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Maijā Ilūkstē notika atjaunotais ielu skrējiens pa Ilūkstes 
ielām. Skrējiena pirmsākumi meklējami sešdesmitajos 
gados, to aizsākuši mūsu novada entuziasti Česlavs Vana-
gelis, Vladislavs Mackevičs, Eduards Lihoveckis un Andris 
Keivomeģis, kā arī viņi bija tie, kas piedalījās šī skrējiena 
organizēšanā.

Ielu skrējiens pulcēja vairāk kā 500 dalībnieku. Skrējienā 
piedalījās Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes 2.vidusskolas, 
Bebrenes vidusskolas skolēni, kā arī Ilūkstes novada iedzī-
votāji. Skrējiens notika dažādās vecuma grupās.

Ielu skrējiena svinīgā atklāšana notika Ilūkstes stadionā. 
Ar svinīgu uzrunu sportistiem  veiksmīgus startus vēlēja 
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S.Rāzna un Daugav-
pils rajona apvienības “Sports” priekšsēdētājs E.Lihoveckis. 

Labākie Ilūkstes novada jaunie vieglatlēti Oskars Aleksis 
(Ilūkstes 1.vidusskola), Viktors Fedjakins (Ilūkstes 2.vi-
dusskola) un Laura Cibiņa (Bebrenes vidusskola) pacēla 
Ilūkstes novada karogu un sacensības tika atklātas. Visi 
skrējiena dalībnieki devās gājienā uz Vienības laukumu, kur 
tika dots starts.

Katrs skrējiena dalībnieks saņēma piemiņas vimpeli, 
bet skrējiena I, II un III vietas ieguvēji saņēma medaļas un 
diplomus.

L.Dudare, izglītības un kultūras
 nodaļas vadītāja

Pēc ilgiem gadiem Ilūkstē atkal skrien
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Rezultāti
1. – 2. klase meitenes (500m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks      Vieta         
Ribakova 
Anastasija

Ilūkstes 1. vidusskola 1’38” I

Mičune Anita Ilūkstes 1. vidusskola 1’42” II
Rimoviča Dinija Ilūkstes 1. vidusskola 1’45” III
1. – 2. klase zēni (500m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks             Vieta         
Rimovičs Imants Ilūkstes 1. vidusskola 1’38” I

Jasevičs Arvis Ilūkstes 1. vidusskola 1’39” II
Elerts Kārlis Ilūkstes 1. vidusskola 1’41” III
3. – 4. klase meitenes (500m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks              Vieta         
Mičune Vita Ilūkstes 1. vidusskola 1’32” I

Buceniece Ilze Bebrenes vidusskola 1’32” II
Smane Anita Ilūkstes 1. vidusskola 1’34” III

3. – 4. klase zēni (500m)
Vārds, uzvārds             Skola  Laiks              Vieta         
Kļaders Ernests Ilūkstes 1. vidusskola 1’27” I
Vilsons Aivars Ilūkstes 1. vidusskola 1’29” II
Bērziņš Ģints Ilūkstes 1. vidusskola 1’32” III
5. – 6.klase meitenes (1000m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks             Vieta         
Elerte Asnāte Ilūkstes 1. vidusskola 3’30” I
Bleidele Zaiga Ilūkstes 1. vidusskola 3’42” II
Krasovska Jana Ilūkstes 1. vidusskola 3’43” III
5. – 6.klase zēni (1000m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks  Vieta         
Matulis Jānis Ilūkstes 1. vidusskola 3’22” I

Kozinda Andris Ilūkstes 1. vidusskola 3’22” II
Formanickis 
Vladimirs

Ilūkstes 1. vidusskola 3’22” III

7. – 8.klase meitenes (1000m)
Vārds, uzvārds             Skola  Laiks   Vieta         

Cibiņa Laura Bebrenes vidusskola 3’06” I
Cibiņa Laima Bebrenes vidusskola 3’10” II

Puida Rūta Bebrenes vidusskola 3’24” III
7. – 8.klase zēni (1000m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks  Vieta         
Targonskis 
Aleksandrs

Ilūkstes 2. vidusskola 3’00” I

Buks Mārtiņš Ilūkstes 1. vidusskola 3’09”  I
Šaraņins Artūrs Ilūkstes 2. vidusskola 3’10”  II

Skrējiens pa Ilūkstes ielām 2007
10. – 11.klase jaunietes (1500m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks              Vieta         
Vanagele Vita Ilūkstes 1. vidusskola 5’18”  I
Vuškāne Santa Ilūkstes 1. vidusskola 5’57” II

Ruhmane Jeļena Ilūkstes 2. vidusskola 6’05” III
10-11.klase jaunieši (2000m)

Vārds, uzvārds             Skola  Laiks              Vieta         
Aleksis Oskars Ilūkstes 1. vidusskola 6’07”  I
Mekšs Malvis Ilūkstes 1. vidusskola 6’28”  II

Možeiko Pēteris Ilūkstes 2. vidusskola 6’38”  III

Sievietes 1972. – 1989.dz.g. (1500m)
Vārds, uzvārds             Skola  Laiks Vieta         
Vitkovska Vineta Ilūkstes 2. vidusskola 5’31” I

Stelmaka Vita Ilūkste 6’15” II

Vīrieši 1967. – 1989.dz.g. (2000m)
Vārds, uzvārds            Adrese  Laiks Vieta         

Lapa Artūrs Šederes pagasts 7’25” I
Krievāns Maigurs Pilskalnes pagasts 7’47” II

Veterāni – sievietes 1957. – 1971.dz.g. (1000m)
Vārds, uzvārds Adrese  Laiks              Vieta         
Bogdanova Irēna Ilūkste 5’22”  I

Veterāni – sievietes 1956.dz.g. un vecākas (500m) 
Vārds, uzvārds             Adrese  Laiks  Vieta

Romanovska Jeļena Šederes pagasts 1’40” I

Veterāni – vīrieši 1947. – 1966.dz.g. (1500m)
Vārds, uzvārds             Adrese    Laiks         Vieta

Puida Andis Bebrenes pagasts 4’35”     I

Rezultātus apkopoja A. Vorotinskis
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Domes informācija

Ko nolēma deputāti kārtējā 
domes sēdē 

• Izdarīja nepieciešamos grozījumus domes budžetā .
• Piešķīra  finansējumu Ls 4500 apmērā Pilskalnes pagasta

atpūtas bāzes “Dubezers” remontam un nolēma šogad sveikt 
novada vidusskolu 12.  klašu absolventus  izlaidumā ar  pie-
miņas dāvanām.

•  Piešķīra līdzfinansējumu Ls 375 apmērā Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstītam projektam “Bērnu vasaras dienas 
nometne – "Raibā vasara", kas  jūlijā darbosies Bebrenes 
vidusskolā.

• Noteica  jaunus Ilūkstes kultūras centra maksas pakal-
pojumus. Turpmāk  par saviesīga pasākuma (kāzu, jubileju 
u.c.)  rīkošanu Ilūkstes kultūras centrā fiziskām personām  būs
jāmaksā Ls 40,00 + PVN par vienu dienu – ja izmantos trau-
kus, galdautus un citu  centra inventāru, tad Ls 50,00 + PVN 
par vienu dienu. Juridiskām personām Ls 120 (vai Ls 140,  ja 
izmanto inventāru) + PVN par vienu dienu. Novada iedzīvo-
tājiem  un  novada juridiskajām personām  par augstāk minēto 
pakalpojumu būs jāmaksā par  Ls 10 mazāk.

• Izveidoja darba grupu veselības aprūpes sistēmas darba 
analīzei Ilūkstes novadā. Darba grupā ievēlēja deputātus: Anitu 
Ločmeli, Lenviju Rāznu, Maiguru Krievānu,  Andreju Saušu, 
kā arī domes speciālistus:  Ingūnu Svarāni un Līgu Dudari. 
Darba grupai uzdeva veikt veselības sistēmas darba analīzi un 
līdz 16. jūlijam iesniegt priekšlikumus novada domē .

• Atļāva Aleksandram Soboļevskim Ilūkstē, Smilšu ielā 1  
nodarboties ar individuālo darbu – izgatavot un pārdot bēru 
vainagus un groziņus, kā arī  pārdot pašu audzētus ziedus .

• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašu-
miem “Sīļi” Bebrenes pagastā un ”Ezeri” Šēderes pagastā.

 • Izskatīja LR Vides ministrijas vēstuli, kurā ministrija 
lūdza  izvērtēt Dienvidlatgales reģionālās atkritumu apsaimnie-
košanas plāna projektu 2007. – 2013.gadam. Šajā sakarā dome  
nolēma 2008.gadā Ilūkstes pilsētas apkārtnē  uzsākt būvēt  bio-
loģiski sadalāmo atkritumu kompostēšanas laukumu  (700 m2 
platībā). Noteica, ka konkrētas celtniecības vietas izvēlei  būs 
jāveido darba grupa.

•Atļāva SIA”BITE LATVIJA” būvēt telekomunikācijas 
mastu Pilskalnes pagasta “Bebros” un SIA “KTV Universs” 
ierīkot  TV kabeļsistēmu Šēderes pagasta Pašulienas ciematā.

•Atļāva  rekonstruēt dzīvojamās mājas Ilūkstē, E.Rimovičam 
Zemnieku ielā 3, Ē. Sarbajam Strēlnieku ielā 54  un B.Mille-
rei  Brīvības ielā 28, kā arī  E.Rimovičai Pilskalnes pagasta 
“Līdumniekos” un I.Žižinam “Kazimirišķos”.

• Neatļāva SIA ”Barčis” metāllūžņu iepirkšanu, uzglabāšanu 
un pārstrādi Pilkalnes pagasta ”Dārzniekos”.

• Apstiprināja jaunā redakcijā novada bāriņtiesas nolikumu.
• Izskatīja vairākus zemes jautājumus – precizēja zemes 

platības, izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, nodibi-
nāja ceļa servitūtu, piešķīra zemes apsaimniekošanas tiesības,  
precizēja adreses.

Pilnībā ar domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties novada bibliotekās ,novada domes 
mājas lapā www.ilukste.lv  skatīt dome/domes sēdes

 
Domes lietu pārvaldes vadītāja  I.Bogdanova

ILŪKSTES NOVADA BĀRIŅTIESAS 
NOLIKUMS 4/2007

1. NODAĻA
Vispārīgie noteikumi

1.1. Ilūkstes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 
ir Ilūkstes novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 
iestāde, kura novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas 
Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos 
aktos un šajā nolikumā  paredzētās funkcijas.

1.2. Bāriņtiesa savā darbībā ievēro Satversmi, Saeimas ratifi-
cētos Starptautiskos līgumus, Latvijas Republikas likumus, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Latvijas 
Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkojumus, 
Ilūkstes novada domes lēmumus.

1.3.  Bāriņtiesai ir šādi zīmogi:
 1) zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtie-

sas pilnu nosaukumu;
 2) zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu 

un bāriņtiesas pilnu nosaukumu.
1.4. Bāriņtiesas adrese: Brīvības iela – 7, Ilūkste, Ilūkstes 

novads, Daugavpils rajons, LV-5447.
1.5. Bāriņtiesa lieto veidlapu ar mazā valsts ģerboņa attēlu.
1.6. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnes-

pējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
1.7. Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, 

bērnu un citu rīcībnespējīgo personu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzības jautājumos pārrauga un meto-
diski vada Bērnu un ģimenes lietu ministrija. 

1.8. Bāriņtiesas darbu attiecībā uz mantojuma lietu kārtoša-
nu, apliecinājumu izdarīšanu metodiski vada Latvijas Republi-
kas tieslietu ministrija.

1.9. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiāla-
jos jautājumos veic Ilūkstes novada dome.

    2. NODAĻA
Bāriņtiesas izveidošana un struktūra

2.1. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Ilūkstes no-
vada dome.

2.2. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstipri-
nājusi Ilūkstes novada dome.

2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, var 
būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 /trīs/ bāriņtiesas 
locekļi.

2.4. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs.
2.5. Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Ilūkstes novada dome 
uz 5 /pieciem/ gadiem.

2.6. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc 
viņu ievēlēšanas, ja Ilūkstes novada dome nav neteikusi citu 
termiņu.

2.7. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš izbeidzas, 
kad stājas spēkā Ilūkstes novada domes lēmums par bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no 
amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru 
termiņam.

2.8. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks un bāriņtiesas locekļi pēc pilnvaru laika beigām var 
tikt ievēlēti atkārtoti.

2.9. Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, juridis-
kajām un fiziskajām personām.

3. NODAĻA
Bāriņtiesas darbība

3.1. Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja norīkots 
bāriņtiesas loceklis.

3.2. Amata pienākumus bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnie-
kam, bāriņtiesas locekļiem un sekretāram nosaka bāriņtiesas 
priekšsēdētājs attiecīgos amata aprakstos.

3.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājs:
 3.3.1. vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību at-

bilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 
Bāriņtiesas nolikumam;

 3.3.2. nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un 
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sniedz pārskatu par tās darbību Ilūkstes novada domei pēc tās 
pieprasījuma;

 3.3.3. pārstāv bāriņtiesu administratīvajās un tiesu 
iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām perso-
nām;

 3.3.4. nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, 
bāriņtiesas locekļu un sekretāra pienākumus, izstrādājot un 
apstiprinot amata aprakstus;

 3.3.5. organizē bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, 
bāriņtiesas locekļu un sekretāra kvalifikācijas paaugstināšanu;

 3.3.6. pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus 
un sūdzības;

 3.3.7. sagatavo lietas un piedalās lietu izskatīšanā 
bāriņtiesas sēdēs, vada tiesas sēdes;

 3.3.8. sagatavo un iesniedz Bērnu un Ģimenes lietu 
ministrijā valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesas darbu;

 3.3.9. veic Bāriņtiesu likuma 7.nodaļā noteiktos uz-
devumus: darījumu apliecināšanu, ja darījumu summa nepār-
sniedz 6000 latus, līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās 
par mantojuma vai kopīpašuma sadali apliecināšanu, taisa un 
apliecina, pieņem glabāšanā testamentus, sastāda un apliecina 
pilnvaras / izņemot universālpilnvaras/ , apliecina iedzīvotāju 
paraksta īstumu uz dokumentiem, nostiprinājuma lūgumiem, 
sagatavo dokumentu projektus, apliecina dokumentu norakstu, 
kopiju, izrakstu pareizību bāriņtiesas darbības teritorijas ie-
dzīvotājiem.

 3.4. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 
 Ilūkstes novada bāriņtiesā: 
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8.00. līdz 16.30. 

ar pusdienu pārtraukumu  no plkst. 12.00.  līdz 12.30
otrdienās no plkst. 8.00. līdz 19.00. ar pusdienu pārtraukumu 

no plkst.12.00 līdz 12.30
Šēderes pagasta pārvaldē:  
pirmdienās, otrdienās, trešdienās  no plkst.13.30. līdz 16.30                   
Pilskalnes pagasta pārvaldē: piektdienās no plkst. 8.00 

līdz 15.00. ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 12.30
Bebrenes pagasta pārvaldē:  trešdienās no plkst.8.00. līdz 

14.00. ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 12.30.
3.5. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem 

var iepazīties Ilūkstes novada bāriņtiesas telpās apmeklētāju 
pieņemšanas laikā trešdienās no plkst. 12.30. līdz 16.30.

3.6. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar 
lietas materiāliem netiek nodrošināta.

3.7. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem materiāliem var 
iepazīties:

 3.7.1. konkrētās lietas materiāliem – šajā lietā pie-
aicinātais tulks un konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, 
ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts rakstisks iesnie-
gums;

 3.7.2. ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu ma-
teriāliem – prokurors, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas no-
rīkots darbinieks, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors.

3.8. Bāriņtiesas sēdes tiek nozīmētas pēc nepieciešamības, 
par to 10 dienas pirms sēdes rakstiski /ar uzaicinājumu/ pa-
ziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Nepieciešamības 
gadījumā – lietas apstākļu noskaidrošanai, atzinuma došanai 
– uz bāriņtiesas sēdēm 10 dienas pirms sēdes ar rakstisku 
uzaicinājumu var tikt pieaicināti : tulks, veselības aprūpes, 
izglītības, sociālā dienesta un policijas darbinieki, psihologs, 
bērnu un ģimenes lietu ministrijas norīkots darbinieks, valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspektors.

3.9. Par bāriņtiesas sēdes gaitu tiek rakstīts sēdes protokols. 
Sēdes protokolu raksta bāriņtiesas sekretārs vai bāriņtiesas 
priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis, kurš šajā sēdē ne-
piedalās lietas izskatīšanā un izlemšanā.

3.10. Bāriņtiesas sēdes dalībniekiem pēc protokola parak-
stīšanas ir tiesības iepazīties ar bāriņtiesas sēdes protokolu, 
triju darbdienu laikā no protokola parakstīšanas dienas iesniegt 
rakstveida piezīmes par protokolu, norādot tajā pieļautās ne-
pilnības vai neprecizitātes. 

3.11. Iesniegtās piezīmes bāriņtiesas priekšsēdētājs izskata 
triju darbdienu laikā un, ja piekrīt piezīmēm, apliecina to pa-
reizību un pievieno sēdes protokolam.

3.12. Lēmumu bāriņtiesa pieņem ar vienkāršu balsu vairā 
kumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. 
Neviens no sēdes sastāva nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

3.12. Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu 
10 /desmit/ darbdienu laikā no pieņemšanas dienas nosūta vai 
izsniedz pret parakstu administratīvā procesa dalībniekiem.

4.NODAĻA
Bāriņtiesas kompetence

4.1. Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:
 4.1.1. bāriņtiesas aizstāv bērna vai citas rīcībnespē-

jīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības 
attiecībās ar vecākiem un citām personām;

 4.1.2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā 
iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai 
audžuģimenes rīcību;

 4.1.3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzi-
numu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos 
lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

 4.1.4. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības 
aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un po-
licijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas 
personas tiesību un interešu aizstāvību;

 4.1.5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu 
atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami 
nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepiecie-
šama palīdzība;

 4.1.6. bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā 
veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

 4.1.7. bāriņtiesa sniedz palīdzību bērnam vai citai 
rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtie-
sā;

 4.1.8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos 
pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

4.2. Bāriņtiesas tiesības:
 4.2.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un 

pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām 
ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcīb-
nespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu 
bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus;

 4.2.2.  pieprasīt un bez maksas saņemt no kredīties-
tādēm ziņas par fiziskas personas – mantojuma atstājēja kontu
atlikumiem, mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas 
personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem;

 4.2.3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, 
lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, 
adopcijas, aizgādības jautājumu risināšanai;

 4.2.4. uzaicināt vecākus, aizbildņus, aizgādņus, 
adoptētājus un citas personas uz pārrunām un pieprasīt no tām 
paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas 
personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

 4.2.5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pietei-
kumus bērna vai citas rīcībnespējīgās personas interesēs;

 4.2.6. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klāt-
būtnes;

 4.2.7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes 
psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes 
rezultātiem.

   S.Rāzna         



PAZIŅOJUMS “INV” LASĪTĀJIEM !
“ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS”  2007. gada 

JŪLIJA numurs   būs veltīts Ilūkstes 1.vidusskolas 
jubilejai. Jubilejas numuru varēs  iegādāties 

SIA “ ILTA D” veikalos Ilūkstē, Bebrenē un Šederē. 

Mūsu velosipēdisti – labākie rajonā
Šī gada 12.maijā Ilūkstes 1.vidusskolas 5.klašu jauno ceļu 

satiksmes dalībnieku komanda piedalījās velosipēdistu sacen-
sībās, kuras notika  Daugavpilī CSDD. 

Sacensības notika 5 etapos: pirmā medicīniskā palīdzība, 
ceļu satiksmes noteikumi, velosipēda uzbūve, velosipēda bojā-
jumu konstatēšana un novēršana, šķēršļu joslas izbraukšana.

Pirmajos četros etapos visiem mūsu skolas komandas 
dalībniekiem izdevās ne tikai iekļauties noteiktajā laikā, bet 
arī nepieļaut nevienu kļūdu. Pēdējā posmā, tas ir, šķēršļu joslā, 
dažiem komandas dalībniekiem neizdevās iztikt bez kļūdām, 
bet, pateicoties Andrim Kozindam, Asnātei Elertei un Santai 
Krapānei, kuri šķēršļu joslu pārvarēja bez nevienas kļūdas, ko-
mandai izdevās ne tikai noturēties līderos, bet arī iegūt 1.vietu.

Visi mūsu komandas dalībnieki nokārtoja eksāmenu un 
ieguva velosipēdista tiesības, kā arī komanda jūlijā dosies uz 
Jūrmalu, lai piedalītos valsts jauno velosipēdistu sacensībās. 

Viktors Jasiņavičs, Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājs

Attēlā komanda kopā ar treneri:
1.rindā : Santa Krapāne (5.a), Asnāte Elerte (5.b), Zanda 

Buldure (5.b), Sanda Kaušele (5.a);
2. rindā : Mārtiņš Glaudāns (5.a), Andris Kozinda (5.a), 

skolotājs Viktors Jasiņavičs, Harijs Anspoks (5.a), Arnis 
Kaļiņins (5.a).
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Ilūkstes 1. vidusskolas jubileju gaidot

 10.30 Dievkalpojums Ilūkstes   katoļu baznīcā.
            Skolas karoga iesvētīšana.
12.00 Gājiens uz Ilūkstes kapiem mūžībā 

aizgājušo pedagogu un audzēkņu atcerei.
 13.30 – 15.00 Iespēja apmeklēt Ilūkstes 

1.vidusskolu un  sākumskolu (ekskursija pa skolu).
                         Izstāde „Skolai – 80”  Ilūkstes 

Bērnu un jauniešu centrā.
 15.00 Absolventu reģistrācija Ilūkstes kultūras 

centrā. Dalības maksa 2 Ls.
 16.00 Jubilejas svinīgais pasākums – koncerts 

Ilūkstes kultūras centrā.
 18.00 Pašdarbnieku, absolventu gājiens no 

Ilūkstes kultūras centra uz skolu.
 18.30 Ziedu nolikšana pie Raiņa pieminekļa.
 20.00 Absolventu atkalredzēšanās stundas 

kabinetos.
           Saviesīgais vakars – balle skolas aktu zālē.
 20.00 Muzeja nakts „Skolai– 80” Ilūkstes Bērnu 

un jauniešu centrā.

Ilūkstes 1.vidusskolas jubilejas
 norises programma

14. jūlijā

Otrā pasaules kara laikā Ilūkstes 1.vidusskolā tika ierīkots 
vāciešu hospitālis.

Ar 1945./46. mācību gadā skolas ēkā darbojās latviešu un 
krievu plūsmas skolas, 3 poļu tautības klases un vakarskola. 
Skolā darbs notika 2 maiņās.

1959. gadā tika uzcelta ēka Ilūkstes 2.vidusskolai. Ilūkstes 
1.vidusskola turpmāk strādā vienā maiņā. 

1989. gada 30.septembrī pie skolas tika atklāta piemiņas 
plāksne, kura vēstī, ka 1927.gada 23.janvārī Rainis piedalījās 
jaunuzceltās skolas ēkas atklāšanā. 

1991. gada septembrī pie skolas tiek atklāts Folkmaņa vei-
dotais piemineklis Rainim.

1995. gadā tika uzcelta Ilūkstes 1.vidusskolas piebūve ar 
sporta zāli, zēnu un meiteņu mājturības kabinetiem, kā arī 
fizikas un ķīmijas kabinetiem. Atklāšanā piedalījās ministru
prezidents Māris Gailis, kurš, uzrunādams klātesošos, uzsvēra, 
ka ir tāds ļoti ietilpīgs vārds „ticība”, ja kaut kam ļoti tic un 
ļoti grib kaut ko sasniegt, tad tas ir izdarāms. Savukārt Ilūkstes 
katoļu draudzes dekāns Mukāns, iesvētot jauno gaismas pili, 
vēlēja:”Lai šajā skolā turpinās bagātīga sēklas sēšana, lai skolā 
augtu talantīgi cilvēki!”

Ar 1996./97. mācību gada 1. septembri sākumskolas skolēni 
sāka darbu atsevišķā ēkā, kuru pirms 2.pasaules kara cēla kā 
skolas internātu. Pēc 2. Pasaules kara līdz 1996.gadam šajā ēkā 
bija slimnīca.

1996. gada septembrī skolas ēka tika iekļauta Eiropas kul-
tūras mantojuma esošo objektu skaitā. Skolai tika uzdāvināts 
Eiropas kultūras mantojuma karogs.

1965. gada 9. maijā skolā notika visu gadu absolventu 
1.salidojums, bet 1994. gada 9. jūlijā notika 2. absolventu  sa-
lidojums.

Materiālu sagatavoja skolotāja Emīlija Vukšāne

Ilūkstes 1.vidusskolas vēstures 
lappuses...
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Makaronu nedēļa Ilūkstes 
1.vidusskolā

Šogad Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolā notika Makaronu 
nedēļa. Šajā nedēļā aktīvi piedalījās visi sākumskolas skolēni. 
Jau neparastais nosaukums ieinteresēja visus bērnus un radīja 
vēlēšanos darboties. Paši skolēni izdomāja uzdevumus katrai 
nedēļas dienai. Bērni pētīja makaronu veidus un cenas. Tika 
apzināti ne vien zināmie makaronu nosaukumi: „Radziņi”, 
„Nūdeles", „Spagetti”, „Gliemežvāki”, bet arī radās jauni ma-
karonu nosaukumi: „Taurenīši”, „Bumbiņas”, „Zaķu austiņas”, 
„Gardumiņš” u.c. Tika izveidota makaronu veidu nosaukumu 
vārdnīca.

 Šīs nedēļas laikā bērni lipināja dažādas apsveikuma kartiņas 
no makaroniem, veidoja makaronu ķēniņienes, rakstīja recepšu 
grāmatas un domrakstus, vēra rotaslietas un pētīja makaronu 
vēsturi.

Aktīvi darbojoties, visi gaidīja piektdienu, kad izvēlēs Mis 
un Misteru Makaronus. Parādē piedalījās daudzi bērni, kas bija 
sev sagādājuši makaronu tērpus. Darbojās skatītāju žūrija. Tika 
ievēlētas arī skolotāju simpātijas.

Prezentācijas laikā bērniem tika piedāvātas dažādas aktivi-
tātes. Daudzi tēloja pelnrušķītes un lasīja no zirņiem smalkos 
makaronus. Citiem tika pārbaudīta zvejas prasme. Aktīvākie 
makaronu zvejotāji tomēr bija zēni. Katrai klasei bija iespēja 
vienas minūtes laikā savērt makaronu virteni. Visi aktīvisti 
tika apbalvoti ar „saldajiem makaroniem”, čaklākie domrakstu 
rakstītāji saņēma atzinības rakstus. Prezentācijas dienas no-
slēgumā bērniem tika organizēta diskotēka.

Pēc makaronu nedēļas pasākumiem ikviens bērns sākum-
skolā saprata, ka ir spējīgs aktīvi līdzdarboties un gūt gandarī-
jumu.

Ir jauki, ja bērni dara labus darbus un domā gaišas domas.

Ingrīda Siņuka un
 Mairita Rimoviča, 

Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājas 

1.a klases skolēnu darinātā ma-
karonu princese.

Makaronu 
nedēļas Mis 

Makarone 
Laura 

Multiņa 
(1.a). Misteri 

Makaroni 
Kalvis 

Krievāns 
(2.a) un 
Ronalds 

Plonis (1.a).

„Gada balvas” 
Ilūkstes 1.vidusskolā

Jau otro gadu pēc kārtas Ilūkstes 1.vidusskolā , mācību gadu 
noslēdzot un izvērtējot, tika pasniegtas „Gada balvas”. Tās 
pasniedza skolas administrācija 30.maija koncertā, kas veltīts 
skolas 80 gadu jubilejai. 

2006./2007.mācību gada balvu ieguvēji:

„Gada gudrākā klase” — 11.c klase (audzin. A.Meikšāne);

„Gada aktīvākā klase” — 8.a klase (audzin. S.Macijevska);

„Gada aktīvākā klase” — 4.a klase (audzin. I.Siņuka);
 
„Gada klases audzinātājs” — 9.c klases audzinātāja 
                                                         Iveta Midere;
 
„Gada klases audzinātājs” — 4.a klases audzinātāja
                                                         Ingrīda Siņuka;

„Gada kolēģis” — Sandra Macijevska;

„Gada tehniskais darbinieks” — Biruta Kalniņa;

„Gada sākumskolnieks” — 4.a klases skolniece 
                                                           Māra Paukšte;

„Gada gudrinieks” — 12.b klases skolniece 
                                       Nadežda Sveikate;

„Gada sportists” — 12.b klases skolnieks Arnis Surgovts;

„Gada pētnieks” — 11.c klases skolniece Vija Sribna;

„Gada vecāks” — Āris Ruža.

No kreisās puses: „Gada pētnieks” Vija Sribna (11.c), 
„Gada klases audzinātājs” Ingrīda Siņuka, Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, „Gada 
klases audzinātājs” Iveta Midere un „Gada kolēģis” 

Sandra Macijevska.



Dvēseles lappusīte
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24.jūnijā, kad godinām sev pazīstamos Jāņus, arī baznīcā 
tiek pieminēts Jānis – Jānis Kristītājs, pārsteidzoša un populāra 
personība. Kas tad bija šis vīrs, par kuru varam lasīt Bībelē? 
Viņš piedzima tikai pusgadu pirms Jēzus, ticīga un dievbijīga 
pāra – priestera Caharijas un viņa sievas Elizabetes ģimenē, 
kurā ilgu laiku nebija bērnu. Pirms Jāņa dzimšanas eņģelis 
bija pasludinājis, ka viņš būs vēstnesis jeb pravietis, kurš sa-
gatavos ceļu gaidāmā Pestītāja nākšanai. Pieaudzis viņš devās 
tuksnesī, kur aicināja cilvēkus nožēlot grēkus un atgriezties 
pie Dieva. Marka evaņģēlijā par Jāni rakstīts: “Pie viņa izgāja 
visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālemes ļaudis; un tie tika viņa 
kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Jānis bija 
ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un 
ēda siseņus un kameņu medu.” Savās runās viņš skaidroja 
dažādas ētiskās normas, kā arī nesaudzīgi vērsās pret tā laika 
reliģiskajiem vadītājiem – saduķejiem un farizejiem, liekulības 
dēļ nosaukdams tos par odžu dzimumu. Pats sevi Jānis rakstu-
roja kā “saucēja balsi tuksnesī”, vienmēr uzsvērdams, ka nāks 
kāds lielāks par viņu, kurš kristīs ar Svēto Garu. Tomēr arī pats 
Jēzus tika Jāņa kristīts. 

Skarbus vārdus Jānis netaupīja arī Jūdejas ķēniņam, pārmez-
dams laulību ar sava brāļa sievu un citus ļaunus darbus, par ko 
tika apcietināts un iemests cietumā. Vēlāk, paklausot meitas 
iegribai, Hērods lika nocirst Jānim galvu. 

Ko darītu mēs, ja Jānis Kristītājs ierastos šodien?
Antra Martinsone

JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA

DAŽAS DIENAS KLOSTERĪ
Kādā pavasara nedēļas nogalē ticības mācības skolotājiem 

tika piedāvāta iespēja piedalīties rekolekcijās Tiberiādas brāļu 
klosterī Baltrišķos (Zarasai rajonā). Tiberiādas brāļu klos-
teris Lietuvā atrodas jau vairāk nekā 15 gadus, bet kopumā 
visā pasaulē ir tikai 16 brāļi – Lietuvā, Āfrikā, Konkogā un 
viņu dzimtenē Beļģijā, kā arī 5 māsas, kuras dzīvo un  kalpo 
Beļģijā. 

Savā laikā Zarasai katoļu draudzes bīskaps uzaicināja 
ciemos brāli Marku, kuram vēlāk pievienojās vēl citi. Sākumā 
viņiem nepiederēja praktiski nekas, vēlāk iegādājās kādu 
pamestu, nevienam nevajadzīgu fermu un uz šīs fermas pa-
matiem uzcēla māju viesiem (divstāvīgu ar daudzām mazām 
istabiņām, gaišu un plašu kapellu, virtuvi un noliktavas kamba-
rīti). Paši brāļi – Fransuā, Barets, Žils(runā arī latviešu valodā) 
un Mišels dzīvo blakus mājā.

Skolotāji sabrauca no Jelgavas, Jēkabpils, Raudas, Ilūkstes, 
Rīgas, Eglaines un Medumiem – kopumā 20. Mūs sagaidīja 
brālis Fransuā, aicināja iepazīties un izteikt to, ko katrs sa-
gaidām no šīm rekolekcijām. Tā sākās piedzīvojums kopā ar 
Dievu Tiberiādas brāļu klosterī. Dienas gaitā lūgšanas mijās ar 
darbu un lekcijām, noteiktos laikos bija ēdienreizes un pl.17.00 
Svētā Mise. 

Lekciju tēmas bija dažādas – piedošana, dzīve kopā ar 
Dievu un lūgšanas „Esi sveicināta Marija...” vēsture. Lekcijā 
par piedošanu tika runāts par to, cik svarīgi, bet arī ļoti grūti ir 
piedot, un bieži vien Dievs nemaina otru cilvēku tikai tāpēc, 
ka viņam nespējam piedot, toties maina mūsu sirdi, lai spētu 
viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir. Lekcijā par dzīvi ar Dievu 
tikām aicināti pieņemt realitāti tādu, kāda tā ir, lai cik grūti tas 
būtu, jo tāds ir arī Dieva prāts. Bet par lūgšanu „Esi svieci-
nāta Marija...” bija interesanti uzzināt, ka tā ir radusies jau 
3.– 4.gadsimtā.

Darbam paredzētajā laikā katrs veica kādu uzdevumu – mal-
kas vešana, zaru dedzināšana, baznīcas apkārtnes sakopšana, 
ēdiena gatavošana... Svētdien pēc pusdienu maltītes dalījāmies 
ar to, kā Dievs katram pieskāries šeit pavadītajā laikā.

Atpakaļceļā braucām caur Stelmuižu uz Grendzi, kur pieda-

 Droši vien nav daudz tādu cilvēku, kas nebūtu kaut ko dzir-
dējuši par Medžugorji (Bosnija-Hercegovina). Runā, ka turieni 
aizbrauc tie, kurus aicina Dievmāte. Arī mums – trim Raudas 
speciālās internātpamatskolas skolniecēm, 2 skolotājām un 

bijušajam skolas direktoram H.Slavinskim, pateicoties mūsu 
Grendzes priestera Arņa Maziļevska rūpēm, šī gada Lieldienu 
laikā radās šāda izdevība. 

Svētību saņēmām Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā un no 
turienes arī sākām savu svētceļojumu. Braucot 3000 km garo 
ceļu, pakāpeniski veidojāmies kā viena liela lūgšanu grupa, 
kurā bija 65 cilvēki, vecumā no 2 līdz 80 gadiem – cilvēki ar 
dažādu raksturu, dzīves un kristietības pieredzi. Ik rītu sākām 
ar lūgšanu. Grupas vadītāja un citi, kas šajā svētvietā bijuši jau 
piecas, sešas un vairāk reizes, iepazīstināja mūs ar Dievmātes 
vēstījumiem un ar personīgi piedzīvoto.

Dievs mūs sargāja un vadīja visā garajā ceļā. Viņa žēlastību 
izjutām jau Polijā, Krakovas sieviešu klosterī, kurā nakšņo-
jām, tikām paēdināti un aprūpēti. Austrijas galvaspilsētā Vīnē 
iebraucām vēlā nakts stundā, bet arī šeit mūs gaidīja un svētīja 
priesteris, iepazīstināja ar seno, 13.gs. celto Svētā Stefana 
katedrāli. Sirds siltumu un rūpes mums dāvāja kustības “Par 
dzīvību” meitenes. Īpašs paldies Ingai (eglainiete!)! Pa ceļam 
uz Medžugorji mūs priecēja skaistā daba, ziedošās magnolijas, 
palmas Adrijas jūras krastā, pati jūra, siltums.

Galamērķī nokļuvām vēlu vakarā. Arī te mēs bijām gaidīti 
– tika piedāvātas jaukas naktsmītnes ar visam ērtībām.

Izrādījās, ka esam “atveduši” lietu, kuru šeit ļoti gaidīja. 
Tā bija kā svētība šai zemei. Nākošajā dienā pamatīgi lija 
līdz pat pusdienlaikam, taču tas netraucēja ierasties simtiem 
cilvēku uz tikšanos ar vienu no vizionārēm (cilvēks, kas redz 
Dievmātes parādīšanos, un kontaktējas ar Viņu īpašā veidā). 
Vizionāres teiktais tika tulkots angļu, vācu, krievu u.c. valodās. 
Šīs vienkāršās, sirsnīgās sievietes liecība, Dievmātes vēstījumu 
skaidrojums, kā arī Latvijas svētceļotāju grupu koordinatores, 
mūsu “sargeņģeļa” Terēzes uzruna, citas plānotas un neplā-
notas tikšanās lika it kā apstāties vietā un laikā, padomāt, kas 
notiek ar mums, mūsu jaunatni, ģimenēm, ar Latviju, pasauli...

Vārdos neizsakāms piedzīvojums bija nakts adorācija (Dieva 

lījāmies Svētajā Misē, bet pēc tās kopā ar Raudas internātsko-
las bērniem slavējām Dievu un pateicāmies Viņam. Noslēgumā 
spēlējām „Labo ganu” un futbolu – meitenes pret zēniem, 
uzvarēja DRAUDZĪBA.

Kad pirmo reizi priesteris Arnis aicināja doties uz Tiberiādas 
brāļu klosteri, viņš teica: “Tā ir mazā Medžugorje.” To, ko var 
izjust Medžugorjē, to tiešām var sajust arī tur – mieru, klusu-
mu, adorāciju, lūgšanas vienotību, īpašu Dieva klātbūtni...

Lilija Čamāne

PĀRDOMAS PĒC BRAUCIENA 
UZ MEDŽUGORJI



Zelta pāris
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pielūgsme klusumā). Nav iespējams izstāstīt arī to vienotības 
izjūtu, kas radās ikreiz lūgšanas laikā pārpildītajā baznīcā (lai 
tiktu iekšā, nācās turp doties stundu agrāk). Lielu emocionālu 
iespaidu radīja mūzika un dziedājumi, kuros piedalījās ikviens, 
slavējot Dievu un Dievmāti.

Par daudz ko liecināja arī garās rindas uz grēksūdzi pie 
mācītājiem. Grēksūdzei atvēlētas īpašas telpas pie baznīcas, 
bet uz šo telpu durvīm norādīts, kādā valodā tiek pieņemta 
grēksūdze (angļu, itāļu, franču, vācu, krievu u.c.) Bija redzami 
cilvēki, kas raudāja pēc grēksūdzes, saviem grupas biedriem 
(vai varbūt radiniekiem) pateicās par palīdzību, iedrošinājumu 
saņemties un spert šo soli dvēseles attīrīšanai. Tās bija atvieg-
lojuma asaras...

Lielajā Piektdienā vērojām, kā Krusta ceļa laikā lūdzās vie-
tējie iedzīvotāji. Uz augsto Krusta kalnu nāca ģimenes, kas te 
ir kuplas – vismaz 3–4 bērni. Tēvi nesa arī zīdainīšus. Ne tikai 
tēvi, mātes, vecvecāki, bet arī tie ģimenes locekļi, kas paši 
tikko spēja iet pa akmeņaino ceļu, lūdzās no sirds, dziedāja. 
Kāda jauniešu grupa Krusta kalnā nesa smagu koka krustu. 
Pamazām veidojās pārliecība, ka šī tauta pastāv un pastāvēs, 
tieši pateicoties saiknei ar Dievu un atsaucoties daudzkārtējam 
Dievmātes aicinājumam lūgties, un īpaši darīt to ģimenēs. 
Pilsētiņas ielās nesastapām nevienu jaunieti ar cigareti zobos, 
nesastapām nevienu iereibušo. Te nav zagļu, nav narkomānu. 
Medžugorjē ir centrs, kur cilvēki no visām pasaules malām 
4–5 gadu laikā atbrīvojas no dažādām atkarībām. Arī mēs 
tikāmies ar šiem cilvēkiem.

Bet kā būs ar mūsu – latviešu tautu? Arvien vairāk jaunu 
cilvēku dodas projām, pametot ģimenes, mājas, lai meklētu 
labāku dzīvi citur... Cilvēki iet bojā katastrofās, mirst no ļau-
nām slimībām. Arī mūsu mazajā valstiņa pazūd bērni, jāredz 
tuvinieku cietsirdībā sakropļoti ķermeņi un dvēseles. Dzimst 
maz bērnu. Un kāda ir viņu veselība? Mēs nespējam palīdzēt 
tiem, kas cīnās paši ar sevi, nespēj pieņemt atbildību par sevi, 
kļūst par dažādu atkarību vergiem... “Vai par spīti cilvēces 
daudzajiem ieguvumiem, izgudrotajiem komunikācijas līdzek-
ļiem, ceļojumiem virtuālajā interneta pasaulē šī, 21.gs., cilvēce 
var būt droša sava likteņa noteicēja?” jautā pāvests Benedikts 

XVI. Tālāk viņš paskaidro: “Arī šodien cilvēks ir tas pats: viņa 
brīvība ir nostādīta starp labo un ļauno, starp dzīvību un nāvi. 
Tieši cilvēka visdziļākajā būtībā, ko Svētajos Rakstos sauc par 
viņa sirdi, šim cilvēkam vienmēr ir nepieciešama pestīšana. 
Mums ir jāatdzimst.”

Iepazīstoties ar Dievmātes vēstījumiem, redzam, ka Viņa 
bieži norāda, ka problēmas ar jaunatni rodas tur, kur ģimenēs 
nelūdzas. Ir grūti pieprasīt, lai jauns cilvēks iesāktu lūgties 18–
20 gadu vecumā, ja pirms tam nekad to nav darījis. Tāpēc tik 
svarīga ir kopēja lūgšana ar bērniem. Ja viņi jau no mazotnes 
dzīvos ar lūgšanu, ja pie tās pieradīs, tad vēlāk dzīvē vieglāk 
atradīs pareizo ceļu, spēs pārvarēt visus sķēršļus.

Kā neliels cerību stariņš Latvijas nākotnē šķita tas, ka mūsu 
svētceļnieku grupā no Latvijas bija daudz jaunu cilvēku, bija 
vairākas jaukas ģimenes, kuras Medžugorji bija apmeklējušas 
jau vairākkārt. Viena no ģimenēm brauca ar saviem 4 dēliem, 
no kuriem jaunākajam bija tikai 2 gadi. Neviens nespēja pa-
likt vienaldzīgs, kad mazais Jānītis autobusā kārtējo reizi pie 
mikrofona no sirds lūdzās “Esi sveicināta, Marija”... Daudzi 
no šiem cilvēkiem Latvijā vada lūgšanu grupas jauniešiem, 
saderinātajiem, jaunajām ģimenēm. 

“Nolieciet jūsu ģimenē redzamā vietā Svētos Rakstus un 
lasiet tos. Tā jūs iepazīsiet sirds lūgšanu un jūsu domas būs 
pievērstas Dievam,” vēsta Dievmāte. Tad mūsu pārejošā dzīve 
uz šīs pasaules, lai gan īslaicīga kā ziedam, atstās zīmes.

Ļoti individuāls ir katra svētceļnieka pārdzīvotais un pie-
dzīvotais Medžugorjē  gan Dievmātes parādīšanās kalnā, 
gan Krusta kalnā, gan Miera oāzē un citur. Taču vērojamas 
arī kopīgas iezīmes, par kurām liecināja mūsu lielās grupas 
svētceļnieki tikšanās reizē 19.maijā Medumos – pārveidots 
savs iekšējais “es”, lielāka paļāvība uz Dievu, kas palīdz pie-
ņemt un pārvarēt ikdienas grūtības, arī dažādas brīnumainas 
Dievmātes un Jēzus “pieskāriena” izjūtas un visiem – ļoti liela 
vēlēšanās nokļūt šai Dieva izredzētajā zemē vēl un vēlreiz. 
Kāpēc? Domāju, ka daļēji to pateica jau otrajā dienā pēc ie-
rašanās Medžugorjē viena no mūsu skolniecēm: “Cik te ir labi! 
Gribētos te palikt. Te ir tāds klusums un miers!”

Marija Slavinska

Un atkal esam atraduši kādu pāri, kas kopā 
nodzīvojuši jau 50 gadu! Jā, jā – atraduši, jo, 
raugoties uz mūsu valstī valdošajām demogrā-
fiskajām tendencēm, tā vien šķiet, ka drīz vien
tādi nebūs ne ar uguni sameklējami. Diemžēl... 
Bet te nu viņi ir – Jānis un Marija Lapas! 
Smaidīgi, viesmīlīgi, apveltīti ar dzīvesprieku 
un labvēlīga humora izjūtu. Jānis smejot rāda 
nu jau veselas trīs laulību apliecības – viena 
dabūta 1957.gada 18.maijā sareģistrējoties 
tagadējās Krājbankas telpās Ilūkstē, otra 
saņemta 2007.gada 18.maijā atkārtojot savu 
“jāvārdu” Ilūkstes katoļu baznīcā un trešā tai 
pat dienā parakstīta Ilūkstes dzimtsarakstu no-
daļā. Maija beigās, kad satiekamies, lai taptu 
šī intervija, Ilūkstē Raiņa ielā 18–2 joprojām 
visas vāzes pilnas jubilejā sadāvināto krāšņo 
ziedu.

“Svinības bija ļoti skaistas,” par nesenajiem 
svētkiem ar prieku stāsta Marija. Bet Jānis 
atceras pusgadsimtu seno, tomēr joprojām 
svarīgo datumu: “Toreiz bija mazliet agrāks pa-
vasaris, viss ziedēja. Bija karsta diena. Sareģistrējāmies klusi, 
divatā, bet vakarā ar smago mašīnu braucām dzert kāzas uz 
Pašulieni ar radiniekiem un draugiem.”

Jānis piedzimis daudzbērnu ģimenē Pilskalnes pagasta 
zemnieku mājās “Upmalieši” tieši 24.jūnijā. “Laikam tāpēc arī 

VECMĀMIŅ, JA TU NEBŪTU APPRECĒJUSI VECTĒTIŅU…
esmu Jānis, citādi nemaz neva-
rēja būt! Tēvs no rīta nāca mājās 
līgodams un es viņam jau pa-
līdzēju,” joko jubilārs. Savukārt 
sievu sastapis tagadējā luterāņu 
baznīcā, kas toreiz gan bijusi 
pārveidota par klubu. “Uz darbu 

braukāju ar velosipēdu un 
mājās braukdams, nolēmu, 
ka jāiegriežas padejot. Tas 
man kopš bērnības paticis! 
Un tur ieraudzīju tādu maza 
auguma, bet kuplu meiteni, 

Marija jaunībā Pašulienā.

Marija: "Tādu es viņu 
iemīlēju...". 1956. gads. Pēc 

armijas.
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kupliem matiem. Iepatikās!” 
“Jā, Jānis bija tā interesanti 

ģērbies un viņam ļoti patika 
dejot. Arī tagad viņš labprāt 
to dara. Bet man Jānis iepati-
kās vienkārši kā cilvēks,” par 
savu vīru stāsta Marija. Pirmo 
reizi gan kautrējusies iet pie 
Jāņa vecākiem, lai iepazītos. 
“Nebija nemaz tik vienkārši 
paņemt krievu meiteni par 
sievu,” atzīst Jānis. “Māte vēl 
neko, bet tēvs sākumā bija 
pret.” 

Marija dzimusi un aug-
usi Krievijā, Novgorodas 
apgabalā. Atceroties tos 
laikus – kara laikus – Marija 

nespēj novaldīt asaras: 
“Tai vietai tieši fronte 
gāja pāri. Te vācieši, te 
krievi. Mūsu mājās bija 
ierīkota vācu lazarete. 
Tēvs tika iesaukts karā 
un gāja bojā. Māte pali-
ka viena ar mums– trim 
bērniem.” Vēlāk Marija 
atbraukusi uz Latviju un 
Rīgā izmācījusies tirdz-
niecības skolā. Kopā ar 
draudzeni saņēmušas 
norīkojumu uz Ilūksti. 
Tā arī 40 gadus, līdz pat 
pensijai nostrādājusi 
par grāmatvedi Ilūkstes 
patērētāju biedrībā. 

Savukārt Jānis armijā nodienējis 4 gadus – par tehnisko dar-
binieku aviācijā, un par šo Baltkrievijā pavadīto laiku viņam 
ir tikai labas atmiņas. Pēc tam strādājis kolhozā “Zemgale”, 
ilgus gadus bijis galvenais mehanizators, tad strādājis MTS 
un vadījis traktoristu brigādi. Savā laikā daudz nodarbojies 
ar fotokameru un kinokameru: “Biju kolhoza “Zemgale” 
operators, filmēju visus tā pasākumus. Filmiņas – vismaz 24
stundu garumā – joprojām ir saglabājušās, tikai žēl, ka nevar 
noskatīties, jo nav tāda projektora.” Jānis steidz palielīties ar 
vēl kādu faktu: “Gandrīz visi mani klasesbiedri kļuvuši pazīs-
tami sabiedrībā! Piemēram, priesteris Krapāns, bijušais 2.vsk.
direktors Gricāns un citi.”

Atšķirībā no sievas, Jānis sevi par īpaši ticīgu neuzskata. 
Bet Marija gan iet uz Ilūkstes pareizticīgo baznīcu un dara to 
cik vien bieži iespējams. Tur kristīti arī abi meitas Svetas bērni 
– mazmeitiņas Marina un Darja. Lapu pārim bijis arī dēls, bet 
to diemžēl zaudējuši jau slimnīcā, drīz pēc dzemdībām. Par to, 
protams, joprojām smagi runāt, toties, kā jau visas vecmāmi-
ņas, par saviem mazbērniem Marija varētu stāstīt daudz un 
dikti. “Marina ir liela gudriniece. Reiz viņa man saka: “Vecmā-
miņ, ja tu nebūtu apprecējusi vectētiņu, tad es viņu apprecētu, 
jo viņš ir ļoti labs!” Katru sestdienu, svētdienu viņas pie mums 
ciemojas. Palīdzu arī izvadāt uz bērnudārzu un uz mājām. 
Gribētos gan vēl redzēt izaugam lielas...” 

Jā, kaut arī veselība reizēm pieklibo, abi joprojām ir ener-
ģijas pilni. Marija, kopš bērnības pieradusi strādāt, nevar bez 
darba iztikt – pie mājas ir dārziņš, tiek turētas vistas, truši. 
Un Jānim atkal savas darīšanas, lai gan jau kopš 1991.gada 
ir pensionārs: “Atpūsties nav laika!” Toties agrāk abi daudz 
ceļojuši: “1961.gadā gribējām doties uz Melno jūru, bet iz-
vēlētajā laikā nedabūjām biļetes uz lidmašīnu. Bet tā kā tikko 
bijām iegādājušies savu pirmo auto – jaunu zaporožecu, tad 

sieva ierosināja, ka varētu taču braukt ar to! Tā arī sākām, un 
neizlaidām nevienu gadu,” atceras Jānis. Un Marija piebilst: 
“Man ir daudz radinieku, kas dzīvo dažādās vietās, tos tad arī 
apbraukājām. Laiku tiešām pavadījām interesanti, atvaļināju-
mos mājās nesēdējām.”

Vaicāti par Jāņu svinēšanas tradīcijām, jubilāri norāda uz 
skapjaugšu, kur glabājas ozollapu vainagi: “Jā, tāda ir tradīcija 
– vainagi jāglabā no Jāņiem līdz Jāņiem.” Nav bijis tāda gada, 
kad šajā ģimenē nesvinētu Jāņa vārda un dzimšanas dienu. 
Tieši no padomju laikiem Jānis atceras jauko svinēšanu Pil-
skalnē, bet pēdējos gados abi iecienījuši līgošanu pie Ilūkstes 
Kultūras centra. Marija atzīst, ka viņi vispār ir ļoti aktīvi: “Ne-
kad neizlaižam pensionāru vakarus, piedalāmies dažādos citos 
pasākumos. Jauno gadu senāk mēs, piemēram, gājām sagaidīt 
uz mežu – uzposām tur eglīti un dejojām tai apkārt līdz rītam! 
Pa to laiku, izrādās, pie mums ķekatnieki nākuši, dauzījušies 
pie durvīm, bet mājās, protams, neviena nav! Jā, lai arī ir bijis 
daudz smagu brīžu, brīvo laiku esam pavadījuši jautri un aktī-

vi. Ir, ko atcerēties!”
Un tomēr – kā viņiem izdevies 

nodzīvot tik garu mūžu kopā? “Jā, 
tagad jau ir labi – kā apnīk, kā kaut kas 
nepatīk – tā šķiras. It īpaši mākslinieku, 
kultūras darbinieku, politiķu aprindās. 
Mūsu laikā nebija laika domāt par 
visādām muļķībām. Bija jāstrādā. Bet 
tagad – dari, ko gribi. Manuprāt, liela 
problēma mūsdienās ir arī alkohols. 
Kam gan patīk, ja vīrs vienmēr mājās 
pilnā? Bet manai sievai patīk koman-
dēt, un šodien es diez vai viņu precētu,” 
labsirdīgi joko Jānis. Marija par tādu 
sevis raksturojumu ir diezgan izbrīnīta, 
tomēr ļaunā neņem: “Mēs vienmēr 
esam labi sapratušies, gan draudzības 

laikā, gan laulībā. Cilvēkam pašam jābūt vienkāršam, tad viss 
arī vienkārši nokārtosies. Bet tagad jau ir citi laiki, nevar pat 
salīdzināt...”

“Dzīve nav rožu lauks – visādi gadās. Galvenais ir cienīt 
vienam otru, mīlēt,” tā Jānis teiktu tiem pāriem, kuru lielās 
jubilejas vēl tikai priekšā. Bet Marija atgādina, ka svarīgi vien-
mēr censties saprast vienam otru un, kad vien nepieciešams, 
– piekāpties. Lai tā notiek arī jūsu ģimenēs!

Ar Jāni un Mariju Lapām sarunājās 
Antra Martinsone

Meitai Svetai 8 mēneši. 
50 gadu beigas.

Jānis: "Ar šādu auto braucām ekskursijā uz 
Ļeņingradu."

No kreisās: meita Sveta ar Marinu klēpī un 
Marija ar Darju.



kāpēc. Kad Klusajā sestdienā uz ielas satiku sievietes, kuras 
glītos groziņos nesa krāsotas olas un gāja uz baznīcu, tad biju 
nesaprašanā. Taču, kad ieklausījos, dzirdēju, ka viņas sarunājas 
poļu valodā. 

Pirms Lieldienām visā pilsētā ar vietējās avīzes starpniecību 
tika izsludināta sakopšanas talka, aicināti pieteikties brīvprā-
tīgie. Bija paziņota vieta, kur visiem izsniedza darba rīkus un 
tērpus tieši šai dienai, tika ierādīts darba lauks. Pilsētiņa kļuva 
sakoptāka, taču par nožēlošanu jāatzīst, ka ne uz ilgu laiku. 
Pēc maniem ieskatiem, mūsu Ilūkstes ielas ir tīrākas, taču 
pašiem īriem tas nebūt netraucē būt omulīgiem un apmierinā-
tiem. Jāteic, ka īru mājas apkārtne (līdz ielai) ir ļoti sakopta, 
tīra un labiekārtota. Tur ir gan akmensdārzi, gan dārzu statujas, 
gan strūklakas. Un – krūmi, krūmi, krūmi – visi tik ziedoši un 
tik skaisti! Tik dzīvespriecīgi, taču lielākoties asi (kadiķi u.c. 
ar dzelkšņainām lapām).

Lasot vietējās avīzes, bija patīkami uzzināt, ka Īrijā ļoti at-

zinīgi vērtē cilvēkus no Latvijas – esot strādīgi, ātri iemācoties 
valodu. Grūtāk esot ar Lietuvas cilvēkiem. Savukārt poļi ir 
izbrīnīti: “Tu esi iebraucējs un neproti poļu valodu?”

Priecājos par katru dienu, ko Dievs dod dzīvot mierā. No-
vēlu arī jums to pašu!

Valentīna
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Ir iestājies tik silts laiks, tāds prieks sirdī un dabā! Arī putni 
mūsu pilsētiņas parkā dzied un priecājas, magnolijas rāda visu 
savu krāšņumu. Nevaru to aprakstīt, tas jāredz savām acīm, jo 
vārdu liekas par maz. 

Gribu mazliet pastāstīt par Lieldienu svētkiem Īrijā. Viss 
sākās februārī ar Lielo gavēni. Pelnu dienā, izejot uz ielas, 
satiku kādu vīrieti ar nosmērētu melnu pieri. Pēc pāris soļiem 
– sieviete ar tādu pat melnu zīmi uz pieres. Sāku lūkoties uz-
manīgāk un ievēroju, ka eju pa ielu, kas ved gar franciskāņu 
klosteri. No tā baznīcas nāk ārā cilvēki, un tiem uz pieres uz-
vilkta krusta zīme, jo tikko beigusies mesa. Agrāk nebiju neko 
tamlīdzīgu redzējusi. Tātad tā šājā valstī ticīgie atzīmē gavēņa 
sākumu. Jāpiebilst, ka baznīcas šeit ir ļoti lielas un svētdienās 
dievkalpojumi notiek dažādos laikos, jo dievlūdzēju ir daudz. 
Nāk kuplas ģimenes pilnā sastāvā, ko ir tik patīkami redzēt. 

Jau krietnu laiku pirms Lieldienām veikalu plaukti ir pilni 
ar šokolādes olām – lielām un mazām, atkal atlaides dažā-
dām precēm. Un tagad kāds mazliet kuriozs gadījums. Kādā 
ģimenē, kur vīrs ir īrs, bet sieva no Latvijas, gatavojoties 
Lieldienām, sieva atnesa mājās lielāku daudzumu olu un 
sāka tās vārīt, krāsot un izrotāt. Vīram brīnums: “Ar ko tu tur 
nodarbojies? Kāpēc tu tā dari? Mums taču ir šokolādes olas, 
kam tad šīs vajadzīgas?” Un sievai bija vien jāstāsta, kas un 

"Vēstules no...."
Šajā avīzes numurā turpinām jauno rubriku “Vēstules no...” Joprojām aicinām mūsu novada iedzīvotājus vai aizbraucējus vai 

palicējus dalīties savās pārdomās un iespaidos. Rakstiet mums!

Silti sveicieni no Īrijas vasarīgajai Ilūkstei!

Bibliotēkās

 Katru gadu aprīļa mēnesī Latvijā notiek Bibliotēku ne-
dēļa, kad katra bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā īpašas 
programmas, pasākumus. Šī gada bibliotēku nedēļas moto bija 
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas bibliotēku 
darbības kvalitātei”.

 Ilūkstes pilsētas bibliotēkas apmeklētāji šī gada Bibliotēku 
nedēļā varēja iepazīties ar izstādi „Lēmumu pieņemšana 
Eiropas Savienībā” , ko sarūpēja Eiropas Savienības informā-
cijas aģentūra (ESIA).

 Bet 20.aprīlī bibliotēkā pulcējās rajona skolu bibliotekāri uz 
mācību semināru „ Informācijas prasmju apgūšana un ap-
strāde”. Semināra atklāšanā skolu bibliotekārus apsveica, un 
veiksmīgu mācīšanos novēlēja Ilūkstes novada domes priekš-

Bibliotēku nedēļa Ilūkstes pilsētas bibliotēkā
sēdētājs Stefans Rāzna. Bibliotekāri sadalījās 4 grupās un tad 
sākās nopietns mācību darbs. Bibliotekāri tika iepazīstināti 
ar Daugavpils rajona elektronisko kopkatalogu, ar dažādām 
meklēšanas formām, kā atrast vajadzīgo grāmatu ( pēc autora, 
nosaukuma, ISBN) kā apstrādāt grāmatas, izmantojot datoru 
un internetu.

Bibliotekāri tika apmācīti atrast novadpētniecības materiālus 
par savu pagastu, pilsētu ( pēc autora, vietvārda, iestādes) . 
Iepazīstinājām arī ar datu bāzēm, ko bibliotēka abonē ( NAIS, 
Letonika).

Ināra Valpētere, Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāja
  Skaidrīte Guļāne, Ilūkstes 1.vidusskolas bibliotekāre     



Informē Sarkanais Krusts
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1. jūnijā Ilūkstes stadionā notika rajona skolēnu pir- 
mās palīdzības sniegšanas sacensības. Tās bija pielāgo-
tas Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienai. Sacensību 
mērķis -  dot skolēniem iespēju praktiskās situācijās pie-
lietot teorētiski un praktiski iegūtās zināšanas palīdzības 
sniegšanā, kā arī popularizēt Sarkanā Krusta organizācijas 
misiju. Sacensībās piedalījās 9 skolu 10 komandas. Sacen-
sību norisi nodrošināja SK komitejas brīvprātīgie. “Cietu-
šie” bija Ilūkstes 1. un 2. vidusskolas skolēni. Tiesnešus 
pārstāvēja  Daugavpils medicīnas koledžas studentes. 
Svētku uzrunu teica Daugavpils rajona padomes izglītības 
pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektore Natālija 
Pēterāne un sacensību galvenā tiesnese – Daugavpils ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības galvenā ārsta vietniece 
Sarmīte Igolniece. Sacensības noritēja etapos. 2 etapos 
bija testi, bet 8 etapos skolēni demonstrēja savas praktis-

Rajona pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem
Ilūkstē

30.06.2007. Latvijas riteņbraukšanas federācija organizē 
”Latvijas meistarsacīkstes riteņbraukšanā komandu braucie-
nā.”

Plkst. 15.00 pēc aptuveni 15 gadu ilga pārtraukuma starts 
pie DUS “DINAZ” tiks dots atjaunotajām “Latvijas meistar-
sacīkstēm jauniešu komandu braucienos”. Piedalās jaunieši, 
kas aktīvi trenējas sporta klubos un sporta skolās.

01.07.2007. Ilūkstes novada dome sadarbībā ar Latvijas 
riteņbraukšanas federāciju rīko Ilūkstes novada kausa izcīņu 
velamaratonā. Starts tiks dots plkst. 11.00 Ilūkstes stadionā.

2007.gada 30.jūnijā
Latvijas meistarsacīkstes riteņbraukšanā komandu brau-

cienā
Starts un finišs pie DUS ” DINAZ “
15.00               Starts 

Ilūkstes novada kauss VELOMARATONĀ
2007.gada 1.jūlijā

Ilūkstes novada velomaratons
Maršruts:

Tautas klasē – 25 km (2,8km pa grunts ceļu )

Sporta klasē – 48 km ( 4 km pa grunts ceļu ) 
9.00 Reģistrācija
10.30 Sacensību atklāšana
Starts un finišs pilsētas stadionā
11.00 Starts
Pēc starta notiks bērnu sacensības Ilūkstes stadionā.
Aicināti piedalīties visi aktīvas atpūtas cienītāji!
 Iepriekšējā pieteikšanās velomaratonam
e –pasts izglitiba.kultura@inbox.lv
Kontaktāllrunis 54 47859



AS Maiznīca 
“Dinella”, SIA 
“Plus punkts”, 
Vācijas SK no-
daļai, fondam 
“Palīdzība 
austrumeiro-
pas bērniem” 
Dānijā.

Paldies par 
atbalstu:

Ilūkstes 
novada domei, 
rajona padomes 
apvienības 
“Sports” 
priekšsēdētājam 

Daugavpils 
medicīnas ko-
ledžai,  Valsts 
Latgales reģio-
na bērnu tiesību aizsardzības un nepilngadīgo lietu inspekcijas 
darbiniekiem,  Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centram, 
SIA "Ilūkstes aptiekai",  Ilūkstes 1. un 2. vidusskolai, Ilūkstes 
kultūras centam, Daugavpils rajona sporta skolai. 

Skaidrīte Davne, LSK Daugavpils rajona komitejas 
izpilddirektore 

Izlaidumi
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kās zināšanas. Sniedza palīdzību asiņojošas traumas gadījumā, 
kura tika iegūta virtuvē, čūskas kodiena rezultātā, bezsamaņas 
gadījumā utt. 

Vidusskolu grupā jau 6 gadus pēc kārtas  1. vietu  un LSK 
Daugavpils rajona komitejas ceļojošo kausu ieguva Zemgales 
vsk. komanda, 2. vietu – Ilūkstes 2. vsk., 3. vietu – Špoģu un 
Bebrenes vsk. Pamatskolu grupā 1.vietu un LSK Daugavpils 
rajona komitejas ceļojošo kausu ieguva Silenes psk. komanda, 
2. v. – Zemgales vsk., 3. vietu – Ilūkstes 1. vsk. Visi sacensību 
dalībnieki saņēma dāvanas. Sacensības uzraudzīja un priecēja 
Mikimauss un Ilūkstes bērnu un jauniešu centra izveidotās 
salmu raganiņas.

Uz svētkiem bija ielūgti vairāk nekā 60 sākumskolas skolē-
nu. Mazajiem bija organizēts informatīvais pasākums, vēršot 
bērnu uzmanību uz dažādiem bērnu drošības jautājumiem va-
saras brīvlaikā. Skolēniem tika parādīta videofilma par uguns-
drošību, kuru demonstrēja un komentēja Valsts ugunsdrošības 
un glābšanas  dienesta Ilūkstes posteņa vecākais inspektors  
Jānis Briedis. Sākumskolas bērniem bija izveidotas 4 stacijas 
– ieskats pirmās palīdzības sniegšanā, tikšanās ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspektoriem un nepilgadīgo lietu inspek-
cijas darbiniekiem,  “Zaļā aptieka”. Brīvajā laikā bērniem bija 
dota iespēja darboties Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centra 
izveidotajās šūšanas, floristikas, zīmēšanas radošajās darbnī-
cās. Sacensību noslēgumā varēja vērot hip-hop dejas. 

Paldies sponsoriem:
Daugavpils rajona padomei, rajona izglītības pārvaldei, 

Latvijas Pirmās Partijas un partijas “Latvijas ceļš” frakcijai, 

Sākas vasaras brīvdienas Spīd silta saule, dzied putni un 
skolēniem gribas tikai atpūsties. 

Par tradīciju kļuvušas  Latvijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils komitejas rajona skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensības vidusskolu grupā. Ilūkstes 2.vidusskolas komandu 
pārstāvēja 10.klases skolnieces Jūlija Kulakovska, Jeļena 
Skripko, Svetlana Kosenko, Irina Targonska, Ilona Ščerba-
kova un Anastasija Ivanova. Meitenes sacensībām gatavojās 

Mākam sniegt pirmo palīdzību
skolas medmāsas Tatjanas Fjodorovas vadībā. Sacensību laikā 
palīdzēja skolēni – statisti no 5. un 6.klases. Mūsu meitenes 
parādīja zināšanas, kā sniegt pirmo palīdzību, atbildēja uz teo-
rētiskiem jautājumiem. Sacensties bija diezgan grūti, piedalījās 
deviņas komandas no Daugavpils rajona. Veiksme bija mūsu 
pusē un meitenes ieguva 2.vietu. Apsveicam ar uzvaru 2.vidus-
skolas meiteņu komandu un medmāsu Tatjanu Fjodorovu.

      
Irina Malāne, direktores vietniece izglītības jomā 

Daudzus gadus LSK Daugavpils rajona 
komitejai ir izveidojusies sadarbība ar Raudas 
speciālo internātpamatskolu bērniem bāreņiem. 
Mācību gada garumā esam saņēmuši atbalstu 
un palīdzību – virtuves piederumi un trauki, 
mēbeles. Jau tradicionāli katru gadu izlaidumā 
absolventiem tiek pasniegtas dāvanas. Arī šo-
gad desmit 9.klases absolventi saņēma dāvanā 
gultas veļas komplektus. 
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Skaistā vasaras dienā 2007.gada 31.maijā notika pirmssko-
las izglītības iestādes ”Zvaniņš” izlaidums. Pasākums sākās ar 
bērnu, vecāku un darbinieku gājienu no iestādes līdz Ilūkstes 
kultūras centram. Gājiena priekšgalā iestādes vadītāja Inga 
Strode un darbinieks Juris Kantāns ar “Zvaniņa” karogu.

Svinīgais pasākums kultūras centrā notika ļoti skaisti 
izrotātā zālē, kas 40 audzēkņiem par godu tika rotāta ar 
vecāku un iestādes darbinieku rūpēm.Izlaidumā piedalījās 38 
bērnudārza beidzēji no 3 pirmsskolas grupiņām. Par šo bērnu 
sagatavošanu skolai šogad rūpējās skolotājas Vita Vanagele, 
Ingrīda Sidorova, Ilona Kūliņa, Dace Krievāne un Lolita 
Geceviča – arī zāles noformējuma autore.

Bērnu drošībai

Vasarai sākoties, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cija (VBTAI) lūdz bērnus peldoties būt sevišķi uzmanīgiem, 
savukārt pieaugušos – vērīgi sekot bērnu izklaidēm pie upēm, 
ezeriem un citām ūdenstilpnēm. 

Inspekcija atgādina, ka peldoties nepieciešams pārlieci-
nāties, vai izvēlētā pludmale ir droša peldvieta. Tādēļ labāk, 
ja bērni dodas peldēties jau zināmā un pārbaudītā peldvietā. 
Turklāt to ieteicams darīt vecāku vai citu pazīstamu pieaugušo 
pavadībā, kurus bērnam pirms došanās ūdenī būtu jābrīdina. 
Īpašu vērību nepieciešams veltīt nepazīstamām peldvietām, 
kuras vispirms labāk pārbaudīt pieaugušajiem. Tas vajadzīgs, 
jo ūdenstilpnes gultne var būt nedroša vai straume pārāk 
spēcīga.

Tāpat inspekcija aicina pieaugušos atturēt bērnus lēkt no 
tramplīna gan pazīstamās, gan nepazīstamās peldvietās. Bieži 
vien nav zināms, cik ūdenstilpne ir dziļa, kā arī, vai zem ūdens 
neatrodas atkritumi vai koki. Saduroties ar tiem, gan bērni, 
gan pieaugušie var gūt ļoti smagas traumas. Pastāv iespēja, ka 
bērns lecot var sasisties pret ūdens virsmu vai ūdenī aizrīties. 

Īpaša uzmanība jāvelta mazuļiem, ja viņi ūdenī izmanto 
piepūšamos matračus vai peldriņķus, jo tie var pārsvērties vai 
apgāzties. Inspekcija aicina vecākus neatstāt mazos bērnus ne 
mirkli bez uzraudzības, kad viņi rotaļājas pludmalēs.

Visbeidzot, vasaras atpūtas sezonai vēl tikai sākoties, in-
spekcija lūdz pieaugušos pastāstīt bērniem par noteikumiem, 
kas jāievēro peldoties.

Informāciju sagatavoja Iveta Plone un Ija Tretjuka,
 VBTAI Daugavpils reģionālie inspektori 

VBTAI lūdz bērnus peldoties būt 
uzmanīgiem

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina 
vecākus, pirms apstiprināt savu bērnu līdzdalību vasaras nomet-
nēs, iepazīties ar nometnes vietu, rīkotājiem un programmu.

 Inspekcijas pieredze pērn liecina, ka nometnes ir teicamas 
vietas, kur bērni un jaunieši var atpūsties, attīstīt savas prasmes 
un gūt jaunus iespaidus. Tomēr atsevišķos gadījumos bija 
konstatēti daži pārkāpumi. Tādēļ, lai nodrošinātu savu bērnu 
drošību, vecākiem nepieciešams veikt vairākus darbus, kas to 
varētu sekmēt. Vispirms vecākiem jāpārbauda, vai nometne ir 
oficiāli reģistrēta. Lai nometni oficiāli atzītu par kvalitatīvu, tai
ir jāgūst vairāku institūciju atzinumi. Tas nozīmē, ka nometni 
par drošu atzinusi pašvaldība, ugunsdzēsības un citi eksperti. 
Šādās nometnēs organizatori ir skaidri uzņēmušies atbildību arī 
par ēdināšanu, pajumti un nometnes programmu, ar ko vecāki 
var iepazīties jau iepriekš. Organizatori arīdzan ir nodrošināju-
ši, ka vecāki jebkurā vai noteiktā laikā var sazināties ar saviem 
bērniem, kā arī nometnes vadītājiem. Būtiski, ka oficiāli
atzītas nometnes var rīkot tikai sabiedrības un personas, kas 
pašas ir reģistrējušās un kuras valsts institūcijas ir atzinusi par 
tiesiskām. 

 Tas gan nenozīmē, ka šādās nometnēs nav iespējami bērnu 
tiesību pārkāpumi. Tomēr nometņu vadītāji atšķirībā no ne-
oficiālu nometņu rīkotājiem ir apstiprinājuši savu atbildību un
pienākumus attiecībā pret bērniem un vecākiem. 

 Pirms ļaut bērnam doties uz nometni, vecākiem arī ne-
pieciešams noslēgt līgumu ar tās rīkotājiem. Līgumā jābūt 
norādītam, cik ilgi nometne notiks, kāda būs programma, kā 
vecākiem būs iespējams sazināties ar bērnu vai nometnes vadī-
tāju, kā tiks organizēta sadzīve un citi jautājumi, kas apliecina 
nometnes organizatoru atbildību.

 Visbeidzot, pirms līguma slēgšanas vecākiem un bērnam 
ieteicams aizbraukt uz vietu, kur paredzēta nometne. Iespē-
jams, ka pašu pieredze un iespaidi vislabāk spēs pateikt, vai 
iespējamā nometne būs laba bērnam.

Neskaidrību gadījumā ar jautājumiem var vērsties VBTAI, zva-
not pa tālruni 7 359 159 un rakstot uz e – pastu pasts@bti.gov.lv 
vai sazināties ar reģionālajiem inspektoriem pa telefonu 54 22336. 
Informāciju par nometnēm var iegūt Valsts jaunatnes iniciatīvu 
centrā, Strūgu ielā 4 un tās mājas lapā www.vjic.gov.lv

VBTAI aicina vecākus rūpīgi 
iepazīties ar bērnu vasaras 

nometņu programmu



bu, rastu jaunus draugus un veidotu 
jaunas pazīšanās. Cerēsim, ka arī 
mūsu pašvaldības pārstāvji šajās sa-
censībās ir ieguvuši šīs vērtības.

     Vēlēsim mūsu komandai 
turpināt piedalīties arī nākamajās 
spartakiādēs un iegūt arī godalgotās 
vietas.

A. Vorotinskis, 
Ilūkstes pilsētas sporta metodiķis 
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Sports

Pēc 3 mēnešu ilgām cīņām noslēdzās Daugavpils rajona 
čempionāts basketbolā sieviešu komandām.

Spēles notika divos etapos. Vispirms zonālās sacensības, 
pēc tam finālsacensības. No Špoģu zonas finālam kvalifi-
cējās Špoģu vidusskola un Kalupes pagasta komanda, bet 
no Ilūkstes zonas - Bebrenes vidusskola un Ilūkstes novada 
domes komanda. Finālposms notika Ilūkstes 1 vidusskolas 
sporta zālē.

Ilūkstes novada domes komanda uzvarēja Bebrenes vidus-
skolas komandu ar rezultātu 31:22, bet Špoģu vidusskolas 
komandu 23:11, kas nodrošināja sudraba medaļas mūsu 
sieviešu komandai. Komandā spēlēja Sandra Dilane, Silvija 
Razminoviča, Vija Plinte, Agita Plinte, Velga Glovecka, Inta 

Pirmā rinda: Līga 
Fjodorova, Iveta Rokjāne, 
Sarmīte Puriņa, Elita 
Rutkupa. Otra rinda: 
Silvija Razminoviča, Sandra 
Dilāne, Guna Linarde, Velga 
Glovecka. Trešā rinda: Vija 
Plinte, Inta Vaitkuna, Agita 
Plinte. 

Šī gadā 2. jūnijā Ilūkstes 
stadionā notika Daugavpils 
rajona pašvaldību darbinie-
ku 3. vasaras spartakiāde. 
Spartakiādē piedalījās 11 
pašvaldību komandas, kas 
sacentās desmitos sporta 
veidos. Katru pašvaldību 
pārstāvēja 8-10 dalībnieku 
delegācija, kuras sastāvā 
vajadzēja būt pašvaldības 
vadītājam un vismaz 2 
deputātiem.

Mūsu, Ilūkstes novada 
pašvaldības komandas sastāvā bija novada domes priekš-
sēdētājs Stefans Rāzna, deputāti Maigurs Krievāns un Māris 
Šaršūns, domes un pagastu pašvaldības darbinieki, 1. un 2. 
vidusskolas  skolotāji. Sacensības notika spraigā cīņā, dalīb-
niekiem nācās  paradīt visu savu meistarību, veiklību, izturību 
un ātrumu, lai panāktu labus rezultātus.

Atsevišķi sacentās pašvaldību vadītāji, trijos sporta veidos: 
portfeļa mešana tālumā, florbola metieni un automašīnas figu-
rālā vadīšana – kungiem un portfeļa mešana mērķī, šautriņu 
mešana un basketbola soda metieni – sievietēm.

Visinteresantākā cīņa notika „jautrā komandu stafetē”, kur 
nozīmīgākais bija ne tikai spēks, ātrums un veiklība, bet arī 
spējas domāt un strādāt komandai kā vienam veselām. 

Pirmajam 6 komandām kopvērtējumā, kā arī tautas klases 
individuālo sporta veidu uzvarētājiem tika pasniegti kausi un 
diplomi. Mūsu novada komandai nedaudz pietrūka līdz sestajai 
vietai. Bet galvenais ir tas, ka sportā galvenais jau nav uzvarēt, 
bet gan piedalīties! Šādas sacensības notiek, lai ne tikai sporto-
tu un atpūstos, bet arī veidotu pašvaldību savstarpējo sadarbī-

Daugavpils rajona pašvaldību darbinieku 3. vasaras spartakiāde

Vaitkuma, Elita Rutkupa, Līga Fjodorova, Sarmīte Puriņa, Ive-
ta Rokjane, Guna Linarde. Komandas treneris Dainis Millers. 
Par labāko spēlētāju tika atzīta Sarmīte Puriņa.

Dainis Millers, treneris



2007.gada 26.maijā notika Daugavpils rajona 12.zonālie 
zemnieku sporta svētki Skrudalienā. 

Mūsu novada zemnieki aktīvi piedalījās visās sacensībās, 
un gandrīz katrā disciplīnā tika iegūta kāda godalgota vieta, kā 
izrādījās zemnieki māk netikai labi strādāt, bet arī sportot:

• maisa nešanā starp sievietēm 2.vietu ieguva L.Dudare, bet 
vīriešu grupā 2. vietu ieguva Aleksejs Ribickis;

• ratu vilkšanā 1.vietu ieguva Aleksejs Ribickis un 3.vietu 
Leona Lukjanskis;

•  kannu nešanā 2.vietu ieguva Aleksejs Ribickis;
• zvejnieka zābaka nešanā 1.vietu ieguva Aleksejs Ribickis;
• traktora figurālā vadīšanā 3.vietu ieguva Edgars Pokšāns;
• šautriņu mešanā starp sievietēm 2.vietu ieguva Līga Du-

dare, bet vīriešu grupā 1.vietu – Eduards Lihoveckis;
• jautrajā biatlonā 2.vietu ieguva Dita Elerte;
• ārmreslingā sieviešu grupā 2.vietu ieguva Gunita Balode, 

bet vīriešu grupā 1.vieta Leonam Lukjanskim un 3.vieta Vla-
dam Butkusam;

• virves vilkšanā mūsu komanda  izcīnīja 3.vietu – Edgars 
Pokšāns, Vlads Butkis, Leons Lujanskis, Gunita Balode, Alek-
sejs Ribickis;

• futbolā 1.vieta – Jānis Kaniņš, Arnis Surgovts, Armīns 

Kaniņš, Anatolijs Panteļeiko, Vadims Polgins, Arvis Kaniņš, 
Igors Voitkevičs, Aleksandrs Fjodorovs, Sandis Multiņš.

Līga Dudare, Domes kultūras un izglītības nodaļas vadītāja 

Izglītība un kultūra
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Mūsu zemnieki labi strādā, labi startē…..



Apsveikumi, līdzjūtības, paziņojumi

Konkurss
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50 dzīves jubilejā 

– ilūkstiešus : JURI BARKOVSKI, ALEKSANDRU 
BOJARUNU, JĀNI EGMIŅU, VERU VALPĒTERI, 
JĀNI VILCIŅU, 

– pilskalniešus : JĀNI KIVLENIEKU, ALLU 
PIMENOVU, JUZEFU ŪBELI,

– bebreniešus :  BROŅISLAVU ANČEVSKU, 
AIVARU BIČKOVSKI, LĪVIJU GABREVIČU, ANITU 
RIMEICĀNI, JEFROSINIJU VAŠČENKO, PĒTERI 
VOITKEVIČU,

– šēderiešus : DAINU JODČIKU, GENOVEFU 
KOVAĻONOKU, JĀNI RAKITU, PJOTRU 
SKRIBNIJU, VIKTORU ŠARAŅINU, VALĒRIJU 
VEĻIKANOVU.

60 dzīves jubilejā 

– ilūkstiešus:  JANĪNU MACKEVIČU, 
VLADISLAVU MACKEVIČU,

– bebreniešus: ALDONU ČAMĀNI, JADVIGU 
GURINU,

– šēderiešus:  VIJU JANPAULI, JĀNI KRAUKLI, 
IGORU RIHTIKOVU.

70 dzīves jubilejā 

– ilūkstiešus: NIKOLAJU BORISENKO, OLGU 
KRISTHOLDI, LEONORU PUZĀNI, EMĪLIJU 
RIMŠU, JĀZEPU STAŠKEVIČU, ANNU STRAZDIŅU, 
ALLU TARGONSKU, LIDIJU TIMŠĀNI,
– pilskalniešus : GAĻINU CVELIHOVSKU, 
VIESTURU VABOLI,
– bebreniešus:  KLAVDIJU BĀRTULI, GENOVEFU 
RĀZNU,
– šēderiešus : ANNU KĀPOSTIŅU, RASMU 
VELIČKO.

80 dzīves jubilejā 

– ilūkstieti :   MARIJU PANKINU,
– bebrenieti:  VERONIKU BITĀNI.

    
90 dzīves jubilejā 

– ilūkstieti : MARIJU AFANASJEVU.

Laiks ap Tevi gadskārtas skaita,
Vasaras aiznes, liek rudeņus klāt,
Taču ir dzīvības zīmē šī gaita,
Kuru reiz nācās pasaulē sākt.

Laiks ap Tevi turpina sēju,
Kurā graudu sudrabs tiek kalts,
Mīlestību par ceļavēju paņem no mums līdzi gadskārtā jaunā,
Un Tavs mūžs lai turpina ziedēt, līdzīgs ābelei – svētīts un balts !

ILŪKSTES NOVADA DOME SVEIC 
JŪNIJA UN JŪLIJA  MĒNESĪ 

DZIMUŠOS JUBILĀRUS 

– ilūkstietis:  ROMĀNS ŠIĻINS  26.04.,
– bebrenieši: MARKUSS PLOCIŅŠ  03.05.,
              LĀSMA MARCINKEVIČA 11.05.,
              MARKUSS BRUŽUKS   01.05.,
– pilskalnieši: VALĒRIJA TITOVA  16.04., 
                       ANITA BLEIVE  25.04. 

Ar ilgām un cerībām gaidīts
Tu, jaunās dzīvības 
Dzimšanas rīts.
Caur mīlestību nu saņemts 
Mazs bērniņš 
Kā uzplaucis ilgu zieds. Ilūkstes novada dzimtsarakstu 

nodaļā ir reģistrētie bērniņi: 

Ilūkstes novada dome sveic jaundzimušo 
bērniņu vecākus un vecvecākus.

Lāsma Marcinkeviča (dzimusi 
11. maijā) ar vecākiem dzimšanas 

reģistrācijas dienā.

Markuss Bružuks 
(dzimis 1. maijā) ar 
vecākiem dzimšanas 
reģistrācijas dienā.
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Lai dzīves saules vienmēr gana,
Lai silti tad, kad vēji pāri iet,
Un lai no pirmās satikšanās
Jums visu mūžu mīla zied.

Sveicam sakarā ar stāšanos laulībā:

Dmitriju Gaidamoviču
 un 

Oksanu Čumiku, 
laulība noslēgta 14.aprīlī,

 Mario Mogilu
 un 

Daci Kurjakinu, 
laulība noslēgta 29.aprīlī,

 Rolandu Borovski
 un 

Ingu Cepurīti, 
laulība noslēgta 5.maijā.

 Ilūkstes novada dome 

Reiz pierimst visčaklākās rokas,
Un nespēj visu vairs veikt.
Tad ejam ar noliektām galvām
Pēdējās ardievas teikt. 

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti aizsaulē aizgājušie:

– ilūkstieši: 
Ilmārs DOMBROVSKIS 
07.09.1946. – 29.04.2007.
 Ivans ŽUKOVSKIS 
01.02.1926. –  04.05.2007.
 Artūrs VILSONS
 14.02.1972. – 14.05.2007. 
 Aleksandrs BOGDANOVS
  17.07.1985. – 18.05.2007.

– bebrenieši:
  Marija DRONKA
 01.01.1914. – 07.05.2007.
 Jānis  ZEMŅICKIS
 08.03.1953. – 21.05.2007.    
 Regīna KOZLOVSKA 
21.04.1945. – 22.05.2007.  
 Marija BUKOVSKA 
25.03.1921. – 23.05.2007. 
 Harijs LOGINS 
09.09.1972. – 23.05.2007. 

Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.03.2007. lēmumu 
Nr.158 “ Par zemes nomas maksas noteikšanu Ilūkstes pilsētā”  
visiem Ilūkstes pilsētas pašvaldības zemju lietotājiem  ir jānos-
lēdz zemes nomas līgumi.

Šajā sakarā zemes nomas līgumi visiem pašvaldības zemju 
lietotājiem ar kurjeru tiks piegādāti dzīves vietā.

Sīkāka informācija pa tālr. 5447862

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs, gatavojoties 
izstādei „Skolai -80” aicina skolas absolventus un bijušos sko-
lotājus piedalīties izstādes veidošanā. Gaidīsim fotogrāfijas, 
atmiņu pierakstus un priekšmetus (skolas portfeli, skolas 
formu, liecības, burtnīcas, grāmatas u.c.) no skolas laikiem. 
Eksponātus lūdzam atnest uz muzeju – Raiņa ielā-33a, līdz 
28.jūnijam  vai izsūtīt pa pastu:

Ilūkstes novadpētniecības muzejs
Raiņa ielā  - 33a, Daugavpils rajons, Ilūkstes novads

LV-5447
Muzeja darbinieki

t.54-62580

Katrai vietai ir sava vēsture, savi ievērojami notikumi un 
cilvēki, kas daudz darījuši un dara sava dzimtā novada lietā.

Bebrenes pagastā šāds cilvēks ir Ārija Gruberte – viņa nepa-
gurdama izzina savas dzimtās puses vēsturi, tradīcijas un senos 
rokdarbus. Pateicoties Ārijai Bebrenes pagasta "Putnu salā" 
atkal jaunumi – māju "Atāli" rijā izveidota ekspozīcija "Koka 
priekšmets Dvietes palienes sētā no 19. gs. beigām – 20. gs. 
sākumam"’. Te var apskatīt un aptaustīt senos amatnieku 
darbarīkus un mājas sadzīves priekšmetus, var pasēdēt simt-
gadīgās stellēs un ieaust audeklā kādu pavedienu, var mēģināt 
vērpt dziju, kā to darījušas mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmi-
ņas. Šajās mājās senās lietas beidzot  ieguvušas patvērumu un 
otru mūžu!

Plašāka informācija iegūstama Bebrenes tūrisma informāci-
jas punktā vai pa tālruni 26109353.

LĪDZJŪTĪBA

– pilskalnieši: 
 Nikolajs ANDREJEVS 
29.05.1938. – 29.05.2007. 
 Vasīlijs SOKOLOVS
 29.07.1933. – 05.06.2007. 

– šēderietis: 
Žanis RIBICKIS 
10.02.1941. –  04.05.2007.

            

29.05.1938. – 29.05.2007. 

 29.07.1933. – 05.06.2007. 

10.02.1941. –  04.05.2007.

           

 Līdzjūtību tuviniekiem izsaka 
Ilūkstes novada dome.  
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redkolēģijas locekļi: IRĒNA BOGDANOVA, EMMA MALAHOVSKA,  
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Nr. 
pk. Pasākums Norises laiks Norises vieta,

tālrunis
1. “Ielīgosim Jāņus” 22. jūnijs

plkst.20.00
Ilūkstes KC,
54-62135

2. Jāņu ielīgošanas diskoballe 22. jūnijs
plkst.22.00 a/b “Dubezers” 54-62135

3. Līgo dienas Zaļumballe (spēlē grupa “Pēc pusnakts.”) 23. jūnijs
plkst.22.00

Ilūkstes KC,
54-62135

4. Jāņu vakars 23. jūnijs
plkst.22.00

Bebrenes KN, 
54-64223 

5. Līgo svētki 23. jūnijs Šēderes KN, 
54-68278

6. Latvijas meistarsacīkstes riteņbraukšanā komandu 
braucienā

30.jūnijs
plkst.15.00

Ilūkste, pie degvielas uzpildes stacijas 
“Dinaz.” 54-47859

7. Ilūkstes novada kausa izcīņa velomaratonā. Jautrie 
starti bērniem.

1.jūlijs
plkst.9.00

Ilūkstes stadionā
54-47859

8. Bebrenes skolas 110 gadu jubileja 7.jūlijs 
plkst.18.00

Bebrenes vidusskolā
54-64256

Pasākumi kultūrā, izglītībā un sportā 
jūnijs – jūlijs

  Cienījamie Ilūkstes novada 
iedzīvotāji!

Novēlam skanīgus un līksmus  Līgo svētkus!
Lai nepietrūkst Līgo dziesmu šajā gaišajā Jāņu naktī, 

lai lustīgs garastāvoklis, lai labi garšo Jāņu siers 
un smaržo Jāņu zāles!

Sirsnīgi sveicam arī  novada 304 Jāņus 
(Ilūkstē – 107, Bebrenē – 80, Pilskalnē – 60, 

Šēderē – 57) un 21 Līgu (Ilūkstē – 6,  Bebrenē – 6, 
Pilskalnē – 5, Šēderē – 4).

      Novada dome

Visu gadu dziesmas krāju ,
Jāņu dienu gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.


