstes novada, 
vietējo cilvēku un "Dvietes senlejas 
pagastu apvienības" biedru atsaucī-
bu un aktivitāti.

Sestdienas rītā uz pirmo talku da-
bas parkā "Dvietes paliene" bija pul-
cējušies 13 lieli un 3 mazi talcinieki. 
Pārējos laikam nobiedēja iepriekš-
ējās nakts vētra. 
Tomēr sestdienas 
rīts atausa bez 
lietus, starp 
mākoņiem ik pa 
brīdim pavīdē-
ja kāds saules 
stars un diezgan 
stiprais vējš 
nespēja izbiedēt 
strādāt gribošos. 
Enerģijas pilni 
talcinieki ķērās 
pie mājas apkārtnes uzkopšanas. 
Tika zāģēti nekoptie ceriņu krūmi, 
pļauta un novākta vecā zāle ap 
ēkām, salasīti un aizvākti atkritumi. 
Mājai tika nomainītas izsistās logu 
rūtis, novākts bojātais apmetums. 
Darbi notika arī savvaļas dzīvnieku 
aplokos – tika pārbaudīts, uzmērīts 
un salabots žogs, izvietotas papildu 
norādes zīmes pie aploka. Pusdien-
laikā visi sapulcējās ap zupas katlu 
un ugunskurā ceptiem kartupeļiem.

Darbi noritēja līdz pat pieciem 

pievakarē un rezultātā bija jūtams 
liels gandarījums un prieks par to, 
cik daudz var paveikt, darbojoties 
saskaņotā komandā. Lielākais pār-
steigums visiem talkas dalībniekiem 
bija vakarpusē, kad aplokā ieradās 
vēl 9 savvaļas zirgi no Nīderlandes. 
Tagad mūsu palieņu pļavas kopj 23 
savvaļas zirgi un 18 govis. Lopiņi 
jūtas labi un svētdienas rītā izbaudīja 
pirmo sniegu. Sniegs dzīvniekus 

nesatrauca, viņi 
turpināja ganīties 
un zirgi ar prieku 
vārtījās sniegā.

Biedrība "Dvie-
tes senlejas pa-
gastu apvienība" 
izsaka  pateicību 
visiem cilvēkiem, 
kuri piedalījās 
talkā. Paldies beb-
reniešiem Ārijai 

un Dāvim Gruber-
tiem, Emmai un Viktoram Malahov-
skiem, Arnoldam Savickim, Aivaram 
Štrausam! Paldies rīdziniekiem Ievai 
un Edmundam Račinskiem, Dārtai, 
Dacei un Vitālijam Drabovičiem! 
Paldies jēkabpilietei Mārai Andre-
jauskai! Paldies rucavniekam un 
Nīderlandes pārstāvim Janam van 
der Veenam! Paldies par gardajām 
pusdienām Lienei Olmeistarei un 
Ilgai Juhnai! Paldies!

Benita Štrausa,
Bebrenes pagasta plānotāja 

Mājas pagalms, uzsākot darbus.

Skats pēc talkas.

Apstiprināts ar Ilūkstes novada 
domes 31.08.2006. lēmumu Nr.373 
(prot. Nr.10., 18. §)

Laikā no 2006. gada augusta 
līdz oktobrim Ilūkstes novada un 
Jēkabpils rajona pašvaldības iestāžu 
un nevalstisko organizāciju darbinie-
kiem bija iespēja apmeklēt mācības, 
kuras ietvēra šādas tēmas:

1. ES struktūrfondi Latvijas kon-
tekstā. 

2. Pieejamās un plānotās ESF un 
citu struktūrfondu programmas, pro-
jektu konkursi un grantu shēmas.

3. Iepirkumu procedūras un to 
piemērošana.

4. Projektu izstrāde un to vadība;
5. Finanšu vadība un budžetu sa-

stādīšana.
6. Projektu ieviešanas vadība.
Šo mācību mērķis bija uzla-

bot Sēlijas pašvaldību un reģionā 
darbojošos nevalstisko organizāciju 

cilvēkresursu zināšanas par minēta-
jām tēmām. Šo vērienīgo projektu 
„Sēlijas vidienes pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju cilvēkre-
sursu kapacitātes celšana” fi nansēja 
Eiropas Savienība un Latvijas valsts. 
Mācības notika semināru veidā, 
tās tika veidotas ar interesantiem, 
lietderīgiem piemēriem, bija pie-
vērsta uzmanība dažādu problēmu 
risināšanai, kas vispirms balstījās uz 
situācijas analīzi. Līdzās interesanta-
jam mācību veidam ļoti profesionāli 
tika veikts organizatoriskais darbs, 
un tas kopumā piesaistīja lielu in-
teresentu loku un labu nodarbību 
apmeklējumu.

Mācību noslēgumā bija divu 
dienu izbraukuma seminārs Ogres 
un Lielvārdes novadā. Šajās dienās 
brauciena dalībnieki saņēma plašu 
informāciju, tikās ar iestāžu un 
dažādu organizāciju vadītājiem, kas 

dalījās savā pieredzē. Izveidojās 
interesantas diskusijas, atbildot uz 
mūsu uzdotajiem jautājumiem. 

Katram no mums šīs mācības un 
brauciens  paliks atmiņā ar gūtajiem 
iespaidiem, zināšanām, kuras noteik-
ti mēs varēsim pielietot savā darbā. 
Vērtējot redzēto un to pārrunājot ar 
dalībniekiem, mēs nonācām pie jau 
zināmā secinājuma: Labi padarīts 
darbs jebkurā sfērā ir atkarīgs no 
darba komandas, kuru veidojam 
katrs mēs un, strādājot ar radošu, 
pozitīvu attieksmi, mēs varam sa-
sniegt sev izvirzītos uzdevumus. 

Paldies Ilūkstes novada Sociālā 
dienesta vadītājai Ingūnai Svarānei, 
Ilūkstes novada domes kultūras 
komitejas priekšsēdētājai un projekta 
koordinatorei Lenvijai Rāznai par 
interesanto mācību organizēšanu. 

Skaidrīte Azarstarpe,
Pilskalnes pagasta KN vadītāja 

PROJEKTI
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Dvēseles lappusīte
PAR MŪŽĪBU DOMĀJOT

Mirušo piemiņas diena, Mūžības svētdiena – dienas, 
kas Baznīcas gada ritumā tradicionāli tiek atzīmētas 
novembrī. Tā ir iespēja īpaši pieminēt savus aizgājušos, 
aizlūgt par viņu dvēselēm, taču ne tikai. Tā ir arī vismaz 
viena diena gadā, kad esam aicināti apstāties un padomāt 
paši par savu dvēseli un laiku, kas mums – dzīvajiem–  
vēl noslēpumā tīts. Mēs savas dienas skaitām pēc kalen-
dāra un pulksteņa – minūtes, stundas, dienas, nedēļas, 
mēneši, gadi. Un katrs gads ved mūs tuvāk un tuvāk šim 
nezināmajam Dieva laikam, ko vairs nav mūsu spēkos 
rēķināt un plānot, – mūžībai.

Šajā laikā – kalendārajā laikā dzīvojot, mēs savu dzīvi 
esam sadalījuši vairākos posmos – bērnība, jaunība, 
briedums, mūža nogale. Tajos mēs izdzīvojam dažādus 
priekus un bēdas, gan varēšanu, gan nespēku, gan mīles-
tību, gan ciešanas. Bet Dievs vienmēr aicina domāt arī 
par dzīves jēgu – kāpēc visas šīs lietas jāpiedzīvo, kāpēc 
esam piedzimuši, kāpēc jāmācās, kāpēc jāstrādā, kāpēc 
ir tik svarīgi kopt arī dvēseli, gara dzīvi, ne tikai miesu. 
Miesa noveco un mirst, taču dvēselei priekšā bezgalība. 
Un nav nemaz daudz variantu, kur tā to varētu pavadīt. 
Tiem, kuri iepazinuši un iemīlējuši Dievu jau šajā dzīvē, 
kuri Jēzū Kristū redz savu dvēseles ceļu pēc miesas 
nāves, ir apsolītas Debesis. Un šis skaistais apsolījums, 
kuru Baznīca atgādina visu laiku, īpaši tiek akcentēts 
šajās novembra dienās. 

Tas ir jautājums arī tavai dvēselei – cik gatava esi aiz-
iet no šīs dzīves? Vai redzi savā priekšā Jēzu, kad domā 
par nāvi un mūžīgo dzīvību?

Raivis Martinsons,
Ilūkstes luterāņu draudzes mācītājs 

 

KO NOZĪMĒ HALLOWEEN

31. oktobris arī mūsu zemē jau labu laiku pazīstams 
kā Halovīnu (Halloween – angl.) vakars, ko īpaši atzīmē 
tieši bērnu, pusaudžu un jauniešu vidū, bet ko tas īsti 
nozīmē, šķiet, zina tikai retais. 

Tie ir seni pagānu svētki, ko ķelti Īrijā, Anglijā, kā 
arī ciltis Francijā un Vācijā svinēja viņu druīdu pries-
teru vadībā savam nāves un tumsas valstības dievam 
Sameinam. Raganas un burvji pulcējās sanāksmēs, no 
kā izveidojās “melnā mise”. Tēvreize tika skaitīta no 
otra gala, tika dzertas dzīvnieku asinis no dzīva upura, 
kurš lēni mira uz viņu altāra. Altāri dekorēja miroņgalva 
vai viss ģindenis. Šim nolūkam 31. oktobra naktī atraka 
kapus, lai šīs lietas dabūtu. Ar visām šīm izdarībām tika 
dievināts sātans. Tiem, kuri nedeva viņam pieņemamu 
dāvanu, tai skaitā arī cilvēku upurus, tika atmaksāts, aiz-
dedzinot mājas, nonāvējot lopus u.tml. Un šī “tradīcija” 
dažādās ļaunuma pakāpēs turpinās arī šodien.

Halovīnos tiek izmantoti dažādi simboli, tomēr tie 
nebūt nav tik nevainīgi, kā daudziem liekas. Piemēram, 
ķirbis, kurā izgriezta izķēmota velna seja un kas tiek 
lietots kā lukturis. Sākotnējā tradīcijā šāda veida sakņu 
trauku svecēm izmantoja cilvēku taukus. Vampīru, spo-
ku un raganu daudzveidīgie attēlojumi pārstāv tumsas 
valstību, un to izmantošana var būt arī riskanta. Halo-
vīnu talismans – melns kaķis – pēc druīdu ticējumiem 

iemieso ļaunos garus. Ietērpjoties briesmoņu tērpos un 
maskās, cilvēki aizliedz sevi kā Dieva radījumus un pa-
godina sātanu.

Halloween svētku ideja jau no paša to iesākuma bija 
bezdievīga. Kā tāda tā turpinās vēl šodien, laika gaitā 
bagātīgi papildināta un šodienas sabiedrības adaptēta. Tā 
ir diena, kad tiek izsmiets un zaimots patiesais Trīsvienī-
gais dzīvības devējs – Dievs. Ļaudis tiek apmānīti, radi-
not pie uzskata, ka velns un raganas ir tikai pasaku tēli, 
par kuriem var pasmīnēt, ka bailes ir patīkamas dvēseles 
izjūtas, ka šausmīgais ir skaists un ka ar ļauno var brīvi 
spēlēties un jokot.

Vecāku, skolotāju un Baznīcas pienākums būtu mācīt 
pazīt šo nepatiesību saviem bērniem un aicināt nepieda-
līties šajās izdarībās. Tā ir mūžveca sātana politika – val-
dīt pār cilvēku caur dažādiem kārdinājumiem, iesaistīt 
izpriecās, kas pirmajā brīdī liekas pavisam nevainīgas un 
uzjautrinošas. Nezinādami to, mēs dodam velnam iespē-
ju ienākt mūsu dvēselēs. Pašiem piedaloties un ļaujot arī 
bērniem piedalīties un tērpties atbaidoša izskata kostī-
mos, mēs caur to liekam viņiem apgūt šīs pagāniskās 
tradīcijas, kas neapzināti ved pie Dieva zaimošanas un 
ļaunuma iemājošanas pašā, kas var novest pie nepatīka-
mām un grūti likvidējamām sekām visa mūža garumā.

Kāpēc lai tā vietā labāk nesvinētu Visu svēto dienu 1. 
novembrī?

Pēc J.Medņa grāmatas “Halovīni – Dieva vai sātana 
godināšana?”

Sagatavoja Antra Martinsone

Santa Vuškāne:
„Iepriekšējā laikraksta „Ilūkstes Vēstis” oktobra 

numurā Nr.6 rubrikā „Tas ir aktuāli” bija satrauktas 
mammas raksts par to, ka Dvietes diskotēkā piekauta 
meitene. Atsaucoties uz šo rakstu un balstoties uz perso-
nīgo pieredzi, varu teikt, ka vecāki var droši laist savas 
atvases uz tusiņiem, nebaidoties, ka kaut kas notiks. 
Manuprāt, no katra paša ir atkarīgs tas, kādā stāvoklī 
viņš atnāks mājās. Protams, ir izņēmumi, tomēr es uz-
skatu, ka vecākiem ir pašiem jāaudzina bērni tā, lai viņi 
neiekultos nepatikšanās. Taisnība vien ir, ka diskotēkās 
alkohols tiek lietots, tomēr uzskatu, ka katram ir sava 
galva uz pleciem un katrs pats izlemj, vai to lietot vai 
ne. No tā arī izriet visas pārējās sekas – vēlme noskaid-
rot attiecības, izkauties vai vēl daudz ko citu izdarīt, lai 
pierādītu savu lielo drosmi...

Katrs pats ir atbildīgs par to, ko dara, un arī vecākiem 
ir jāzina, vai uzticēties saviem bērniem vai ne. Bet, pro-
tams, pastāv izņēmumi, kā tas bija šoreiz, bet tie ir tikai 
izņēmumi...”

Vladimirs Oļesovs:
„Rubrikai „Tas ir aktuāli”.
... Man dievs bija atvēlējis to laimi – vasaru strādāt 

un padzīvoties Ilūkstes novadā. Te apguvu jaunas darba 
iemaņas, satiku draugus, atpūtos apkārtnes tusiņos un 
„tiri-piri”...

Dzīvojot projām no senčiem, ieguvu jaunas dzīves 
atziņas... Manās rokās arī ir nonākušas „Ilūkstes Novada 
Vēstis”. Nolēmu atsaukties (pakomentēt rubrikai „Tas ir 
aktuāli”)! Kaut gan šo rakstu vēlētos redzēt tādā rubrikā, 
kā, piemēram, „Dvēseles lappuse”, jo lauku māmiņa 
šeit uzdod jautājumus: „Kas notiek mūsu pusaudžu 

Atsaucoties uz publicēto
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dvēselēs? Vai viņu paaudze audzina gļēvuļus? Vai drīkst 
jauniešiem apmeklēt diskotēkas pēc kārtējās šausmenes 
noskatīšanās?”

... Es tikai nesen kļuvu pilngadīgs. Šī man bija pirmā 
vasara, kad dzīvoju patstāvīgi, kad neviens mani nere-
gulēja, kad pat lielais brālis man vairs dišukos nestāvēja 
blakus. Kad gribējās paklīst pa naksnīgo svešo pagastu, 
iepazīties ar kādu svešu meiteni (nu – kā jau puišiem 
pienākas), pasēdēt kafejnīcā... Un ziniet, vispār biju 
sajūsmā, ka lauku, t.s., „tautasmeitām” un „bāleliņiem” 
vienmēr vakarā bija palikusi vēl kāda enerģijas rezerve 
pēc nostrādātās dienas. Cits pat vēl vakarpusē stiepās uz 
trenažieru zāli.

Man ļoti patika tusi Dvietē. Tur nav ļaunuma! Tur 
neapdraud nevienam dzīvību! Ticiet man: „Ja es pats 
labs biju, visi man labi bija... utt...!” Varbūt arī tur bariņi 
risināja konfliktus, bet nepiekrītu tam, ka paši nezi-
nām kādēļ, pie tam – vēl meiteņu vidū! Neiet taču uz 
ballīti bērni, kuri domā, ka iesitīšu otram, lai tikai būtu 

smieklīgi. Varbūt nenosodīsim visus, arī mani tai skaitā, 
bet meklēsim notiekošā cēloņus sava bērna dvēseles 
stāvoklī, painteresēsimies – ar ko īsti draudzējas mans 
bērns, jo bieži vien ir jācieš arī „laba drauga” pēc. Pa-
būniet ar savu neaizsargāto, balto, tīro meiteni internetā 
www.draugiem.lv un izdariet secinājumus! Es tagad 
tā daru! Varbūt internetā uzrakstītais vārds kādreiz ir 
aizskāris daudz vairāk kā klusa sēdēšana ballītē? Varbūt 
tik tiešām – nesēdināsim citus uz apsūdzības sola, bet 
atnāksim līdzi uz tusiņu meitenei, kas ir tik neaizsargāta! 
Un nav jākaunas, jo daudzi vecāki mūs tā vēro no malas. 
Ticiet man – tā jūs labāk sapratīsiet arī citus jauniešus 
un redzēsiet savas meitas („klusie ūdeņi ir tie dziļākie”), 
sapratīsiet ļaunuma cēloni un spēsiet to ātrāk izravēt. Un 
tad nebūs no viņām jābaidās vecumdienās!

Un kāpēc mani, svešas puses jaunieti, neviens nepa-
zemoja un neaizskāra???

Sveiciens tiem, kurus pazīstu!
Šīs vasaras meiteņu mīlulis Vladimirs      

Ilūkstes novada futbolistu 
sekmīgā sezona

Ļoti veiksmīga aizvadītā vasaras futbola sezona bija 
Ilūkstes novada FK “Ilūkste “ futbola komandai. Ko-
manda šogad kļuva par rajona kausa ieguvējiem un rajo-
na augstākās līgas čempionāta uzvarētājiem. Izcīnīja 1. 
vietu Latgales reģiona čempionātā un tiesības pārstāvēt 
Latgali Latvijas 2. līgas futbola čempionāta finālā, kas  
21. un 22. oktobrī notika Ilūkstes 
stadionā “Vārpa – D“. Tiesības pie-
dalīties finālsacensībās bija izcīnījuši 
reģionu čempionātu uzvarētāji: no 
Kurzemes UPTK Liepāja, starpre-
ģionu uzvarētāji Rīgas čempioni 
“Olimps” Rīga, un OSC FK “Ogre” 
un finālturnīra saimnieki– Latgales 
čempioni – Ilūkstes novada koman-
da.

21. oktobrī notika pusfināla 
spēles, kurās tikās 2005. gada 2. līgas čempioni – Lie-
pājas “Miku /UPTK” un Ilūkstes novads. Spēle ritēja 
ar nelielu laukuma saimnieku pārsvaru un spēles 65. 
minūtē ilūkstietis Guntars Permanickis ar precīzu sitienu 
noslēdza vienu no daudzajiem laukuma saimnieku uz-
brukumiem, un spēle noslēdzās ar rezultāti 1:0 Ilūkstes 
novada labā, kas pavēra ceļu ilūkstiešiem finālā cīnīties 
ar pieredzējušo “Olimps” Rīga komandu par čempionu 
godalgām. Bija gaidāma grūta spēle, jo nākošajā spēlē 
laukuma saimniekiem nevarēja spēlēt komandas divi 
vadošie spēlētāji – traumu guvušais labākais komandas 
uzbrucējs Raivis Linards un pussargs Deniss Sarafan-
juks. 

Spēles 22. minūtē “Olimps” guva vārtus, bet 1. 
puslaika beigās ilūkstieši atkal ar Guntara Permanicka 
precīzu sitienu izlīdzināja rezultātu. Otrajā puslaikā abas 
komandas pielika visas pūles, lai izvirzītos vadībā un 
spēles likteni neizšķirtu 11 m soda sitienu sērija.

Bet spēle noslēdzās ar rezultātu 1:1 un visu izšķīra 
pēcspēles soda sitieni, kuriem psiholoģiski labāk no-

skaņojušies bija ilūkstieši, kuri 4 reizes precīzi ieraidīja 
bumbu rīdzinieku vārtos, bet rīdzinieki tikai 3 reizes. 
Ilūkstes stadions un visi Ilūkstes komandas daudzie 
līdzjutēji uzgavilēja mājinieku panākumam un izcīnītai 
1. vietai Latvijas 2. līgas čempionātā un tiesībām 2007. 
gadā pārstāvēt Ilūkstes novadu Latvijas 1. līgas čempio-
nātā futbolā.

Latvijas Futbola federācijas sacensību daļas vadītājs 
Jānis Skredelis un Vladimirs Direktorenko apbalvoja 
Latvijas 2. līgas čempionāta fināla uzvarētājus. Ilūkstes 

novada komandā par labāka-
jiem spēlētājiem tika atzīti 
uzbrucējs Guntars Permanic-
kis un aizsargs Aleksandrs 
Vorotinskis, treneris Vladi-
mirs Vinokurovs, balvu sa-
ņēma arī rajona sporta klubs 
„Vārpa–D” par sacensību 
organizāciju un stadiona fut-
bola laukuma labo uzturēša-

nu visas sezonas laikā. Jāatzīmē, kā Latgales čempionātā 
par labākajiem spēlētājiem tika atzīti Ilūkstes komandā 
vārtsargs Artūrs Antāns un uzbrucējs Raivis Linards. 
Raivis kļuva par 2. līgas visu reģionu čempionātu rezul-
tatīvāko spēlētāju ar gūtajiem 27 vārtiem. 

Attēlā: Ilūkstes novada komanda ar izcīnīto 2. līgas 
čempionu kausu, balvām un zelta medaļām. Komandas 
sastāvā spēlēja: Artūrs Antāns, Vitālijs Kasperovičs, 
Igors Vaitķevičs,Jevģēnijs Osipovs, Guntars Permanic-
kis,Jevģēnijs Bleiders,Arnis Surgovts, Edgars Obod-
nikovs, Valērijs Rakita, Lauris Linards,Raivis Linards, 
Aleksandrs Vorotinskis, Armiņš Kaniņš, Raitis Millers, 
Aivis Inzēns, Andis Muncis, Vjačeslavs Jegorovs, De-
niss Sarafanjuks, Sergejs Lukjanskis,Aleksejs Jegorovs 
un komandas treneris Vladimirs Vinokurovs.

Gribas atzīmēt, ka Ilūkstes novada komandā 95% 
no sastāva bija rajona BJSS tagadējie un sporta skolas 
bijušie audzēkņi. Latvijas 2. līgas čempionāts parādīja, 
kā, neskatoties uz grūtībām, mazs spēlētāju kontingents, 
daudzi perspektīvie komandas /spēlētāji/ futbolisti ir 
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Līdzjūtības

peļņā ārzemēs, ziemas treniņu bāzes 
trūkums, bet tomēr lauku jaunatne 
var sekmīgi spēlēt “lielo” futbolu 
republikas mērogā un uzvarēt Rīgas 
pilsētas stiprāko amatieru komandu 
“Olimps “.

Ilūkstes novada FK „Ilūkste” 
futbola komanda pateicas par sniegto 
atbalstu un palīdzību komandai 
2006. gada sezonā:

Ilūkstes novada domei, rajona 
BJSS, rajona padomes apvienībai 
“Sports”, SIA “Ilta–D”, SIA “HELP” 
un visiem futbola komandas līdzju-
tējiem par sniegto atbalstu futbola 
sezonas laikā.

Apstiprināti domes sēdē 
31.08.2006.,

lēmums Nr.373.

I Vispārīgie noteikumi
1. Sabiedriskās kārtības noteikumu 

(tupmāk – Noteikumi) uzdevums ir 
nodrošināt sabiedrisko kārtību un 
sanitāro tīrību Ilūkstes novada admi-
nistratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā 
– Novadā).

2. Saistošie noteikumi ir saistoši 
visā novada teritorijā un attiecas uz 
visām fiziskām un juridiskām novadā 
dzīvojošām vai reģistrētām perso-
nām.

3. Par Ilūkstes novada domes 
izdoto saistošo noteikumu neievēro-
šanu personas saucamas pie admi-
nistratīvās atbildības saskaņā ar šiem 
noteikumiem. 

4. Noteikumi piemērojami ga-
dījumos, kad pārkāpums, par kuru 
paredzēta atbildība saskaņā ar šiem 
noteikumiem, izdarīts Ilūkstes nova-
da administratīvajā teritorijā neatka-
rīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā 
tas izdarīts.

5. Par Ilūkstes novada domes iz-
doto saistošo noteikumu pārkāpšanu 
pārkāpējam piemērojams brīdinā-
jums vai naudas sods. Maksimālais 
naudas sods, kāds uzliekams par 
saistošo noteikumu pārkāpšanu fi-
ziskām personām, nedrīkst pārsniegt 
250 latus, bet juridiskām personām 
–1000 latus. Administratīvais sods 
par saistošo noteikumu pārkāpumu 
uzliekams Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā paredzētajā pro-
cesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktos soda uzlikšanas pamatprin-
cipus.

6. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas 
uzlikt administratīvo sodu vai sa-
stādīt administratīvo protokolu: 

6.1. Ilūkstes novada domes 
priekšsēdētājs;

6.2. Ilūkstes novada domes iz-
pilddirektors;

6.3. Ilūkstes novada deputāti;
6.4. Administratīvās komisijas 

priekšsēdētājs;
6.5. Policisti – dienesta pienāku-

mu pildīšanas laikā;
6.6. Pašvaldības iestāžu un uzņē-

mumu amatpersonas savas kom-
petences ietvaros, ja šādas tiesības 
noteiktas ar domes lēmumu.

7. Administratīvo pārkāpumu 
lietas, pamatojoties uz administra-
tīvajiem protokoliem, izskata un 
administratīvos sodus uzliek novada 
domes administratīvā komisija. 
Soda apmēru nosaka administratīvā 
komisija ar savu lēmumu. Par šo 
noteikumu neievērošanu vainīgās 
personas soda ar brīdinājumu vai 
naudas sodu. Par nepilngadīgo iz-
darītiem pārkāpumiem soda naudu 
iekasē no pārkāpēju vecākiem vai 
personām, kas tos aizstāj.

8. Personas, kuras administratīvi 
sodītas saskaņā ar šo Noteikumu II 
daļā minēto administratīvo pārkāpu-
mu un tai nav līdzekļu, lai samak-
sātu naudas sodu, atstrādā uzlikto 
sodu Ilūkstes novada labiekārto-
šanas darbos pēc valstī noteiktās 
minimālās darba algas stundu 
likmes.

9. Par tādiem pašiem pārkāpu-
miem, ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uz-
likšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks 
kaitējums vai materiāls zaudējums 
– uzliek naudas sodu fiziskām 

personām no 150 līdz 250 latiem, 
bet juridiskām personām no 500 līdz 
1000 latiem. 

10. Administratīvais sods neatbrī-
vo no pienākuma novērst pārkā-
pumu, kā arī pārkāpuma rezultātā 
nodarītā zaudējuma novēršanu.

11. Noteikumu 6. punktā minēto 
amatpersonu un institūciju piemēro-
tie administratīvie sodi pārsūdzami 
Administratīvajā rajona tiesā norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Par noteikumu pārkāpšanu ie-
kasētās soda naudas izlietošana:

12.1. 40 % no iekasētās soda nau-
das paliek to institūciju rīcībā, kuras 
uzlikušas sodu, darbinieku mate-
riālajai stimulēšanai un tehnisko 
līdzekļu iegādei;

12.2. 60% no iekasētās summas 
tiek ieskaitīti Ilūkstes novada domes 
budžetā.

II Sevišķā daļa
13. Par ceļu, laukumu, valsts vai 

pašvaldības zemes gabalu un citu 
publisko vietu piegružošanu ar 
sīkiem sadzīves atkritumiem (iz-
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu 
sēklām, papīriem u.tml.) – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

14. Par braukšanā neizmantoja-
mu transporta līdzekļu turēšanu pie 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
vai citās vietās, kur tiek traucēta 
transporta līdzekļu kustība vai gājēju 
pārvietošanās – uzliek naudas sodu 
līdz 100 latiem.

15. Par transporta līdzekļu mazgā-
šanu, to profilaktisko apkopi šim no-
lūkam neparedzētās vietās – uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

16. Par atmosfēras piesārņošanu ar 
atgāzēm, ilgstoši tukšgaitā darbinot 

Bērnu un jauniešu 
futbola jaunumi

Septembrī  noslēdzās LFF orga-
nizētās bērnu un jauniešu sacensī-
bas futbolā. Latvijas 
Republikas meistar-
sacīkstēs piedalījās 
4 Daugavpils rajona 
BJSS komandas. U-
15 komanda spēlēja 
LR meistarsacīkšu 
B grupā un savā 
zonā ieņēma 3. vietu, ņemot vērā 
to, ka mūsu audzēkņu pretinieki 
bija četras komandas – Rīgas, Rē-
zeknes, Jēkabpils komandas. Tas ir 
labs rezultāts.

U-12 komanda ieņēma 4. vietu 
LR meistarsacīkstēs Latgales zonā. 
7. vietu meistarsacīkstēs Latgales 

zonā ieņēma U-10 komanda. Vis-
veiksmīgāk spēlēja U-13 komanda. 
Rēzeknes komandai – 2. vieta un 
Daugavpils komandai – 3. vieta 
Latgales zonā. Mūsu komandas 

sastāvā spēlēja 
Andrejs Polo-
vinkins, Dainis 
Butkevičs, Elvis 
Studāns, Toms 
Timšāns, Deivis 
Pilacis, Armands 
Lazdāns, Guntars 
Plonis, Edgars 

Kucens, Sergejs Prokopkins, 
Maksims Siņicins, Jānis Matulis, 
Leonīds Rižijs, Viktors Rižijs, Ser-
gejs Lazdovskis, Dmitrijs Bobiļevs, 
Edgars Veličko, treneris – Alens 
Vinokurovs.

Sporta ziņas sagatavoja 
Eduards Lihoveckis 
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„SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Ilūkstes novadā”
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transporta līdzekļus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju teritorijā – uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

17. Par braukšanu ar transporta 
līdzekli pa zālāju vai tā novietošanu 
uz zālāja – uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

18. Par sabiedriskās kārtības 
nenodrošināšanu tirgū, veikalos, ka-
fejnīcā u.c. pakalpojumu sniegšanas 
vietās – uzliek naudas sodu līdz 100 
latiem atbildīgajai amatpersonai.

19. Nepilngadīgo vietā (līdz 14 
gadu vecuma sasniegšanai) pie 
atbildības tiek saukti nepilngadīgo 
vecāki vai personas, kas tos aizstāj:

19.1. par nepilngadīgo smēķēšanu 
sabiedriskās vietās uzliek naudas 
sodu līdz 50 latiem;

19.2. par nepilngadīgo, līdz 14. 
gadu vecumam, atrašanas uz ielas 
un citās sabiedriskās vietās bez pie-
augušo pavadības no plkst. 23.00 
līdz 6.00 – uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem. 

19.3. par jauniešu, līdz 16 gadu 
vecumam, atrašanās izklaides vietās 
(kafejnīcās, bāros un masu pasā-
kumos) bez pieaugušo pavadības 
no plkst. 23.00 līdz 6.00 – uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem. 

19.4. par jauniešu, līdz 18 gadu 
vecumam, alkoholisko dzērienu 
lietošanu un atrašanos sabiedriskās 
vietās alkoholisko dzērienu iespai-
dā – uzliek naudas sodu līdz 150 
latiem.

20. Par jauniešu, līdz 21 gada 
vecumam, alkoholisko dzērienu 
lietošanu un atrašanos sabiedriskās 
vietās alkoholisko dzērienu iespaidā 
uzņēmuma vadītājam vai pasākuma 
organizatoram – uzliek naudas sodu 
līdz 250 latiem.

21. Alkoholisko dzērienu lietošana 
māju kāpņu telpās, bēniņos, pa-
grabos un citās sabiedriskās vietās, 
izņemot vietas, kurās alkoholisko 
dzērienu tirdzniecība un lietošana 
notiek ar Ilūkstes novada domes at-
ļauju – uzliek naudas sodu līdz 100 
latiem.

22. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, 
piemiņas vietu un arhitektūras formu 
bojāšana vai iznīcināšana – uzliek 
naudas sodu līdz 250 latiem.

23. Necenzētu vārdu lietošana, 
skaļa bļaustīšanās, svilpšana un 
piedauzīga izturēšanās uz ielām, 
transportā, kāpņu telpās vai citās 
sabiedriskās vietās – uzliek naudas 
sodu līdz 50 latiem.

24. Iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošana kultūras, sporta, at-
pūtas un citās sabiedriskās iestādēs 
– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

25. Par pastāvīga trokšņa radīša-
nu, kas traucē mieru apkārtējo vai 
dzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotā-
jiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

26. Ūdensvada un kanalizācijas 
ierīču, meliorācijas novadgrāvju, 

komunikāciju piesārņošanu un bojā-
šanu – uzliek naudas sodu līdz 150 
latiem.

27. Par ēku, būvju, atkritumu urnu, 
soliņu, žogu u.c. objektu bojāšanu, 
tajā skaitā ar uzrakstiem un zīmē-
jumiem – uzliek naudas sodu no 
pieciem līdz 100 latiem.

28. Ietvju, pagalmu, daudzdzīvokļu 
māju kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvo-
jamām ēkām piederošo neapadzīvoto 
telpu netīrīšana vai sniega mešana uz 
ielas braucamās daļas – ar brīdināju-
mu vai naudas sodu līdz 50 latiem 
(soda naudu iekasē no ēkas, zemes 
īpašnieka vai attiecīgā pārkāpēja 
– sētnieka).

29. Par nepilngadīgo spēlēšanos, 
zīmēšanu uz ielas braucamās daļas, 
trotuāra, ražošanas vai celtniecī-
bas objektos, bez ievērības atstātos 
sagruvušos vai celtniecības nepa-
beigtos objektos un citos bīstamos 
objektos – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem 
nepilngadīgā vecākiem vai perso-
nām, kas viņus aizstāj.

30. Ielu, ceļu, ietvju un laukumu 
segumu bojāšana – ar naudas sodu 
līdz 250 latiem.

31. Par necieņas izrādīšanu pret 
valsts un novada simboliku vai no-
vada dekoratīvo elementu bojāšanu 
uzliek naudas sodu līdz 250 latiem.

32. Nekustamajam īpašumam 
piešķirtā saimniecības (ēkas) no-
saukuma vai adreses nenorādīša-
na labi pārredzamā vietā vai pie 
nama fasādes, tādejādi apgrūtinot 
adresācijas objekta atrašanās vietas 
noteikšanu – uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

33. Mājlopu ganīšana tam nepie-
mērotās vietās (pilsētas zaļajā zonā, 
ārpus piešķirtās ganību platības) 
– brīdinājums vai naudas sods no 3 
līdz 10 latiem.

34. Ugunskuru kurināšana, grilē-
šana, pikniku rīkošana parkos, zaļajā 
zonā, pludmalēs un citās sabiedriskās 
vietās bez speciālām atļaujām – nau-
das sods līdz 50 latiem.

35. Par ēku, mazdārziņu, mājas ap-
kārtnes un teritorijas līdz brauktuvei 
(gājēju ietves, izņemot sabiedriskā 
transporta pieturas, grāvju, caurteku 
vai zālāju līdz brauktuves malai) ne-
sakopšanu, savlaicīgu zāles nenop-
ļaušanu pēc aizrādījuma saņemšanas 
un pārkāpuma nenovēršanas piecu 
dienu laikā – fiziskām personām 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem, 
bet juridiskām personām līdz 150 
latiem.

36. Par informācijas nesēju (no-
rādījuma zīmju, ceļa zīmju, sten-
du, afišu u.c. materiālu) bojāšanu, 
iznīcināšanu, patvarīgu izvietošanu 
Ilūkstes novadā – izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 150 
latiem.

37. Par dzīvojamo ēku bēniņu, 
kāpņu telpu, lodžiju un balkonu 

piekraušanu augstāk par margām ar 
mājsaimniecības vai citiem priekš-
metiem – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

38. Par sabiedriskās kārtības ne-
nodrošināšanu pašvaldības teritorijā 
rīkoto masu pasākumu laikā – uz-
liek naudas sodu masu pasākumu 
organizatoram līdz 50 latiem.

39. Par spļaušanu uz ielas vai 
citās publiskās vietās – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

40. Par tirdzniecību bez domes 
atļaujas visā pašvaldības teritori-
jā – uzliek naudas sodu līdz 100 
latiem.

41. Par skaņu ierakstu atskaņoša-
nas aparatūras lietošanu uz ielām, 
citās sabiedriskās vietās, dzīvokļos, 
balkonos, kā arī jebkura cita rīcība, 
kas rada troksni un traucē iedzīvo-
tāju mieru laikā no 23.00 līdz 7.00, 
izņemot pasākumus, kuri saskaņoti 
ar novada domi – izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

42. Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pār-
kāpšanu – uzliek naudas sodu no 
10 līdz 50 latiem.

43. Par videi kaitīgu atkritumu 
dedzināšanu pašvaldības teritorijā 
– naudas sods līdz 150 latiem.

44. Par sausās kūlas dedzināšanu 
pašvaldības teritorijā – naudas sods 
līdz 250 latiem.

45. Par nekorektu izturēšanos pret 
valsts un pašvaldības darbiniekiem 
vai valsts un pašvaldības darbinieku 
aizskaršanu sakarā ar viņu dienesta 
darbību vai sabiedrisko pienākumu 
pildīšanu – uzliek naudas sodu līdz 
250 latiem.

46. Par sistemātisku (vairāk par 
divām reizēm vienā mācību gadā) 
būtisku skolas iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 20 latiem.

47. Par namīpašumiem pieguļošo 
ūdens novadgrāvju, caurteku pie-
sārņošanu – uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

48. Par pārvietošanos ar skrituļsli-
dām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem 
diennakts tumšajās stundās bez 
virsdrēbēm piestiprināta gaismu at-
starojošā elementa – izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 
latiem.

 VI Pārejas noteikumi
48. Šie saistošie noteikumi stājās 

spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45. 
pantā noteiktajā kartībā.

49. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
22.12.1997. Ilūkstes pilsētas domes 
saistošie noteikumi Nr.1 "Par sa-
biedrisko kārtību Ilūkstes pilsētā".
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Apsveikumi                 

Līdzjūtība

50. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: AIVARU ČAMANU, ALVIDU       

GARKĀJU, SABĪNU KARTAŠOVU, OĻEGU 
KAZAČONOKU, JĀNI MOŽEIKO, JURI 
PUČKU, JANĪNU SAFONOVU

– pilskalniešus: REGĪNU SJOMKANI, 
BROŅISLAVU IZULENU

– bebreniešus: ELGU BOGUŠU 
– šēderiešus: MIHAILU ČEPELOVU

60. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: ALFRĒDU JASEVIČU, BRIGITU 

KIRGETOVU, VLADISLAVU MIŠKOVU, 
HELĒNU NOVICKU, JĀNI NOVICKI, ANNU 
SALNU

– pilskalniešus: LŪCIJU MIKLAŠEVIČU, 
MARIJU VALPĒTERI, KONSTANTĪNU 
VALPĒTERU

– bebreniešus: VIKTORU MALAŠEVSKI, 
FEOKTISTU PASTUHOVU, NINU RAZNU

– šēderiešus: TAMĀRU BUTKEVIČU, 
ALEKSANDRU MARČEVSKU, NADEŽDU 
RIBICKU

70. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: JULIJANU LANSBERGU, 

VLADIMIRU POROKHINU, VLADIMIRU 
VIĻSONU

– pilskalniešus: ALMU SALEKALNI, 
FEOTINIJU SEMJONOVU

– šēderiešus: JEVGĒNIJU ISATI, AGNESI 
LUKJANSKU

80. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: VERONIKU GAUDZI, ANNU 

GORKOVU
– bebreniešus: PODENCIJU SAUSKĀJU, 

SOFIJU ŠIPIĻINU, ĀRIJU TAMANI
– pilskalniešus: STEFĀNIJU BIGATI, 

VERONIKU DRAŠKU, ZENTU RUHMANI, 
MARIJU VALPĒTERI

– šēderiešus: EDVARDU GAIDAMAVIČU, 
JANĪNU TUREIKO

90. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: VIKTORU KONONOVU

95. dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: TEKLU SEMJONOVU

Ilūkstes novada dome sveic
NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ dzimušos jubilārus  

Ilūkstes novada dzimtsarakstu 
nodaļā ir reģistrēti jaundzimušie:

 
– bebrenieši: 

• MADARA OSTROVSKA
– šēderieši: 

• NIKITA ROMANOVSKIS, DAGMĀRA 
DUMBRA-DUMBROVSKA

Ilūkstes novada dome sveic laimīgos 
vecākus sakarā ar bērniņu piedzimšanu.

Ilūkstes novada dome sveic 
jaunlaulātos

 
 29. septembrī laulību noslēdza:

• JEKATERINA ČERŅAVSKA UN
VALĒRIJS SOLOVEJS 

 
• INGA IVANOVA UN 

JĀNIS RĒĶIS  

SIA „Ilta D” pārdod lietotu 6-viļņu 
šīferi par Ls 0,50/ gab.      

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti aizsaulē aizgājušie:

• ilūkstieši: 
MARIJA VANAĢELE 26.01.1916. – 11.10.1906. 
HELĒNA MELĀNE 22.05.1935. – 13.10.1006.
VLADISLAVS KERUBINS 16.12.1984. – 

21.10.2006.
ANNA ŠARŠŪNE 15.02.1928. – 21.10.2006. 
VLADISLAVS RUGAINIS  09.09.1926. – 26.10.2006.
• šēderieši:
VIKTORS RIBICKIS 08.01.1971. – 01.11.2006

 
Līdzjūtību

 tuviniekiem
 izsaka Ilūkstes
 novada dome

Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redkolēģijas locekļi: IRĒNA BOGDANOVA, EMMA MALAHOVSKA, 
RUTA ŠERŠŅOVA, SKAIDRĪTE AZARSTARPE, INESE VUŠKĀNE UN ANTRA MARTINSONE.
Redkolēģijas adrese: Ilūkste, Brīvības iela 13, tālrunis 5462604 vai 5462371, e-pasts:dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild raksta autori.
Maketēšana un iespiešana SIA “Madonas poligrāfi sts” Tirāža – 450 eks.

Ilūkstes novada dome izsludina Ziemassvētkiem 
veltītu konkursu-skati “Ziemassvētku brīnums”

Konkursa-skates mērķis un uzdevumi:
• tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai – skaistāka-

jiem gada svētkiem, veicināt Ilūkstes novada pagastu un 
Ilūkstes pilsētas kultūrvides svētku noskaņojumu;

• noskaidrot oriģinālākos un estētiski veiksmīgākos no-
formējumus, kā arī idejiski un stilistiski vienotu pagastu 
un pilsētas noformējuma koprisinājumu.

Konkursa-skates organizēšana:
• konkursā-skatē piedalās pagastu pārvaldes, pašval-

dības iestādes, organizācijas, fi rmas, valsts iestādes, privā-
tās, aptiekas, pasta ēkas, frizētavas u.c. objekti;

• konkurss-skate notiek divās kārtās: pirmā – Ilūkstes 
novadā un pēc tam labākie tiek izvirzīti Daugavpils rajona 
konkursam-skatei;

• konkursa-skates pirmās kārtas dalībniekus vērtē no-
vada domes izveidota komisija un uzvarētājus izvirza uz 
rajona konkursu-skati;

• novadā konkursa-skates vērtēšanas laiks 2006. gada 
21.un 22. decembris;

• pieteikumus konkursam-skatei var iesniegt pagastu 
pārvaldēs vai novada domē līdz 2006. gada 20. decem-
brim;

• konkursa-skates rezultāti tiks atspoguļoti “Ilūkstes 
Novada Vēstīs”.

Aicinām visus ēku īpašniekus būt atsaucīgiem un 
piedalīties konkursā! Radīsim novadā kopīgu Ziem-
assvētku noskaņojumu!

Paziņojumi


