
Vēls vakars nolaižas aiz loga rūts. Saulei nav vaļas
aizkavēties, bet tas nekas, jo visam ir savs laiks un sava vieta.
Savs laiks ir smiet... savs asaru liet. Un laiks ir laiks. Kā
smilšu graudi tas izbirst cauri pirkstiem un nav atgriežams.
Tas iet uz priekšu.

Deg pirmā svece Adventes vainagā, tad otrā... un trešai
jau laiks. Tā nes gaismu un vairs nav skumji par pāragro
saules rietu. Šī sveces liesma – tai ir savs spēks pārtraukt
asaru lietu, kas mūsdienu pasaulē ir ikdienas nodeva zemei.
Šī liesma – tā ietin katru, kā sirds alkst pēc prieka. Tā ļauj
nedaudz pabūt tur, kur sirds sauc – uz vietu, kur kāds bērns,
tiko dzimis, raud uz cerību sliekšņa. Dzimst cerība pasaulei
– ikvienam cilvēkam, kam sirdī ir vieta, lai ielaistu gaismu –
ticību, cerību un mīlestību.

Šis nu ir laiks, kad gribas nedaudz pieklust, apstāties no ik-
dienas steigas, pacelt acis pāri pār ikdienas rūpēm un ļaut
vaļu priekam. Ļauties gaismai, kas neviļus pārņem visu šo
laiku. Īso dienu pelēcība nespēj pārsvērt tās gaidas, kas šai
laikā iemājo katrā cilvēkā. Bet arī tās ir tik dažādas. Kāds no
mums gaida kluso svētvakaru, kad cilvēki roku pie rokas vērs
vaļā baznīcas durvis; kādam “prātā stāv” košais svētku salūts
un salatēvs ar lielo dāvanu maisu; citam gaidāmo piparkūku
smarža liek sarosīties un sajust kņudoņu pakrūtē; kādam plāni
par eglītes rotāšanas un greznošanas variantiem neliek
mieru...

Bet ir kāds „bet”... Skuju, kvēlojošu sveču un piparkūku
smarža, savijoties veido ko citu – cerību ceļu, kas ir vēstne-
sis notikumam, kuram katra sirds, kaut arī reizēm neviļus,
bet dzīvo līdzi – Bētlemes bērna smaidam, kas laužas cauri
spilgto skatlogu elku – reklāmu drudzim... Šis vieglais
smaids ir tas, kas dārgumu svaru kausā pārsver pasaules
dvesmu.

Tā vien gribas aicināt visus sveikt, un galvenais, pieņemt
šo prieku. Neatstumt gaismu, kas klauvē ikviena sirds durvīs,
klusām un vāri, bet tomēr ar tādu spēku! Pieņemt to un nest
kādam, kam dzīvē ir grūti. Satvert plaukstās šo prieku, sargāt
no ziemeļu vēja un nogādāt tur, kur tā atrastu vietu – nogādāt
kādam, kam salst, kādam, kam slāpst pēc spēka, pēc prieka,
nebaidoties no tā paša vēja, kas pūš tieši sejā.

Satveriet šo Adventa laika mieru, satveriet kā sniegpārslu
plaukstā un neļaujiet tam izkust, vien saplūst ar dvēseles
prieku par Ziemassvētku laiku, kad Brīnums dzimst.

Lai Ziemassvētku zvaigzne neļauj palikt ceļa malā, bet
palīdz saskatīt ceļu uz gaismu!

Redaktores sleja
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Ziemassvētki ir mīlestībā pukstošu siržu laiks, kad pasaule kļūst baltāka no cilvēku sirds siltuma, dziļajām lūgšanām, bērnuZiemassvētki ir mīlestībā pukstošu siržu laiks, kad pasaule kļūst baltāka no cilvēku sirds siltuma, dziļajām lūgšanām, bērnu
priekpilnajiem smiekliem un piparkūku smaržas. Šī pasaules baltuma daļa ir katrā no mums, un mīlestības virmojums ir mūsu pašupriekpilnajiem smiekliem un piparkūku smaržas. Šī pasaules baltuma daļa ir katrā no mums, un mīlestības virmojums ir mūsu pašu
plaukstās. Apstāsimies mirkli šajos mierpilnajos svētkos, dāvāsim viens otram to, ko citi nespēj dāvāt, un roku rokā būsim tad,plaukstās. Apstāsimies mirkli šajos mierpilnajos svētkos, dāvāsim viens otram to, ko citi nespēj dāvāt, un roku rokā būsim tad,
kad pienāks Jaunais gads.kad pienāks Jaunais gads.

Lai ir kā pārsla
Katra baltā doma,
Kas, debess atsūtīta,
Neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds
Sev dzintargraudu gūst!
/K. Apškrūma/

Svētību Ziemassvētkos un sirdsdegsmi nākamajam gadam vēlot,
Ilūkstes novada dome
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Latvija! Mūsu zeme! Katrs tās
stūrītis slēpj milzu bagātību: Tās ir 90
gadu garumā ar asarām, asinīm, prieka
brīvības saucieniem, lieliem neat-
laidīgiem mērķiem aprakstītas vēstures
lappuses; Tie ir gleznie pakalni un
krāšņās ielejas, straujās upju krāces un
rāmie ezeri, noslēpumainie pilskalni un
staltās baznīcas, kur roku rokā ir savi-
jušās dāsnās dabas dāvanas un cilvēku
darba augļi; Tie ir ļaudis, kuru sirdis
spoži deg savai tautai, savai zemei,
saviem tuvajiem.

Šī gada novembris iezīmējās ar
daudziem pasākumiem, kas bija veltīti
Latvijas proklamēšanas 90. gadadienai.
Gan mazi, gan lieli, gan mūža
pieredzes bagāti novada ļaudis
pievienoja savu artavu šo svinību
tapšanā. Tika daudz dziedāts un dejots.
Daudz skaistu vārdu tika veltīts dz-
imtenei un daudz lūgšanu, klusu un
skaļāku, aiztraucās debesīs. Jau sākot
ar 11. novembri – Lāčplēša dienu,
dažādos novada nostūros risinājās
dažādi pasākumi. Bebrenē tika orga-
nizēts lāpu gājiens no K/S Tehniskais
centrs, kam sekoja piemiņas brīdis pie
pieminekļa Brīvības cīnītājiem, kas
noslēdzās ar koncertu Bebrenes
kultūras namā. Arī 12. Novembrī Be-
brenes profesionālās vidusskolas zālē
notika svinīga pēcpusdiena veltīta
Latvijas dzimšanas dienai.

13. novembrī Ilūkstes 1. vidussko-
las rīkotais koncerts Ilūkstes kultūras
centrā sveicienā vienoja pilsētas skolu
1. līdz 12. klašu skolēnus.

Pasākumiem bija bagāts arī 14. no-
vembris, kas iesākās ar Gaismas ceļu
Bebrenes vidusskolā un piemiņas brīdi
pie Brīvības pieminekļa. Arī Ilūkstes
PII „Zvaniņš” un Ilūkstes 2.
Vidusskolā notika svinīgie pasākumi,
kur visi šo iestāžu pedagogi, skolēni un
bērni sūtīja Latvijas valstij savu
muzikālo un skaistiem vārdiem cau-
rausto sveicienu. Šīs pašas dienas
vakarā kupls skaits cilvēku no malu

malām bija sapulcējies Ilūkstes pilsē-
tas kultūras centrā, lai noskatītos Latvi-
jas mākslas filmu „Rīgas sargi”.

Arī 17. novembrī gaisā bija jūtama
svētku noskaņa. Šēderes KN notika
koncerts veltīts Latvijas 90 – gadei. Šīs

pašas dienas vakarā visi bija mīļi
aicināti uz Latvijas proklamēšanas 90.
gadadienai un Ilūkstes novada 5-tajai
dzimšanas dienai par godu veltītu sv-
inīgo pasākumu, kas notika Ilūkstes
kultūras centrā. Gaisā virmojošā ziedu
smarža, savijoties ar Antras Martin-
sones dziedāto dziesmu „Lūgšana”, ne
vienam vien klātesošajiem lika aiz-
domāties par savu esamību, piederību
un būtību. Savu sveicienu Latvijai un
klātesošajiem sniedza Pilskalnes
sieviešu vokālais ansamblis „Lilijas”
un Ilūkstes kultūras centra senioru
vokālais ansamblis „Kamenes” viņu
vadītājas Lilijas Kuciņas vadībā, Ilūk-
stes kultūras centra vokālais ansamblis
„Saskaņa”, Bebrenes KN vīru vokālais
ansamblis Ārija Kaktiņa vadībā, Bērnu
un jauniešu kultūras centra vokālais
ansamblis, sporta deju klubs „Vivat”,
Ilūkstes kultūras centra jauniešu deju

kolektīvs „Ance”, Pilskalnes vidējās
paaudzes deju kolektīvs, Mūzikas sko-
las audzēkņi, Lašu koris, kā arī Ilūkstes
kultūras centra pūtēju orķestris.

Šī pasākuma laikā tika sumināti
Ilūkstes novada ļaudis, kuri, savus
spēkus un mīlestību nežēlojot, ir devuši
savu neatņemamu artavu Ilūkstes no-
vada esamībā.

Ar Ilūkstes novada domes Atz-
inības rakstiem tika apbalvoti paš-
valdības iestāžu izvirzītie kandidāti:

Genovefa Arāja, Inga Ašķeļaņeca,
Staņislavs Čužāns, Alvīne Formanicka,
Inese Kantāne, Ārijs Kaktiņš, Janīna
Mackeviča, Inga Strode, Dainis
Millers, Marija Slavinska, Vanda Šči-
panova, Velta Šterna, Zita Timšāne,
Anna Vasiļjeva, Jefrosinija Vaščenko,
Jānis Zabarovskis.

Tika apkopotas arī aptaujas „Ilūk-
stes novada cilvēks 2008” anketas, kur
katrā no desmit nominācijām izvirzījās
3 līderi, no kuriem 2 saņēma Ilūkstes
novada domes pateicības rakstus un 1-

galveno balvu.
Nominācijā „Ilūkstes novada cil-

vēks kultūrā 2008” galveno balvu
saņēma Ilūkstes novada deputāte - so-
ciālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Lenvija

Rāzna. Pateicības raksti tika pasniegti
Ilūkstes pilsētas kultūras centra
vadītāja vietas izpildītājam Artūram
Lapam un Ilūkstes Bērnu un jauniešu
centra vadītājai Vandai Rimšai.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks izglītībā 2008” galveno balvu
saņēma Ilūkstes 1. vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja un di-
rektores vietniece audzināšanas darbā
Andželika Pabērza. Pateicības raksti
tika pasniegti Bebrenes vidusskolas di-
rektorei Ērikai Šaršūnei un Ilūkstes 1.
vidusskolas uzņēmējdarbības skolotā-
jam, velopulciņa vadītājam un Ilūkstes
BJC kokgriezēju pulciņa vadītājam
Viktoram Jasiņavičam.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks sportā 2008” balsu vairākumu
bija guvis nopelniem bagātais sporta
meistars Heronims Lapkovskis, kas
diemžēl uz balvas pasniegšanas mirkli
bija jau aizgājis mūžībā. Saņemtā balva
būs mīļa piemiņa piederīgajiem par
tautas atzinību. Pateicības raksti tika
pasniegti Ilūkstes 1.vidusskolas sporta
skolotājai Elitai Rutkupai, Daugavpils
rajona apvienības „Sports” vadītājam,
Ilūkstes novadniekam Eduardam Li-
hoveckim un šēderietim, studentam,
Latvijas čempionam svarcelšanā Jānim
Zabarovskim.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks lauksaimniecībā 2008” galveno
balvu saņēma Pilskalnes pagasta lauk-
saimnieks Maigurs Krievāns. Ar pate-
icības rakstiem tika apbalvoti:
Bebrenes pagasta lauksaimnieks Al-
berts Zeltiņš un Šēderes pagasta lauk-
saimniece Valentīna Kraukle.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks medicīnā 2008” ar galveno balvu
tika apbalvots Ilūkstes novada ģimenes
ārsts Artūrs Bogdanovičs. Pateicības
raksti tika pasniegti Ilūkstes pediatrei
un ģimenes ārstei Aleksandrai Lopuhai
un Ilūkstes 1. vidusskolas medmāsiņai
Rutai Krapānei.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks apkalpojošajā sfērā 2008” ar gal-
veno balvu tika apbalvots Ilūkstes SIA
„Help” saimniecības preču veikala
pārdevējs Andrejs Burunovs. Pate-
icības rakstus saņēma Daugavpils ra-
jona invalīdu biedrības „Fēnikss”
vadītāja Leontīna Tamane un Bebrenes
„Ilta D” veikala vadītāja Ārija Kuck-
āja.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks uzņēmējdarbībā 2008” galveno
balvu saņēma SIA „Ilta D” direktors
Pjotrs Rončs. Ar pateicības rakstiem
tika apbalvoti uzņēmēji Henriks Pilacs
un Gunārs Strods.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks ģimenē 2008” galveno godalgu
saņēma Pilskalnes pagasta ģimenes
vecāki Dita un Agris Elerti. Ar pate-
icības rakstiem tika sumināti Bebrenes
pagasta iedzīvotāja, 5 bērnu māmiņa
Rita Žagata un Ilūkstes iedzīvotājs, trīs
bērnu tēvs Āris Ruža.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks baznīcā 2008” galveno balvu
saņēma Ilūkstes luterāņu draudzes
mācītājs Raivis Martinsons. Ar pate-
icības rakstiem tika sumināti Ilūkstes
katoļu draudzes prāvests Jānis Krapāns
un Bebrenes katoļu draudzes prāvests
Stanislavs Čužāns.

Emocionālu kāpinājumu radīja uz-
varētāja paziņošana nominācijā „Ilūk-
stes novada cilvēks pašvaldībā 2008”.
Esam lepni, ka tauta savā balsojumā ir
novērtējusi domes priekšsēdētāja lielo
devumu pašvaldības attīstībā, tomēr,
lai saglabātu godīguma principu, izvir-
zot laureātus, jūsu vērtējums tika sum-
mēts neatkarīgi no balsu skaita par
priekšsēdētāju, tādējādi nominācijā

„Ilūkstes novada cilvēks pašvaldībā
2008” galveno balvu saņēma Bebrenes
tūrisma informācijas centra vadītāja
Benita Štrausa. Ar pateicības rakstiem
tika godināti Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Ilūk-

stes novada domes sekretāre Antra
Kuļikovska.

Ir neaprakstāms prieks par jūsu at-
saucību, izsakot savas domas, jo uz
desmit nominācijām tika izvirzīti
daudzi mūsu novada iekšēji bagātie

Latvijas 90. gadadienas svinības

Latvijas 90 – gade

“Iededzies par Larviju...”

Antras Martinsones dziedātā “Lūgšana”
sasniedza daudzu klātesošo sirdis

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis

Ilūkstes kultūras centra jauniešu deju kolektīvs
“Ance”

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
S. Rāzna uzruna klātesošos

Sporta deju klubs “Vivat”

Priekšsēdētājs S. Rāzna sveic nominantus Tēvs Ambrozijs no Ilūkstes novada pareizticīgo
draudzesVakara vadītāja Ilona Linarde... ... un Vitālijs Žukovskis

Ilūkstes novada domes izpilddirektore
Līga Dudare priecājas par apsveicāmajiem
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ļaudis.
Nominācijā Ilūkstes novada cil-

vēks kultūrā 2008” tika izvirzīti: Z.
Timšāne, S.Azarstarpe, R.Kļaviņa, D.
Jurjevska, R. Kalvāne. B. Štrausa, E.
Malahovska, R.Žagata, L. Kaminska,
A. Martinsone, A. Čamāns, A. Stel-
maks, I. Vuškāne, I. Linarde, I. Lapa,
I. Valpētere, S. Spaļva, M. Žigajeva, A.
Stalidzāne, Ā. Grūberte.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks izglītībā 2008” tika izvirzīti: M.
Rimoviča, L. Pupiņa, I. Siņuka, I.
Kaniņa, Z. Gricāns, I. Jegorova, R.
Kalvāne, V. Oļehnoviča, V. Vanaģele,
V. Rimša, D. Jurjevska, V. Šterna, L.
Kaminska, E. Kaļiņina, A. Kudiņa, L.
Millere, S. Davne, I. Strode, E.
Gricāne, A. Gricāns, I. Linarde, P.
Kalvāns, E. Megnis, Dz. Jankovska, E.
Vuškāne, A. Kokaine, I.Nīziņa, G.
Davidenko, M. Vanaga, D. Gruberts,
D. Paukšte.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks sportā 2008” tika izvirzīti: A.
Keivomeģis, V. Mackevičs, Č.
Vanaģelis, A. Elerts, L. Kūliņa, A.
Puida, V. Novikov, A Vorotinskis, V.
Jasiņavičs, J. Romanovska, M.
Krievāns, S. Šidlovskis, D. Millers, V.
Vinokurovs, V. Puida, A. Plinte.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks lauksaimniecībā 2008” tika
izvirzīti: S. Razminoviča, L.Čamāne,
G. Plinte, Čamāni, R. Jonāns, J. Ro-
manovska, V. Kveders, J. Vaščenko, R.
Žagata, V. Jegorovs, V. Formanicka, Z.
Pučka.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks medicīnā 2008” tika izvirzīti: A.
Ločmele, S. Austruma, V. Vaļuka, V.
Terentjevs, S. Kaļiņina, Ņ. Savicka, B.
Semjonova, R. Keiša, G. Beķere, F.
Kokaine, L. Antonova, G. Andrejeva,
Z. Jasiņaviča

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks apkalpojošajā sfērā 2008” tika
izvirzīti: G. Pilacs, S. Kiseļova, Be-
brenes profesionālā vidusskola, D.
Linarde, H. Pilacs, J. Fjodorovs, T.
Čamāns, T. Purvinska, Ilta D, S.
Vanaga, V. Pētersone, M. Krievāns, R.
Krapāne, SIA „Help”, J. Naglinska, I.
Voguloviča, P. Rončs.

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks uzņēmējdarbībā 2008” tika
izvirzīti: G. Pilacs, Z. Pučka, St.
Mežnieks, A. Puida, G. Lavrinovičs,
M. Krievāns, V. Kurmis, V. Pētersone,
z/s „Dzintari”, A. Vadziša, S. Razmi-
noviča, P. Slavinskis, I. Čamāne, R.
Apalis, B. Pipiņa, SIA „Akmenāji”, a/s
„Tehniskais centrs”

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks ģimenē 2008” tika izvirzīti: V.
Pokšāne, B. Mežniece, L. Kaminska,
V. Stacevičs, I. Zeltiņa, A. Zeltiņš, Ē.
Beķers, V. Vanaģele, L. Trušele, Bul-
duru ģimene, R. Lapkovska, A. Mar-
tinsone, A. Ivanovs, M. Krievāns,
mamma, A. un L. Garoļi, Voitkeviču
ģim., I. Linarde, G. Plinte

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks baznīcā 2008” tika izvirzīti: T.
Priedoliņš, tēvs Ambrozijs, J. Matuse-
vičš

Nominācijā „Ilūkstes novada cil-
vēks pašvaldībā 2008” tika izvirzīti: Ē.
Keivomeģe, L. Tamane, B. Mežniece,
Z. Buceniece – Zīberga, A. Martin-
sone, I. Linarde, R. Butkeviča, L. Du-
dare, A. Saušs, I. Svarāne, L. Riekstiņa,
Z. Plepe, R. Žilvinskis, L. Tamane.

Līderus, tāpat kā visus, kas
neizvirzījās priekšgalā, vienu no otra
šķīra tikai neliels balsu pārsvars, tāpēc
sakām lielu paldies ikvienam, kam rūp
mūsu novads, mūsu zeme, mūsu dz-
imtene. Tieši tā būs laba augsne kur
augt, attīstīties un plaukt stiprai tautai.

S. Bogdanoviča

Latvijas 90. gadadienas svinības

Laureāti

Bebrenes pagasta KN vīru vokālais ansamblis

Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīva sveiciens Latvijai

Svinīgās daļas turpinājumā sekoja neliels cienasts

Ar Latviju sirdī.

8. novembrī, Ilūkstes pilsētas KC Latvijas jubilejas svinēšanas stāstu aizsāka
Ilūkstes novada represētie iedzīvotāji. Ar patiesu prieku var apbrīnot šo cilvēku
atsaucību, kas vēlas ieguldīt savu laiku, darbu lai vienotos skaistai idejai, tradī-
cijai. Šie novada cilveki ir mūsu lappuse no vestures, kuru mēs katru gadu atšķi-
ram 25. martā un 14.jūnijā. Bet sanākšana valsts dzimšanas dienas priekšvakarā
ir simbolisks vēstījums Latvijai, novadam par to, ka mēs esam garā stipra tauta,
kura savu zemi tur augstā godā. Tāpēc reizē ar valsts dzimšanas dienu tika sv-
inētas pašu jubilejas. Šogad tās apritēja
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Linarts Jānis 15. februāris- Bebrenes pag

70
Maskaļovs Ivans 22. marts

65
Blūzmans Jānis 31. augusts

60
Ivļeva Anna 18. novembris

55
Krapāne Ruta 4. janvāris

Līce Skaidrīte 15. janvāris
Bucenieks Jānis 30. marts – Bebrenes pag.

Laugele Jeļena 27. jūlijs
Rinkeviča Valentīna 28. jūlijs – Bebrenes pag.

Dažiem tomēr cienījamais vecums liedza šos svētkus izbaudīt klātienē.
Īpašo svētku gaisotni radīja sieviešu vokālais ansamblis „ Elēģija” no Līksnas

pagasta kultūras nama, viņu dziedātajās dziesmās atspoguļojās viss tas, ko mums
var sniegt daba un labestība.

Mēs ceram, ka no šīs svētku dienas varēja paņemt tās spilgtākās atmiņas
tāpat, kā paņemt sev kaut ko no baltās, dzirkstošās ziemas un ziedošas vasaras.
Baudīt krāšņo rudens skaistumu un tā bagātību. Un raudzīties ar cerību pavasarī.

Jau sesto reizi šiem cilvēkiem sanākt kopā bija iespēja pateicoties Latvijas
politiski represēto apvienības Ilūkstes nodaļas priekšsēdētājai Rutai Krapānei un
tās sekretārei Birutai Milleri, sadarbība ar Ilūkstes novada domi , Ilūkstes novada
sociālo dienestu un Ilūkstes pilsētas KC.

Lai mums arī tālāk pietiek vēlmes radīt skaisto, jo vārdi, kas ir pateikti no
sirds, spēj uzrunāt un davāt cilvēkiem prieku.

Pilskalnes pagasta
kultūras pasākumu organizatore

Skaidrīte Azarstarpe

Latvijas politiski represēto apvienības Ilūkstes nodaļas priekšsēdētāja Ruta Krapāne un Ilūkstes
novada sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne.



4

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 2008. GADA NOVEMBRIS

Bērnu drošība ir ikvienam
nozīmīgs jautājums. Iestājoties tumša-
jam un aukstajam rudens un ziemas pe-
riodam, tam vajag pievērst īpašu
uzmanību. Ne vienmēr mēs iedomā-
jamies, ka vislabāk to var nodrošināt
izdarot visvienkāršākās un visikdi-
enišķākās lietas.

Sezonas aukstais laiks ir īpaši bīs-
tams mazuļiem, kuri pilnībā ir atkarīgi
no pieaugušo rīcības. Laikā neizkur-
inātai krāsnij, kā arī pārkurinātai vecai
krāsnij, sezonai neatbilstošam apģēr-
bam vai ilgstošām pastaigām ārā,
bērnu neuzraudzīšanai un vecāku no-
laidībai var būt traģiskas sekas.
Novērots, ka visbiežāk šādi negadījumi
notiek, kad pieaugušie ir alkohola
reibumā.

Statistikas dati rāda, ka bieži bērni
traumas gūst savās mājās. Dārgie
vecāki, mēģiniet savās mājās kritiski
pārlūkot istabas un izvērtējiet, kas no
viegli pieejamā var apdraudēt bērnu
drošību. Pieredze liecina ievērot dažas
būtiskas lietas. Proti, krāsns vai plīts
priekšā nedrīkst stāvēt malkas kaudze
vai viegli uzliesmojoši priekšmeti. Ar

bērnu runājiet par uguni un par to, ko
drīkst vai nedrīkst darīt. Nolieciet
augstāk un tālāk no galdu un plauktu
malām sadzīves elektroierīces.
Nodrošiniet, lai bērni rotaļājoties
neaizskartu elektrotīklu kontaktligzdas.
Īpaši uzmanieties ar visbiežāk lietoto
priekšmetu sadzīvē – elektrisko
tējkannu. Tā ir bīstama ne tikai tad, kad
pieslēgta elektrotīklam, bet arī, ja tur
atrodas karsts dzēriens, kas var ap-
plaucēt bērnus. Pārlūkojiet, vai „pa
tvērienam” neatrodas naži, medika-
menti, ķīmiskas vielas un pārtikas kon-
centrāti, kā arī viss pārējais, kas var
apdraudēt bērnu, un iekārtojiet to pēc
iespējas tālāk un bērniem nepiee-
jamākās vietās. Pārrunājiet ar bērniem
par to, kā glābt sevi un kā rīkoties, ja
mājā ir izcēlies ugunsgrēks vai kāda
cita bērnu apdraudoša situācija.

Vecāki un vecvecāki! Esiet uz-
manīgi, atbildīgi un, galvenais,
nepieļaujiet, lai ar Jūsu mazuļiem
notiek negadījumi. Atgādinām, ka
vecāku pienākums ir neatstāt bērnu
līdz septiņu gadu vecumam bez pieau-
gušo vai personu, ne jaunāku par 13

gadiem, klātbūtnes. Bērna uzraudzība
nozīmē rūpes par bērna paša drošību
un citu personu apdraudējuma
novēršanu.

Mums visiem svarīgi, lai jaunā
paaudze izaugtu gudra, vesela un
gatava dzīvot sabiedrībā un pildīt savu
lomu pieaugušo dzīvē,- spējīga
pieņemt saprātīgus lēmumus,
uzņemties atbildību un pildīt pienāku-
mus. Ikdienā atrodiet vietu sarunām ar
bērnu, pievēršot uzmanību ne tikai
tam, vai viņš ir saņēmis to, kas viņam
pienākas, bet arī noskaidrojot, vai tiek
pildīti pienākumi un kā bērns rīkojies
dažādās nepieredzētās situācijās. Jāie-
gaumē, ka svarīgas ir ne tikai pārrunas
ar bērnu, bet vēl būtiskāks ir mūsu
katra personīgās rīcības piemērs.

Katram augošam bērnam un jauni-
etim lielu daļu dzīvē aizņem fiziskas
aktivitātes, aktīvā atpūta un izklaides.
Noteikti jāatbalsta bērnu un jauniešu
aktīvs dzīvesveids, tomēr obligāti
jāpievērš uzmanība: kur tas notiek, kā,
ar ko kopā, cik ilgi utt. Jūsu uzdevums,
vecāki, ir pārrunāt ar bērniem un jau-
niešiem bīstamās situācijas, kas var

rasties, jo, iespējams, viņiem nav savas
pieredzes šajā jomā. Ja paši nedodaties
līdzi bērnam, tad novērtējiet ejamo ceļa
posmu, pārliecinieties, vai izklaides un
atpūtas vieta ir droša, pārrunājat iespē-
jamos riskus, vienojaties par prom-
būtnes laiku un iespēju sazināties.
Pārrunājiet ar bērniem situācijas, ar
kādām viņš var sastapties un iespējamo
rīcības veidu. Pārliecinieties, vai bēr-
nam, izejot no mājas ir atstarotājs.
Vienlaikus neaizmirstiet, atbilstoši
situācijai, atgādināt un sekot, lai bērns
nestaigā pa plānu ledu, neslēpo pa bīs-
tamiem kalniem, neatpūšas autoceļu
tuvumā, nedodas līdzi svešiem cil-
vēkiem.

Atgādinām, ka saskaņā ar iz-
maiņām Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, jaunieši, kas nav sasnieguši 16
gadu vecumu, nedrīkst atrasties izk-
laides vietās bez pieaugušo
uzraudzības nakts laikā, t.i. no 22.00
līdz 6.00. Pašvaldības ir tiesīgas noteikt
vēl stingrākus laika ierobežojumus,
tomēr galavārds par Jūsu bērna vai jau-
nieša atrašanās ilgumu ārpus mājām ir
Jūsu, vecāku, ziņā.

Atcerieties, ka mīloša sirds un uz-
manība pret savu bērnu var kalpot par
galvenajiem padomdevējiem daudzās
situācijās. Savukārt drošības jautāju-
mos padomus sniegs atbildīgie dien-
esti. Tomēr arī pārējiem – draugiem,
kaimiņiem, līdzcilvēkiem – ne-
pieciešamības gadījumā ir aktīvi jāie-
saistās bērnu drošībā vai par notikušo
jāziņo policijai, medicīnas iestādēm,
glābšanas dienestiem un bērnu tiesību
aizstāvjiem.

Valsts bērna tiesību aizsardzības
inspektori var palīdzēt risināt gadīju-
mus, kad tiek apdraudēta bērnu drošība
un veselība. Daugavpils reģionā ar in-
spektoriem ir iespējams sazināties pa
telefonu 65422336. Apmeklētājus
pieņem Daugavpilī, Imantas ielā 9, pir-
mdienās no plkst. 13.00 līdz 19.00, ce-
turtdienās no plkst. 8.30 līdz 14.00.

Būsim priecīgi ar Jums sadar-
boties. Lai vecāku loma sagādā Jums
prieku un gandarījumu!

Informāciju sagatavoja Dau-
gavpils reģiona valsts bērna tiesību

aizsardzības inspektori

Aktuāli

Vecākiem – par bērnu drošību tumšā un aukstā sezonā.

Novada skolās

Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolā
no 3. līdz 7.novembrim noritēja Latvi-
jas 90. gadadienai veltīta nedēļa, kuru
organizēja un vadīja skolotāja Gunita
Surgovte.

Šīs nedēļas laikā skolēni pār-
baudīja savas zināšanas par Latviju,
rakstīja domrakstus, veidoja radošus
darbus, tika izveidota zīmējumu un
radošo darbu izstāde.

Nedēļa noslēdzās ar pasākumu
„Latvijai 90”, uz kuru tika uzaicināti
Zemessardzes 34. artilērijas bataljona
karavīri. Karavīriem skolēni bija
sagatavojuši nelielu koncertu un
uzdāvināja savu radošo darbu albūmu.

Karavīri pastāstīja par savu darbu,
bet skolēni aktīvi uzdeva dažādus
jautājumus par viņu dienestu.

Ar lielu interesi skolēni skatījās
video ierakstus par karavīru un zemes-
sargu praktiskajām nodarbībām,
aplūkoja vieglo ieroču, sakaru līdzekļu
un ekipējuma izstādi, kur skolēni arī
paši varēja papētīt ieroču uzbūvi un
uzzināt ko vairāk par to darbību.

Sagaidot Latvijas 90. gadadienu.
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Erudīcijas konkurss internetā
„Meklē un atrodi datu bāzē
letonika.lv!” norisinājās no 2008.gada
15.septembra līdz 26.novembrim bib-
liotēkās visā Latvijā, un tā laikā 5
kārtās tika noteikti katra Latvijas
reģiona prasmīgākie informācijas mek-
lētāji internetā. Konkurss norisinās jau
trešo gadu pēc kārtas.

Konkurss notika četrās līgās, atse-
višķā konkurencē sacenšoties bib-
liotekāriem, pamatskolēniem,
vidusskolēniem un pieaugušajiem bib-
liotēku lasītājiem.

Konkursā kopā piedalījās gandrīz
1700 dalībnieki no 375 Latvijas bib-
liotēkām. Balvu rajonā – 32 dalībnieki
no 7 bibliotēkām, Daugavpils rajonā –
50 dalībnieki no 14 bibliotēkām, Jēk-
abpils rajonā – 48 dalībnieki no 13 bib-
liotēkām, Krāslavas rajonā – 68
dalībnieki no 15 bibliotēkām, Ludzas
rajonā – 18 dalībnieki no 10 bib-
liotēkām, Preiļu rajonā – 121 dalīb-
nieks no 17 bibliotēkām, Rēzeknes
rajonā – 48 dalībnieki no 12 bib-
liotēkām.

No Ilūkstes novada bibliotēkām
konkursā piedalījās :

• Ilūkstes pilsētas bibliotēka (
5 cilvēki)

• Bebrenes pagasta bibliotēka
(9 cilvēki)

• Ilūkstes pilsētas bērnu bib-
liotēka ( 3 cilvēki)

• Šederes pagasta bibliotēka (
3 cilvēki)

No Daugavpils rajona labākos
rezultātus uzrādīja un finālā piedalījās:

• Bibliotekāru līgā – Ināra
Valpētere (Ilūkstes pilsētas bibliotēka);

• Bibliotēku lasītāju līgā –
Mārīte Daukste (Bebrenes pagasta bib-
liotēka);

• Pamatskolēnu līgā – Jana
Simanoviča (Bebrenes pagasta bib-
liotēka);

• Vidusskolēnu līgā – Indra
Čamane (Bebrenes pagasta bibliotēka)

Piektdien, 5.decembrī Preiļu gal-
venajā bibliotēkā notika erudīcijas
konkursa Austrumu jeb Latgales
reģionālais fināls. Tajā piedalījās pa
vienai bibliotēku lasītāju un bib-
liotekāru apvienotajai komandai no
katra rajona reģionā. Komandas sacen-

tās izklaidējoši intelektuālā stafetē, lai
noteiktu veiklākos un prasmīgākos bib-
liotēku pakalpojumu lietotājus. Sacen-
sību dalībniekiem bija jādemonstrē
savas prasmes atrast grāmatas bib-
liotēkā, izmantojot elektronisko kop-
katalogu, skatīties un skenēt attēlus ar
bibliotēkā esošo multifunkcionālo
skenēšanas iekārtu un palielināmo
ierīci, kā arī meklēt informāciju inter-
neta datu bāzēs, izveidot dokumentu,
pārbaudīt e-pastu.

AUSTRUMU reģiona absolūtie
uzvarētāji ir:

• BIBLIOTEKĀRU līgā –
Balvu rajona Vīksnas pagasta bib-
liotēkas bibliotekāre Māra MELNE,

• BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU
līgā – Jēkabpils rajona Saukas pagasta
Lones bibliotēkas lasītāja Līga
ZDANOVSKA,

• PAMATSKOLĒNU līgā –
Balvu rajona Vīksnas pagasta bib-
liotēkas lasītāja Kristīne MIŠKA,

• VIDUSSKOLĒNU līgā –
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
bibliotēkas lasītājs Elvis ŠIBALLO.

Finālā uzaicinātās bibliotekāres
demonstrēja arī mājasdarbus – pašu
sagatavotās prezentācijas „Manas bib-
liotēkas mārketings – pie mums ir vērts
ienākt!”. Visatraktīvāk klātesošos
uzrunāja un 1.vietu ieguva Ilūkstes pil-
sētas bibliotēkas vadītaja Ināra
Valpētere.

Sveikta tika arī Austrumu reģiona
aktīvākā bibliotēka – Jēkabpils rajona
Kūku pagasta Kūku bibliotēka
(vadītāja – Jeļena Hnikina), no kuras
konkursā piedalījās procentuāli
lielākais dalībnieku skaits.

Visi konkursanti saņēma piemiņas
veltes.

Es aicinu nākamajos erudīcijas
konkursos internetā „Meklē un atrodi
datu bāzē letonika.lv!” piedalīties
lielāku skaitu informācijas meklētāju.

Uz tikšanos nākamgad!

Ilūkstes pilsētas bibliotēkas
vadītāja Ināra Valpētere

„Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”

Bibliotēkās

Jau otro gadu Rīgā notika Latvijas
Ģimeņu Sporta festivāls, kas pulcēja
sportojošās ģimenes no visas Latvijas.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, ģimeņu
skaits vairākkārt palielinājās, pārsnied-
zot 230 ģimenes. Lai piedalītos fes-
tivālā, bija vajadzīgs vismaz viens līdz
12 gadiem vecs bērns.

Sacensību atklāšanā tika rādīti
cirka uzvedumi un sporta deju priekš-
nesumi. Visvairāk ģimenes priecēja un
pirms sacensībām uzmundrināja
Pekinas olimpisko spēļu medaļnieki –
svarcēlājs, 3. vietas ieguvējs – Viktors
Ščerbatihs un šķēpmetējs, 2. vietas
ieguvējs – Ainārs Kovals.

Sacensībās varēja piedalīties 26
sporta veidos – stafetēs, volejbolā, bas-
ketbolā, hokejā u.c. Ģimenes varēja
piedalīties sev tīkamākajos veidos, lai
cīnītos par labākām vietām visu sporta
veidu summā.

Sacensību galveno balvu – četrvi-
etīgu velosipēdu – par piedalīšanos
visās gada sacensībās, ieguva ģimene
no Tukuma rajona. Starp sešām labāka-
jām ģimenēm bija arī Elertu ģimene –
Kārlis, Asnāte, Agne, Dita un Agris.

Liels prieks, ka ir tik daudz
sportotgribošu ģimeņu. Aicinām visas
ģimenes vairāk sportot, uzturēties
svaigā gaisā un piedalīties dažādos
sporta pasākumos.

Elertu ģimene.

Jāpiemin arī, ka Dita un Agris El-
erti šogad saņēma galveno godalgu
nominācijā „Ilūkstes novada cilvēks
ģimenē 2008”. (Red. piez.) Lai
viņiem veicas arī turpmāk!! Lai
aizvien pietiek konkursu, kur ņemt

dalību un iegūt pirmās vietas, bet gal-
venais, lai ģimenes vienotība uzvar
visus dzīvē sastopamos ziemeļu
vējus!

Latvijas Ģimeņu Sporta festivāls.

Elertu ģimene kopā ar Pekinas olimpisko spēļu medaļnieku – 3. vietas
ieguvēju svarcelšanā – Viktoru Ščerbatihu

Tavai dvēselei

Pie Jēzus Vārda

Pie Tava Vārda –
es pieķeros
kā bērns pie rokas.

Pie Tava Vārda –
es, nosalušais, sildos,
ar Tevi piepildos.

Pie Tava Vārda –
spēku rodu,
ko citur neatrodu.

Pie Tava Vārda –
es dzeru, ceļos
un tālāk eju.

Pie Tava vārda –
es Mieru gūstu,
ko nedod pasaule.

Pie Tava Vārda –
kā pie klints es turos
un citas laimes nelūdzos.

Pie Tava Vārda –
tik Tevi gaidu,
Tavu – manī ienākšanu.

/Dz. Krievāne/

Apsveikums.
Dzintrai Krievānei.

Ar baltu sniegu sevi
pieteic ziema.

Ar baltu sniegu
šodien sākas diena.

Pa baltu sniegu
atnāk baltas domas.

Zem balta sniega paliek viss,
kas tumšs un drūms.

Tā pasaule šī,
kas ap mums

Kļūst gaiša un pat balta.
-Dz. S.-

Mīļā Dzintra!

Tev savu balto dzīves lapu ir bijis lemts skaistiem burtiem dzejā
aprakstīt.

Tavs uzrakstītais silda lasītāju sirdis. Paldies!
Lai veselība un dzīvotprieks vēl ilgiem gadiem! Priecīgus

Ziemassvētkus!
To dzimšanas dienā Tev novēl Dzidra ar ģimeni.

Novada ģimene

Konkursa dalībnieces (no kreisās) Ināra Valpētere, Jana Simanoviča un Mārīte Daukste
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Lauku sētā

Biedrības „Baltā māja” projekta
„Latgales reģiona jautājumu TOP 10
Eiropas Savienībai”(nolīguma numurs-
A2-2/2008/021) pirmais seminārs
notika Bebrenē šī gada 13. novembrī.
Tas pulcināja 50 aktīvus Bebrenes un
Dvietes iedzīvotājus.

Semināru- diskusiju vadīja
eksperts Andris Gobiņš, biedrības
„Eiropas Kustība Latvijā” prezidents.
Semināra vadītāja Andra Gobiņa
sagatavotā prezentācija sniedza inter-
eresantus faktus par to, kā dažādus
jautājumus un lietas par Eiropas
Savienību vai savu valsti vērtē Latvi-
jas un citu ES dalībvalstu iedzīvotāji.
Pēc tam tika uzsāktas spraigas sarunas
par Eiropas Savienību un Latviju.

Diskusijas dalībnieki minēja gan
labās lietas, kas saistās ar Eiropas
Savienību, gan tika minētas arī
negatīvās iezīmes. Bieži ieskanējās
viedoklis, ka bieži Eiropas Savienībai
tiek adresēti nopēlumi, pie kuriem
drīzāk vainojami pašu cilvēki.
Diskusiju noslēdzot, izskanēja vien-
balsīgs vēlējums pašiem sev un īpaši
jauniešiem- domāt kritiski, analizēt un
salīdzināt faktus, būt aktīvākiem.

Pasākums noslēdzās ar iespēju ka-
tram dalībniekam uzdot savu
jautājumu Eiropai. Tas tika uzrakstīsts
uz kartiņas, kuru tika iemesta kastē.
Pēc jautājumu apkopošanas par bebre-
niešu jautājumu TOP10 Eiropas
Savienībai kļuva jautājums: „Kad
Eiropas Savienībā tiks izlīdzinātas sub-
sīdijas lauksaimniecības jomā vecajās
un jaunajās dalībvalstīs ?”.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja
LR 9. Saeimas deputāts Andis Kāposts:

„Atbilde uz Jūsu jautājumu jau ir
plaši izskanējusi presē, radio un TV –
lauksaimnieku subsīdiju izlīdzināšana
vecajās un jaunajās ES dalībvalstīs
notiks tikai nākamajā ES lauk-
saimniecības politikas un finanšu
plānošanas periodā, tas ir, pēc 2013.
gada.

No savas puses varu tikai piebilst,
ka pēdējā gada laikā Zemkopības

ministrija tiešām centās ES kopējās
lauksaimniecības politikas
pārskatīšanas procesā panākt, lai sub-
sīdiju izlīdzināšana vai vismaz tu-
vināšana sāktos jau šajā finanšu
plānošanas periodā, tas ir pirms 2013.
gada, bet, kā redzat, tas bija nesekmīgi.

Manuprāt, tas ir sekas tam, ka
gatavojoties iestāties ES, mūsu tā laika
politiķi un sarunu vedēji vēl nebija
pienācīgi novērtējuši lauksaimniecības
nozīmību Latvijai un baidījās izvirzīt
pienācīgi stingras un skaidras Latvijas
prasības, lai tikai kādam neradītu
šaubas par Latvijas uzņemšanu ES.

Man personīgi vēl tagad nav pār-
liecības, ka 2014. gadā ES pati pēc
savas gribas mūs uzskatīs par pilnīgi
līdztiesīgiem ar vecajām dalībvalstīm
un Latvijas lauksaimniekiem sniegs at-
balstu tieši tādā pašā līmenī kā vecajās

valstīs. Tāpēc Latvijai jau tagad aktīvi
jāiesaistās ES lauksaimniecības poli-
tikas nākotnes jautājumu risināšanā,
skrupulozi jāiedziļinās katrā niansē un
enerģiski jāaizstāv Latvijas intereses.

Ar cieņu Andis Kāposts.
Semināra dalībnieku vārdā pate-

icos par izsmeļošo atbildi. Vēlu visiem,
neskatoties uz to, ka vēl kādu laiku
Latvijas zemniekiem būs mazākas sub-
sīdijas nekā, piemēram, zemniekiem
Vācija, tik un tā būt rosīgiem un čak-
liem savas zemes kopējiem!

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune,

projekta koordinatore

Šī publikācija atspoguļo vienīgi
biedrības „Baltā māja” uzskatus un
Eiropas Komisija neatbild par tās sat-
uru.

Atbilde uz bebreniešu
jautājumu

1988. gada 17. novembrī izstādes
NOVATORS -88 atklāšanas laikā Be-
brenes sovhoztehnikuma Tehniskajā
centrā pirmo reizi pacēla māsu valsts
sarkanbaltsarkano karogu.

Atceroties šo notikumu Lāčplēša
dienā, 11. novembrī, k/s Tehniskais
centrs notika atmiņu pēcpusdiena. Vīri
sirmām galvām un jau lielu pieredzi
dalījās atmiņās par tā laika uz-
drošināšanos un aizrautīgajiem notiku-
miem.

Viktors Bogušs, Staņislavs Bogušs
un Jānis Vaitkevičs bija tie, kuri paši
sameistaroja karogu un jau 17. novem-
bra rītā pirms izstādes atklāšanas tas
plīvoja pār Bebreni.

Izstādē NOVATORS - 88
piedalījās aptuveni piecpadsmit lauk-
saimniecības tehnikas izgudrotāji un
veidotāji. Galvenie eksponāti izstādē

bija traktori, lauksaimniecības mašī-
nas, pat pašizgatavots graudu
novākšanas kombains.

Tajā laikā Bebrenes
sovhoztehnikuma Tehniskā centra
kolektīvs bija saliedēts, darbīgs. Šeit
bija labākās mūsu valsts darbnīcas,
kolektīvā puiši pašaizliedzīgi strādāja

un prata arī atpūsties. Bebrenes vīru
vokālā ansambļa saknes meklējamas
tieši šajā kolektīvā.

Arī šodien kooperatīvā sabiedrība
Tehniskais centrs ir darba spējīgs mūsu
novada uzņēmums.

K/s Tehniskais centrs valdes
priekš. Lenvija Rāzna

Atceroties laiku pirms 20 gadiem ...

Tika saņemts jautājums no kāda novadnieka, ar kuru kaimiņu mednieku
kolektīvs ir noslēdzis līgumu par viņa zemes platību izmantošanu medībām. Tiek
jautāts, kāpēc Ilūkstes novada medību kolektīvos lielākoties medī mednieki no
Daugavpils un, vai novada mednieki nevar izveidot paši savu biedrību?

Atbild Ilūkstes mežniecības mežzinis Sandra Surgovte:
Medību likums nosaka, ka jebkurš zemes īpašnieks savas medību tiesības

likumā noteiktajā kārtībā var izmantot pats vai uz līguma pamata nodot citai per-
sonai.

Šajā gadījumā Ilūkstes novada zemnieks un mednieks noslēdza līgumu par
medību tiesību nodošanu Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecībai,
bet jebkurš zemnieks vai mednieks var izmantot tiesības izveidot jaunu medību
kolektīvu un noslēgt līgumus par medību tiesību izmantošanu. Tas ir atkarīgs no
katra cilvēka uzņēmības un iniciatīvas, jo katrā pagastā ir daudz zemes īpašnieku,
kas savas medību tiesības (tiesības medīt konkrētā zemes īpašumā) uz līguma pa-
mata nav nodevuši medību kolektīviem.

Ilūkstes novadā labs piemērs tam, ka vietējie mednieki sekmīgi izmantojuši
iespēju medīt savā pagastā, ir izveidotā mednieku-makšķernieku biedrība „Be-
brene”. Tajā ir apvienojušies vietējie mednieki, kas noslēguši līgumus par medību
tiesību izmantošanu ar vietējiem iedzīvotājiem, un medī Bebrenes un Dvietes pa-
gastu teritorijās.

Jautājumi un atbildes

Tika saņemta vēstule no Ilūkstes novada iedzīvotājiem par nekārtībām, kas
notiek Pilskalnes pagastā. Lūgums, ja ir noteiktas ziņas par konkrētiem cilvēkiem
un viņu pārkāpumiem, griezties Ilūkstes policijas iecirknī.

***

Novada domē

Ko nolēma deputāti novembra un decembra
domes sēdēs

Izdarīja kārtējos grozījumus domes un tās iestāžu 2008.gada budžetā un
noteica kārtību, kādā tiks sagatavots 2009.gada budžets un organizēta tā izpildes
kontrole.

Izslēdza no domes bilances izsolē pārdoto katlu mājas ēku Pilskalnes pa-
gasta Doļnajas ciemā un nolietotos datorus sociālajā dienestā un bāriņtiesā.

Apstiprināja pašvaldības meža cirsmas Bebrenes pagastā izsoles noteikumus.
Izdarīja grozījumus saistošajos noteikumos ,kuros noteikta kārtība ,kādā no-

vada pašvaldība sniedz iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Turpmāk palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā varēs saņemt tikai mazn-
odrošinātas personas un ģimenes, kuras nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā būs
deklarējušas savu dzīves vietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.

Piešķīra līdzekļus trūcīgo un mazaizsargāto novada iedzīvotāju sveikšanai
Ziemassvētkos.

Atļāva pieaugušo neformālo apmācību Ilūkstē SIA ”Latgales mācību cen-
tram” un SIA ”Darba drošības serviss”.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē, Pilskalnes
ielā 20.

Anulēja deklarētās dzīvesvietas vairākām personām ,kuras ilglaicīgi nedzīvo
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pašulienē un Šēderē.

Nolēma ar 2009.gada 1. janvāri reorganizēt novada kultūras iestādes un izvei-
dot vienotu Ilūkstes novada kultūras centru. Ilūkstes pilsētas kultūras centrs tiks
pārveidots par Ilūkstes novada kultūras centru, bet Bebrenes un Šēderes kultūras
nami iegūs centra struktūrvienību statusu.

Apstiprināja Ilūkstes novada kultūras centra darbības nolikumu .
Apstiprināja Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas nolikuma projektu. Galīgo

lēmumu par novada bibliotēku reorganizāciju pieņems pēc atzinuma saņemšanas
no Latvijas Bibliotēku padomes.

Apstiprināja novada domes juridiskās nodaļas nolikumu. Šobrīd nodaļā
strādā divi darbinieki - juriste un juristes palīdze.

Paplašinātā Ilūkstes novada darbību nolēma uzsākt ar 2009.gada vietējo paš-
valdību vēlēšanām.

Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus jautājumā par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu, kā arī jautājumus par
zemes gabalu atdalīšanu, robežu precizēšanu , lietošanas mērķa un adreses
noteikšanu .

Izskatīja domes darba grupas slēdzienu “Par pārbaudes rezultātiem SIA ”Or-
naments”, kuras laikā tika konstatētas prettiesiskas nepilnības sabiedrības dar-
bībā, kuras ir pieļāvis valdes loceklis Andris Buks. Noklausījās A.Buka
skaidrojumu un uzdeva līdz 4.decembrim iesniegt domē rakstveida paskaidro-
jumu par pārbaudes slēdzienā minētajiem prettiesiskajiem pārkāpumiem un za-
udējumiem, precīzi norādot zaudējumu iemeslus, kā arī uzdeva rakstveidā iesniegt
sabiedrības finansiālā stāvokļa stabilizācijas plānu, norādot termiņus un finan-
siālo pamatojumu stabilizācijai, kā arī pasākumu plānu sabiedrības darba orga-
nizācijas pilnveidošanai.

8.decembrī ārkārtas domes sēdē izskatīja A.Buka iesniegto rakstveida
paskaidrojumu un atkārtoti noklausījās paša valdes locekļa skaidrojumu. Dome
konstatēja , ka A. Buks nav pildījis savus amata pienākumus kā rūpīgs un krietns
saimnieks, un paskaidrojums nesniedz pārliecību par sabiedrības tālāku finan-
siālā stāvokļa un darbības efektivitātes uzlabošanos. Dome izteica neuzticību
A.Bukam par pieļautajām kļūdām un prettiesiskām darbībām veicot valdes lo-
cekļa pienākumus un nolēma atsaukt Andri Buku no sabiedrības valdes locekļa
amata pienākumu veikšanas. Par SIA “Ornaments” valdes locekli ievēlēja Liliju
Kovaļčuku.

Pilnībā ar domes sēdes protokoliem un lēmumiem var iepazīties novada
domē, visās novada bibliotekās un novada mājas lapā www.ilukste.lv. (sadaļā –
dome/domes sēdes)

Domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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Novada cilvēks

„Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt
to, kas mums pieder, vienalga, vai tā
būtu maize vai māja, doma vai sapnis,
un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.”/Z.
Mauriņa/ Tā ir lielākā bagātība, kad
cilvēka sirds savā plašumā ir pilna līdz
malām, un nav jātur tas, ko gribas dot
– neprasot. Neņemot pretī neko.
Vienkārši dot. Ilūkstes katoļu baznīcas
priestera Jāņa Krapāna sirds ikdienu iet
došanas ceļu. Visa viņa dzīve ir sevis
ziedošanās un uzticības Dievam pilna.

Viņš nāk no Ilūkstes draudzes, no
lielas katoliskas ģimenes, kurai katra
svētdiena iesākās ar pateicību Dievam
par aizvadīto nedēļu un ar lūgšanu par
atnākošo. Kā viņš pats atzīst: „...arī
mums bērniem bija lielākais prieks,
kad vecāki paņēma līdzi uz baznīcu,
neskatoties uz to, ka bija jaiet savi trīs
ar pusi kilometri, jo automašīnu jau tais
laikos nebija. Pa reizei ziemā uz
baznīcu vecāki atveda ragavās.
Patīkami bija Ziemsvētku vakarā
braukt, kā ir teikts tai dzejolī “mirdz
šur tur ciemos ugunis” un sunīši rej un
cilvēki viens pēc otra iet un brauc. Visi
uz baznīcu. Sirdī un atmiņās ir palicis
gaišais, apgaismotais baznīcas tēls un
pacilātais noskaņojums, kas toreiz
pārņēma viņa – vēl mazā bērna sirdi.
Atmiņu lappusēs ir ierakstītas arī
neskaitāmās dziesmas, kas svētdienās
un svētku dienās saliedēja visu ģimeni
„visi bērni dziedājām un tēvs, māte.
Dziedājām Ziemassvētku dziesmas,
tad vēlāk gavēņa dziesmas, Rūgtās
asaras un Lieldienu dziesmas, arī svēt-
dienās, no dievkalpojuma pārnākuši
mājās, pusdienas paēduši, pa kādai
dziesmai nodziedājām, lai gan bija arī
savi darbi – ganos iešana, lopu ap-
kopšana.”

Priesteris Jānis Krapāns 1939.
gadā mācījās Ilūkstes pamatskolā. Tas,
kā viņš pats atceras, vēl bija brīvības
laiks. „Visi sanācām skolā, tad skolas
gājienā visi devāmies uz pilsētas cen-
tru. Katoļi, luterāņi, pareizticīgie katrs
aizgāja uz savu baznīcu, kur notika ai-
zlūgums un svētība par skolniekiem,
pēc kā atgriezāmies skolā. Katru rītu
bija arī rīta lūgšanas, kur „Tēvs mūsu”,
„Esi sveicināta” noskaitīja un Dieva
dziesmu noteikti nodziedāja kādu. Zāle
vienmēr bija pilna skolnieku. Pēc tā
sekoja nodarbības. Bija tik skaista
gaisotne, bet ilgi tas neturpinājās.
1941. gadā priesteri, kas mani pieveda
pie Pirmās Sv. komūnijas, arestēja un
pēc gada viņš Sibīrijā nomira. Nav īsti
zināms kādos apstākļos, bet saprotams,
ka viegli tā nāve nepienāca. Tāpat arī
vēlāk otro priesteri, kas pēc kara nāca
viņa vietā, atkal komunisti arestēja un

9 gadus viņš Sibīrijā nostrādāja.”
Pēc šī visa arī tika saklausīts Dieva

aicinājums uz garīgo kārtu. Radās se-
višķas vēlmes pēc ideālas priesterības,
kam par piemēru bija šie divi uzticīgie
Dieva kalpi. „Ja pienāktos, Kristus dēļ
biju gatavs arī kādus cietumus
pārdzīvot. Uz to mēs seminārā arī
gatavojāmies. Nebija nekādu tur sapņu
par kādām nebūt ārzemēm,
braukāšanu, bet tikai uz Sibīriju. Tas
bija vislētākais ceļš.”

Bija sākušies grūti laiki. „Arī skolā
bija skolotāji, kuri, nebija tās stundas,
ka nepazobotu, jo regulāri gāju uz
baznīcu, piekalpoju Misē un tad jau
tā...ķengāja kā vien varēdami. Arī
pēdējā gadā pirmajā eksāmenā, pate-
icoties vienai skolotājai, eksāmenu
izgāzu, tā sakot „lai viņš redz kā viņam
Dievs palīdz”, bet rudenī pārliku. Visu
nokārtojām. Esmu pateicīgs savai kla-
sei, jo neviens klasesbiedrs nav zobo-
jies par to, ka eju baznīcā. Pat līdzi
juta, kad saņēmu nievājošo attieksmi
no skolotājiem.

Pēc vidusskolas beigšanas, gribēja
mani iesaukt karaskolā, arī lika stāties
komjauniešos, bet atteicos gan no
viena, gan no otra. Teicu, ka gribu uz
semināru...”. Tas sacēla lielu neap-
mierinātības lavīnu, netika žēloti vārdi
un izteicieni par vēlēšanos iestāties
garīga rakstura iestādē. Nekur
neizveda, vienīgi atņēma dokumentus
un gadu lika kolhozā cūkas barot. Tad
dzīve ļāva uzkapt pakāpienu augstāk.
„Sāku strādāt Dvietē par skolotāju, jo
bija liels pasniedzēju trūkums, kaut gan

pedagoģiskās izglītības man nebija.
Pasniedzu visus priekšmetus trešajai
klasei.”

Sekoja jauns dzīves pagrieziens.
No kara komisariāta tika atdabūti
dokumenti un iesniegts lūgums semi-
nārā, kas arī netika atraidīts. Tur tika
pavadīts gads, pēc kā atkal sekoja
nākamais dzīves krustojums, kad pries-
teris Jānis Krapāns tika iesaukts dien-
estā - Komi republikā Pečorā. Dienēja
darba bataljonā. „Tā kā biju no semi-
nāra, tad bija tāda neuzticība... No
sākuma jau tie oficieri ar tādu izbrīnu
uz mums skatījās, jo bijām seši semi-
nāristi vienā kazarmā. Vēlāk viņi visi
bija mums ļoti pateicīgi, jo teica: „Ja
tādi būtu visi kareivji, tad būtu bijis ļoti
viegls dienests, jo viss izpildīts, nekādu
pārkāpumu, nekādas dzeršanas.” .” Pēc
dienesta atkal atsākās semināra gaitas,
kuras pārtrauca pie varas esošā
Hrusčova „pravietojums”, ka ar 70.
gadu ticības savienība būs likvidēta,
neviens vairs neticēs un tādi semināri
nebūs vajadzīgi. Pusi semināra
izraidīja. Sekoja četri neziņas pilni
gadi, kurus daļa audzēkņu pavadīja
dažādos darbos rūpnīcā, līdz kamēr
Hrusčovs tika gāzts no troņa. Pie varas
nāca Brežņevs, kas, bez perspektīvām,
bet atļāva pabeigt studijas seminārā.
Līdz ar sauli un plaukstošajiem
pumpuriem pavasaris atnesa līdzi arī
lielo notikumu. Par priesteriem tika
iesvētīti 3 semināristi – J. Krapāns,
O.Daļeckis un J. Sperga. „Mēs bijām
pirmie jauniesvētītā bīskapa Juliana
Vaivoda „bērni”. Atceros to dienu, bija
liels saviļņojums. Līdz šim notikumam
bija garš ceļš ejams. No pirmās līdz
pēdējai dienai seminārā pagāja 12 gadi.
Arī pārdomām bija laiks - būt vai
nebūt. Tas viss bija kā rūdījums
vēlākam darbam. Tas iemācīja
nesvārstīties, bet iet savu izvēlēto
ceļu.” Tā nu aizsākās jaunā priestera
gaitas. Ceļš nebija viegls, jo pusgadu
nedeva tiesības nekur pie citiem
prāvestiem celebrēt Svēto Misi. Tad no
bīskapa nāca atļauja darbam Aglonā,
kur pavadīts pusotrs gads. Nākamā
kalpošanas vieta bija Rundānu un Bro-
daižu draudze, pēc kā tika saņemts
norīkojums uz Ukrainu. Paredzētais
kalpošanas laiks te bija gads vai divi,
bet kopsummā Ukrainas vidienē, Vin-
jicas apkaimē tika pavadīti 30 gadi.
Šeit priesteris Jānis Krapāns viens pats
apkalpoja aptuveni 17 rajonus. Vēlāk
ap 1980. gadu sāka apkalpot arī Ki-
jevu. Bīskaps lūdza, lai es par katru
cenu palieku Kijevā, bet laicīgā vara
atļāva turēt dievkalpojumu tikai 2

reizes mēnesī pa 2 dienām. Līdz ar to
katru reizi tika veikti 230 km, lai cil-
vēki tai pusē tiktu pie garīgā barības.
„Man bija 5 draudzes, kur es periodiski
dzīvoju un skaitījos pierakstīts.” Ja
tomēr netika klausītas pavēles un
dievkalpojumi turēti biežāk, tad tika
piemērota soda nauda – 50 rubļi, kas
toreiz bija liela summa. Auga laicīgās
varas neapmierinātība, kam priesteris
nepadevās un pirms pašām lieldienām
tika izraidīts no Ukrainas. Nelokāmu
garu un stingru stāju viņš ieradās
strādāt Aulejā, Krāslavas rajonā.
Nepagāja necik ilgs laiks, kā tika at-
sākta kalpošana Kijevā. „Autobusu tad
toreiz nebija, tāpēc braukāju ar vilcienu
vai lidoju ar lidmašīnu. Kāds pusotrs
tūkstotis kilometru sanāca. Pēc Čer-
nobiļas katastrofas pateica: „Ja nebai-
dos, ja nebēgšu no Kijevas, tad varu
dienā turēt dievkalpojumu un dzīvot,
neviens neaiztiks. Tā arī atsāku dzīvi
tur. Tā visu laiku arī cīnījāmies par
baznīcu. Arī 1989. gadā pirmais
dievkalpojums bija pie Sv. Aleksandra
baznīcas uz kāpnēm, Ziemsvētku
dievkalpojums - naktī ārā pie durvīm.
Arī jaungada dievkalpojums bija zem
klajām debesīm. Baznīcā neļāva. Vēlāk
mūs ielaida 4. stāvā jo baznīca bija pār-
būvēta četros stāvos, tur bija zinātniskā
ateisma institūts, visādas videozāles,
kur tika rādīts viss kas demorāls.
Pakāpeniski tas viss tika likvidēts un
taisīts remonts, kas turpinājās piecus
gadus. Nojaucām visus stāvus, krustus
uzlikām, apzeltījām un nu jau kādus 15
gadus apzeltījums ļoti labi turas, ne tā
kā mūsu Brīvības pieminekli katru
gadu zeltī.

Aleksandra baznīca svētdienās pul-
cināja sevī ļoti daudz cilvēku. Dienā
tika turētas kādas 9 Sv. Mises poļu,
franču, ukraiņu, čehu, krievu, angļu
valodās. Sava daļa nopelna priesterim
J. Krapānam ir arī par baznīcas
esamību Vladivastokā. Tika apkalpota
arī Zaporožjes teritorija Baltkrievijā,
kur tagad ir sava diacēze, baznīcas,
bīskapi. Tagad Kijevu apkalpo ap-
mēram 30 priesteru, četri bīskapi.

Kā Sv. Pāvils teica „Visam ir savs
laiks”. Sāku just savu spēku izsīkumu,

1998. gada maijā atgriezos dzimtenē.
Sāku strādāt Dvietē, pēc tam tiku
nozīmēts uz Ilūksti. Paldies Dievam,
ka Dievs svētīja tai darbā, ka nevienu
draudzi nezaudēju, bet tikai ieguvu,
atvēru jaunas draudzes.

Tie nu bija padomju gadi, kad cil-
vēki gribēja iet baznīcā, bet nedrīk-
stēja. Tagad ir otrādi...

„Cilvēku bija daudz vairāk, jo
tagad ļoti liela daļa ir izbraukusi uz An-
gliju, Īriju un varbūt vēl uz kādām
citām vietām pelnīties. Toreiz visi
dzīvoja šeit un veidoja savas ģimenes
un, ja baidījās savā draudzē, noteikti
brauca uz kaimiņu draudzēm laulāties,
bērnu nokristīt, bet visi izpildīja, kas
vajadzīgs. Tagad ir brīvība un jau ir par
smagu salaulāties. Parastā atbilde ir :
„Mēs tā, mēs dzīvojam kā draugs ar
draudzeni...” Šajā gadā kādi 39 bērni
jau nokrustīti, bet tikai aptuveni 6, 7 ir
no laulātām ģimenēm, pārējie visi ār-
laulības bērni. Pārliecināt pat nav
iespējams... Ticības izpratne ir ļoti
vāja. Baznīca nav vajadzīga, tikai
nokristīt un apbedīt, bet pārējo... Cik
skaidro viņiem, bet aiziet tai paš-
plūsmā, jo pārraides, literatūra, visādi
interneti... bieži vien tikai to sliktāko
ņem. Ir jau daudz kas labs tai internetā,
bet to nemeklē... Nemeklē to labāko un
skaistāko. ” Cik daudz kam labam cil-
vēki mēdz paiet garām! Vienkārši
nepamana. Ierauga pretī pastieptu lūd-
zošu roku, bet nepamana tur pat blakus
pastieptu dodošu.

Atvadoties no šī dzīves pieredzes
un garīgi bagātā cilvēka, vēl lūdzu
pāris stiprinošus vēlējuma vārdus
mums visiem Ziemassvētku brīnuma
gaidošajiem: „Kad daba ieskauj visu
radību tumsā, Kristus dzimšanā
Bētlemē dāvā gaismu cilvēcei. Lai šī
Kristus gaisma izgaismo mūsu sirdis
un dzīves ceļus. Lai Jaunajā gadā atro-
dam laiku ģimenei un līdzcilvēkiem,
spējam dāvā mīlestību un sirds sil-
tumu, lai spējam uzticēties u esam uzti-
cami. Priecīgus Kristus dzimšanas
svētkus un cerības pilnu Jauno gadu!”

Ar priesteri J.Krapānu
sarunājās S. Bogdanoviča

Sirds, kas ikdienu iet došanas ceļu.
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Zemeskopēju balle
21. novembrī Ilūkstes kultūras cen-

trā notika Ilūkstes novada
Zemeskopēju balle. Uz to bija sapul-
cējies kupls skaits novadnieku, kuru ik-
dienas neatņemama sastāvdaļa ir
smagais zemes kopšanas darbs. Tas ir
darbs, kas prasa lielu pacietību, atdevi
un spēku. Arī Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Pil-
skalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Ērika Keivomeģe, Dvietes pagasta
padomes priekšsēdētājs Ainārs Astičs,
Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja Rita
Butkeviča, Subates domes
priekšsēdētāja Sofija Glūmāne,
Eglaines pašvaldības vadītājs Ro-
mualds Fedorovičs savās svētku
uzrunās uzsvēra tā nozīmību un
svarīgumu.

Šis vakars deva iespēju kaut
nedaudz apstāties un aizmirst ikdienas
rūpes. Vakara vadītājai – Pilskalnes pa-

gasta pasākumu organizatorei -
Skaidrītei Azarstarpei pievienojās Ilūk-
stes novada domes izpilddirektore Līga
Dudare, kultūras un izglītības nodaļas
vadītāja Ilona Linarde, kas iejutās 2
gotiņu lomā, kas, aiz sāpēm par bargo
izturēšanos, ir aizbēgušas no savas
Puriņu saimnieces (Pilskalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja Zita Timšāne) un
tagad klīst labākas dzīves meklējumos.
Izstaigājušas teju visus „pagastus”, ap-
metas pie novada saimnieka – Sefana
Rāznas.

Bebrenietis Uldis Vasiļevskis par
savu novadnieku sasniegumiem runāja
humora cauraustā dzejā. Visus klāte-
sošos ar jautrām dziesmam un dejām
sveica Pilskalnes sieviešu vokālais
ansamblis „Lilijas” un Pilskalnes
vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Klāt bija un visam līdzi sekoja arī
pārstavji no laikraksta „Latgales

Laiks” redakcijas. Zemnieki saņēma
trīs laikraksta abonementus nākama-
jam gadam no pašas redaktores Zigrī-
das Somes rokām. Visu nākamo gadu
„Latgales Laiku” lasīs Eglainiete
Andžela Gičevska - Studāne ar vīru
Māri, kam pieder z/s „Pārupes”, bebre-
nietis Indulis Rimeicāns, kas izveido-
jis piena un gaļas saimniecību „Dzeņi”,
kā arī Vera Pudāne ar ģimeni, kam
pieder z/s „Staburagi” Lietuvas pier-
obežā, Šēderes pagastā.

Neatņemama balles sastāvdaļa bija
dejas, par kuru ritmiem parūpējās
Latvijā labi pazīstamā grupa „Vēja
runa”.

Par šī vakara tapšanu rūpējās Ilūk-
stes novada dome sadarbībā ar lauku
attīstības speciālistiem, Ilūkstes
kultūras centru un vairākiem spon-
soriem.

S.Bogdanoviča

Spēks un drošsirdība ir tas, kas rak-
sturo cilvēkus, kuru ikdiena ir saistīta
ar aizsardzību un kārtības uzturēšanu.
Policijas darbinieki pieder pie tiem,
kam amata pienākumi bieži vien ir
jāveic arī sliktos laikapstākļos, bet tas
nebūt nav par šķērsli , lai to darītu god-
prātīgi un ar atdevi.

Piektdien 5. decembrī Ilūkstes
kultūras centrā notika policijas dienai
veltīts pasākums, kura laikā par
priekšzīmīgu dienesta pienākumu
pildīšanu un sasniegtiem panākumiem,
un sakarā ar valsts policijas dib-
ināšanas 90.gadadienu pateicības rak-
sti tika pasniegti Daugavpils PRPP
Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas in-
spektoram, policijas leitnantam Anato-
lam Ivanovam; Daugavpils PRPP
Kārtības policijas biroja 2.nodaļas
10.iecirkņa vecākajam inspektoram,
policijas kapteinim Igoram Vaņinam;
Daugavpils PRPP Kriminālpolicijas
biroja 1.nodaļas vecākajam inspek-
toram, policijas majoram Aigaram
Zeltiņam; Daugavpils PRPP Krim-
inālpolicijas biroja 1.nodaļas vecākajai
inspektorei, policijas majorei Evitai
Zeltiņai; Daugavpils PRPP Kārtības
policijas biroja 2.nodaļas 10.iecirkņa
vecākajam inspektoram, policijas
kapteinim Jānim Saukam; Daugavpils
PRPP Kārtības policijas biroja
2.nodaļas 10.iecirkņa inspektoram,
policijas pulkvežleitnantam Ērikam
Kisļickim; Daugavpils PRPP Kārtības
policijas biroja 2.nodaļas 1.rotas
2.vada kārtībniekam, policijas seržan-
tam Edgaram Macānam; Daugavpils
PRPP Kārtības policijas biroja

2.nodaļas 1.rotas 1.vada kārtībniekam,
policijas seržantam Jurijam Besproz-
vannijam; Daugavpils PRPP Kārtības
policijas biroja 2.nodaļas 10.iecirkņa
inspektorei, policijas virsleitnantei
Ingai Labudei.

Daugavpils PRPP Kārtības polici-
jas biroja 2.nodaļas 10. iecirkņa
priekšniekam, majoram Germanam
Grigorjevam tika pasniegts pateicības
raksts par konstruktīvu sadarbību un
tālredzīgu skatījumu, kopīgi risinot
Ilūkstes novada drošības jautājumus,
un sakarā ar valsts policijas dib-
ināšanas 90.gadadienu.

Vakara gaitā visus klātesošos
uzrunāja Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, savā
runā uzsverot policijas darbinieku
svarīgo darbu, ko viņi ikdienā veic sa-
biedrības labā.

Savas uzrunas teica arī Valsts poli-
cijas Galvenās administratīvās pār-
valdes priekšnieks Jānis Vonda un
pārvaldes priekšnieks Imants Jānis
Bekešs.

Šai vakarā ar saviem sveicieniem
bija ieradies arī Pilskalnes vidējās
paaudzes deju kolektīvs un Pilskalnes
sieviešu vokālais ansamblis “Lilijas”.

Ilūkstes kultūras centrs arī bija
sagatavojis nelielu iestudējumu.

Atliek vēlreiz novēlēt šiem par cil-
vēku rūpēm nomodā esošajiem
darbiniekiem, lai vienmēr pietiek dar-
baspara un vēlmes palīdzēt ap-
kārtējiem!

S. Bogdanoviča

Par cilvēku rūpēm nomodā esošie...

Ilūkstes novada dome Eiropas
Reģionālās attīstības fondam (ERAF)
apstiprināšanai ir iesniegusi 2 projek-
tus, kas saistās ar satiksmes drošības
uzlabojumiem. Tiek plānota:

• Gājēju celiņa izbūve, auto-
busu pieturas rekonstrukcija, ceļazīmju
uzstādīšana un horizontālo
apzīmējumu ierīkošana Valsts 2. šķiras
autoceļa „Bebrene – Šēdere – Gor-
bunovka” posmā un vietējās nozīmes
autoceļa „Šēdere – Šarlote” posmā
Šēderes ciemā, Šēderes pagasts, Ilūk-
stes novads.

• Gājēju celiņa izbūve,
ceļazīmju uzstādīšana un horizontālo
apzīmējumu ierīkošana valsts 1. šķiras
autoceļa „Ilūkste –Bebrene – Birži”
posmā Bebrenes ciemā, Bebrenes pag.,
Ilūkstes nov.

Projekta apstiprināšanas gadījumā
Ilūkstes novada pašvaldības 2009.
gada budžetā šo projektu īstenošanai
tiks piešķirts līdzfinansējums 60726,66
Ls apmērā.

Apstiprināšanai ir iesniegts arī pro-
jekts, kas skar alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamību novadā,
pievēršot lielāku uzmanību ģimenēm
ar bērniem.

Novada domē

Priekšsēdētājs S. Rāzna uzsver zemeskopēju
darba nozīmīgumu Klātesošos priecēja Pilskalnes vidējas paaudzes deju kolektīvs Divu brūnaļu lomā iejūtās Ilūkstes novada domes kultūras un izglītības nodaļas vadītāja Ilona

Linarde un Ilūkstes novada domes izpilddirektore Līga Dudare

Andžela Gičevska - Studāne, Indulis Rimeicāns un Vera Pudāne saņēma
“Latgales laika” gada abonementu

Kārtības policijas biroja 2.nodaļas 10.iecirkņa inspektors, policijas pulkvežleitnants Ēriks
Kisļickis ar kundzi.

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna sveic Daugavpils PRPP Kārtības policijas
biroja 2.nodaļas 10. iecirkņa priekšnieku, majoru Germanu Grigorjevu
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Konkursa "Gada cilvēks 2008" laureāti.
15. novembrī Daugavpils rajona

kultūras namā nu jau trešo reizi notika
Daugavpils rajona padomes konkursa
„Gada cilvēks” laureātu sumināšana un
Atzinības rakstu un Reģionālās at-
tīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Goda rakstu pasniegšanas ceremonija,
uz kuru bija sapulcējies kupls skaits
laureātu. Tas apstiprina ne reizi vien
dzirdētā teiciena „Latvieši ir darba
mīlētāju tauta” patiesumu.

Šogad pirmo reizi konkursa „Gada
cilvēks” laureātiem balvā tika pas-
niegts Daugavpils mākslinieka Ivo
Folkmaņa veidotais „Zelta grauds” un
50 latu prēmija. „Zelta grauds” sim-
bolizē lielāko Latvijas dārgumu – cil-
vēku un viņa darbu.

Starp laureātiem bija arī mūsu no-
vada cilvēki, kuri ikdienā bezbailīgi
stāv grūtību priekšā, ir čakli un radoši
darba darītāji:

Nominācijā „Veselības veicināšana
un žēlsirdība” galveno balvu saņēma
Sarkanā Krusta Daugavpils rajona
komitejas izpilddirektore Skaidrīte
Davne, kura jau četrdesmit gadus,
vadot SK organizāciju, ik dienu ir
palīdzējusi kādam no trūcīgas ģimenes,
sniegusi palīdzības roku tam, kurš
nonācis nelaimē. Nekad nav liegusi
savu sirds siltumu, palīdzības roku un
padomu.

Nominācijā „Zemniecība” ar gal-
veno balvu tika sumināts Eglaines pa-
gasta z/s „Zālītes” saimnieks Vitolds
Kveders. „Apbrīnas vērtas ir viņa spē-
jas aptvert vienlaikus un uzreiz – savas
un savu partneru biznesa vajadzības,
ģimenes un arī savu draugu vajadzības.
Vitolds prot strādāt, atpūsties, prot
mīlēt un draudzēties. Cilvēks ar plašu
sirdi – tik plašu kā viņa koptie lauki un
tīrumi.” Tā par viņu tika teikts ap-
balvošanas ceremonijā.

Nominācijā „Interešu izglītība un
novadpētniecība” galveno balvu
saņēma Ilūkstes bērnu un jauniešu cen-
tra vadītāja Vanda Rimša, kuras dzīve
un darbība saistīta ar dzimto Ilūkstes
novadu. Profesionālisms, radoša iz-
doma, iniciatīva un darbīgums ir izvei-
dojis Vandu Rimšu par patiesi
ievērojamu cilvēku un autoritāti Ilūk-
stes novadā.

Nominācijā „Uzņēmējdarbība un
attīstība” – Ilūkstes SIA „Ilta-D”
valdes loceklis Pjotrs Rončs. „Firmas
„Ilta D” veikumu konā jāmin darbs
tirdzniecības objektu sakārtošanā un
labiekārtošanā, renovēta lielveikala ēka

Ilūkstē, uzlabots tās vizuālais
veidols, bet galvenais – daudz
domāts un darīts strādājošo
darba apstākļu uzlabošanā.”

Nominācijā „Pašvaldība
un sabiedrība” balvu saņēma
Daugavpils rajona padomes
izpilddirektore Vanda Kezika,
nominācijā „Lauksaimniecība
un sabiedrība” - Biedrības
„Daugavpils Lauksaimnieku
apvienība” valdes-
priekšsēdētājs Guntars Mel-
nis, nominācijā „Pašvaldība
un attīstība” - Līksnas pagasta
padomes priekšsēdētājas viet-
niece un lietvedības pārzine
Biruta Ozoliņa, nominācijā
„Pašvaldība un sports” - Kalupes pa-
gasta pašvaldības vadītājs Aivars
Raščevskis, nominācijā „Sociālā
aprūpe” - Demenes pagasta sociālā
riska ģimeņu bērnu atbalsta centra
“Paspārne” vadītāja Regīna Tamane,
nominācijā „Kultūrvides attīstība un
bagātināšana” – māksliniece Valentīna
Zeile.

Ilūkstes novada domes lietu pār-
valdes nodaļas vadītāja Irēna Bog-
danova saņēma Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas goda
rakstu. „I.Bogdanovas auklējums ir
domes informatīvais biļetens, jeb avīze
"Ilūkstes Vēstis", kas izveidojoties no-
vadam, tiek pārdēvēta par "Ilūkstes
Novada Vēstīm". Laipns vārds, staro-
jošs acu skatiens, uzmundrinošs žests
– tie ir pavadoņi Irēnas ikdienas un
darba gaitās. Ilgstoša darba pieredze,
profesionālais darba stils, radošā iz-
doma un darbīgums ir veidojis viņu par
autoritāti gan darba kolektīvā, gan visā
Ilūkstes novadā.”

Ar Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijas goda rakstiem
tika apbalvoti arī Ināra Miglāne un
Vilis Vingris.

Daugavpils rajona padomes atz-
inības raksts par profesionāli, god-
prātīgi un kvalitatīvi veikto darbu
Daugavpils rajona iedzīvotāju
veselības aprūpē tika pasniegts mūsu
novada ģimenes ārstam Artūram Bog-
danovičam, kas, kā tika pieminēts ap-
balvošanas ceremonijā, ir cilvēks ar
augstu atbildības sajūtu. Katra diena
viņam paiet rūpēs par apkārtējiem.
Dāsnums, devība un uzupurēšanās citu
labā ir Artūram dzīves neatņemama
sastāvdaļa. Arī ģimenē viņš ir gādīgs
vīrs, uzaudzinājis 2 dēlus, kam devis

pūralādē krietnu daļu savas tēva
mīlestības un uzmanības.

Atzinības rakstus saņēma arī: Jānis
Butāns, Aija Daugele, Ņina Fjodorova,
Igors Golubevs, Ausma Grate, Valen-
tīna Ivanova, Kira Liniņa, Staņislava
Locika, Astrīda Mihailova, Anita
Miltiņa, Ināra Nešpore, Marija Ro-
manovska, Biruta Salceviča, Ingrīda
Semjonova, Ingūna Spūle, Jāzeps Val-
ters.

Par visiem godināmajiem bija
sarūpēts neliels stāstījums, kas
liecināja par viņu pašaizliedzīgo darbu.
Klāt bija un visus sveica 9. Saeimas
deputāts Vitālijs Aizbalts, Daugavpils
rajona padomes priekšsēdētāja Janīna
Jalinska un vietējo pašvaldību vadītāji.
Skaisti un skanīgi uzstājās arī tautas

deju ansamblis „Dzintariņš” un Dau-
gavpils rajona Tautas un izglītības
kultūras centra folkloras kopa „Dyr-
byni”.

S. Bogdanoviča

2008.gada 27. novembrī, Mazajā
Ģildē, Rīgā notika Vides ministrijas
gada balvas „Ābols 2008” svinīgā
balvu pasniegšanas ceremonija. Balvas
par ieguldījumu vides infrastruktūras
attīstībā un dabas aizsardzībā pas-
niedza Vides ministrs Raimonds Vējo-
nis, Vides ministrijas valsts sekretārs
Guntis Puķītis un valsts sekretāra viet-
niece - Investīciju departamenta direk-
tore Vija Gēme.

Gada balvas „Ābols” pretendenti ir
pašvaldības, kuras ir uzsākušas vai
pabeigušas vides infrastruktūras vai
dabas aizsardzības projektu realizāciju
laika periodā no 2007. gada 1. septem-
bra līdz 2008. gada 30. septembrim, tai
skaitā pašvaldības, kuras šo projektu
realizācijai ir piesaistījušas Eiropas
Savienības fondu finansējumu vai fi-

nansējumu no citiem finanšu instru-
mentiem

Pašvaldību atsaucība šogad bija
liela, pavisam gada balvai pieteicās 55
pašvaldības no visas Latvijas – gan tās,
kas konkursā piedalās gadu no gada,
gan tās, kas pieteikušās pirmo reizi.

Vides ministrijas gada balva
„Ābols 2008” tiks pasniegta paš-
valdībām vairākās grupās. Atsevišķi
tika vērtēti mazie pagasti ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000 un pagasti, kuros
dzīvo vairāk nekā 2000 cilvēku, rajona
pilsētas, republikas pilsētas un novadi.

Pagastu ar iedzīvotāju skaitu virs
2000 pašvaldību grupā 1. vietu ieguva
Ķekavas pagasta padome.

Pagastu ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000 pašvaldību grupā bija tik daudz
labu pretendentu, ka tika piešķirtas

divas 1. vietas - Zaņas pagasta padomei
un Vestienas pagasta padomei.

Republikas pilsētu pašvaldību
grupā 1. vietu izcīnīja Jelgavas pilsētas
dome, rajonu pilsētu pašvaldību grupā
1. vieta Cēsu pilsētas domei, savukārt
novadu pašvaldību grupā 1. vieta tika
piešķirta Amatas novada domei, 2.vieta
-Preiļu novada domei;. un divas 3. vi-
etas tika piešķirtas Burtnieku novada
domei un Ilūkstes novada domei.

Natālija Formanicka

Vides ministrijas gada balva „Ābols 2008”

Ivo Folkmaņa veidotais “Zelta grauds”

Mūsu novada laureāti

Irēna Bogdanova un Vanda Rimša - patiesi ievērojamas personības Ilūkstes novadā.

Nominācijas “Zemniecība” laureāts
Vitolds Kveders

Ilūkstes novada domes pirekšsēdētājs S. Rāzna un raksta autore pēc apbalvošanas ceremonijas.
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Bērnu lappuse

Labdien, mazo lasītāj!
Te Jums raksta Bitītes Žužiņas krustmāte - Inese. Esmu ļoti bēdīga.
Katru rītu mani modināja mīļa dūkšana pie loga, bet sen vairs to neesmu

dzirdējusi. Kur gan pazudusi mīļā bitīte? Varbūt kas atgadījies?
Iznācu ārā, paskatījos visapkārt, bet nekā - nav Žužiņas. Pēkšņi nāca ap-

skaidrība pār manu galvu - ārā taču ir ziema, un Žužiņa, tāpat kā visas bites,
pārziemo savās mājiņās.

Bet kā tad ar jaukajiem stāstiem? Kas iepriecinās bērnus ar dažādiem
piedzīvojumiem, mīklām un atjautības uzdevumiem ?

Ak, pavisam piemirsu! Žužiņa man atstāja vēstuli, kuru lūdza jums izlasīt.
Klausieties uzmanīgi!

Ārprāts! Neko nevar saprast! Var-
būt kopā ar māmiņu un tēti palīdzēsiet
izlabot šo vēstuli, lai varētu vismaz
kaut ko izlasīt.Lūk, arī 1. uzdevums -
Uzrakstiet blakus šo vēstuli pareizi!

2.uzdevums - PĒDAS
Snigu, snigu, snigu
Kā sniedziņš snieg.
Kājas stigu, stigu

Sniedziņā stieg.(Rainis)

Viss ir apsnidzis. Lielas kupenas un klusums. Tu sper soli un sniegā paliek
pēdas. Apkārt var ieraudzīt arī citus nospiedumus - putnu, dzīvnieku un cilvēku
pēdas.

MOĻE BERNI!MANIS
KADI LAIKU NEBUS
.TAPEC KRUSTMAMINAI
ATSTĀJU JUMS VESTULI
AR STĀSTIEM UN UZDE-
VUMIEM. DOMASIM ,RAK-
STISIM, ZIMESIM UN
SAGAIDĪSI ATRI,ATRI
PAVASARI.TAD TIK-
SIMIES.VISUS

JŪS MILU.ŽUŽIŅA

3.uzdevums - ZIEMAS mīkla

Atmini šo mīklu, un Tu uzzināsi, kādi
svētki drīz gaidāmi!

1. Kāds gadalaiks ir pēc rudens?
2. Tas ir balts, auksts un pūkains. Kas
tas ir?
3. Tā ir zaļa gan ziemā, gan vasarā.
4. Kur Salatētis liek dāvanas?
5. Kas kož vaigos un degungalā?

6. Aukstas ,ledainas un pie jumtiem
karājas, kas tās ir?
7. Ko piesprauž eglītē un dedzina?
8. Ar ko var vizināties no kalna?
9. Kur iekar svētku mantiņas?
10. Kas pie bērniem atnāk ciemos ar
dāvanu maisu?
11. Ko bērni gaida ziemā?
12. Ko bērni dzied svētkos?

4.uzdevums - SNIEGAVĪRS

Izkrāso šajā zīmējumā tos, kuri atstājuši pēdas piesnigušajā laukā!
Palīdzi Rūķītim savelt sniega bumbas sniegavīram!

Neskrien gaisā, iekams spārni nav
izauguši… būs sāpīgi jākrīt. Tāpēc
jāmeklē, aizvien jāmeklē veids, kā iza-
udzēt tos… Un galvenais tādus, kas
panest spētu – mani, lai cik smags arī
es būt. Mani, kas nav tik balts, kā tie
pumpuri, kas pašlaik raisās manā
muguras daļā. Baltums, jā baltums!
Tas ir tas, kas dod spēku meklēt… kaut
vai otrā malā. Vai zini? Tie baltie ari
paliks balti, ja pienācīgi kopsi un au-
dzēsi. Ir jājūt, kur sāpes tiem pieļaut,
kur pasargāt, lai savā vieglumā tie
spēcīgi kļūtu. Un celtu mani. Mani,
kas neesmu viens… Pamests likteņa
varā ar savu jūtu maisu pār plecam. Vai

tas būs jāmet un jālaiž vaļā? Jā gan, jo
viegluma vajag… Kā gan citādi pacelt
lai spārni spētu, kam mana gaišuma
vajag. Nekā cita, vien tā, kas sirdī
viegls un gaišs, vien tā, kas nevelk lejā!
Bet jūtu un notikumu maiss? Kas būs
ar to? Vai tā arī atstāt – sētmalē
pamestu?! Jā gan! Būs jauni notikumi,
jaunas sajūtas – vieglas, kas ļaus
spārniem nest zilajās tālēs un nevilks
tos lejā. Un vēju sargies! Bargo dzīves
ziemeļu vēju, ka nesasaldē spārnus
tavus vēl pumpuros esam… Negriez
tam muguru! Droši skaties acīs –
vējam- savam dzīves vējam. Liec rokas
sirdij priekšā. Lai salst labāk rokas, jo

spārniem ir vajadzīga silta sirds, un
sirdij turpretī spārni. Tāpēc neskrien
gaisā, iekams spārni nav izauguši!
Pasargi sirdi no kritiena sāpīga –
strauja!

Un domas.. jā domas! Esi tām
līdzās un neļauj vaļu… Reizēm tām
vajag atrasties pavadā tavā, lai nav tām
varas atņemt spārniem krāsu. Tiem
jābūt baltiem, lai mākoņi ņemtu pulkā
savā. Tāpēc domas – tās slēp plaukstā
savā, sirds tuvumā glabā un zini, ka
tām ir vara izaudzēt spārnus.

S. Bogdanoviča

Pārdomām
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Šī gada 4. decembrī Zelta kāzas
Ilūkstē svinēja Voiceks un Helēna Stal-
idzāni. Viņi nāk no Daugavpils rajona,
Līksnas pagasta. Voiceka dzimtā vieta
ir Zacenki Vaideri, bet Helēnas – Za-
cenki Černije. Tur arī aizsākās viņu
kopējais dzīves ceļš. Abi strādāja vienā
darbā – Līksnas kūdras fabrikā, kur, kā
uzsver Helēna „starp visādu tautību cil-
vēkiem arī atradām viens otru un ap-
precējāmies.” Abiem nav svešs darbs,
kas arī ir viņu vienotājs. Voiceks savā
mūžā strādāja gan kolhozā, gan kūdras
fabrikā. Bija viens no tiem, kas at-
jaunoja „Pikšas” – K. Ulmaņa māju
Dobeles rajonā, par ko ir saņēmis arī
Pikšu pārvaldnieka – G.Ulmaņa atz-
inību. Kā pats atzīst: „Arī ģimenes
māja ir paša rokām uztaisīta. Visus dar-
bus pats taisīju – plītis, krāsnis.” Viņa
veikumu sarakstā ir arī bišu stropi,
grebtas karotes, kas reiz pa reizei top
arī tagad. Papildus visam bija arī sava
saimniecība.

Helēnas sirdī arī liela vieta vien-

mēr ir bijusi atvēlēta darbam. No
sākuma tā bija kūdras fabrika, kur
ritēja darba pilnas dienas. Tad, kad ar
ģimeni pārcēlās uz Ilūksti, tad ikdienas
darba gaitas saistījās ar Ilūkstes 1.
vidusskolu, kur tika pildīts plašs
tehnisko darbu klāsts. Lielas rūpes
saistījās arī ar mājas dzīvi, jo ģimenē
auga 2 bērni – Jānis un Zita.

Uz manu jautājumu par to kāda
bija viņu kāzu diena, abi ir vienisprātis
– tā bija saulaina vasaras diena. „In-
teresanti bija tas, ka mūsu kāzu auto
bija kravas mašīna. Tas piedeva šai di-
enai zināmu daļu romantikas.” No
sākuma jau mēs tikai sarakstījāmies.
Tas bija 1958. gada 4. decembrī, bet
laulības tika slēgtas tikai nākamā 1959.
gada vasarā.

Kā spilgtākos dzīves notikumus
Stalidzānu pāris uzskata bērnu un
mazbērnu dzimšanu. Atmiņā ir palikusi
arī dzīvesvietas maiņa, kad dodoties no
pierastas vietas, dodies pretī neziņai,
pretī visam jaunajam. Ir vajadzīga liela

drosme un apņēmība, lai klātu ceļu
nezināmajam.

Rodas interese, kas tad ir va-
jadzīgs, lai neskatoties uz visiem
dzīves ziemeļu vējiem, kopā tiktu
nodzīvots tik ilgs laiks. Te nu lūk skan
viņu atbilde: „Uzticēšanās un spēja
salīgt konfliktsituācijās. Arī šinī jomā
jubilāru pāris piemin darbu kā
vienotājspēku. Tas ir tas, kas bieži vien
saliedē un ļauj vieglāk nogludināt ne-
saskaņas.”

Kāda tad ikdiena ir šodien? „Tagad
jau mums nav saimniecības, vienīgi
suns un kaķis”, kuram arī aukstajos
ziemas vakaros tīk ieritināties mīkstajā
saimnieku krēslā, kur viņa sānus silda
mājas saimnieces tamborētie un adītie
spilveni. Rokdarbi, kā atzīst pati
Helēna, ir viņas sirdslieta, kas priecē
gan pašas sirdi, gan ļauj acis papriecēt
arī atnācējam. Helēnai tuvas ir arī
puķes, jo īpaši dzeltenās, kas ir arī
viņasprāt skaistākā krāsa – saules
krāsa, ar kuru ir bagāta arī vasara –
laiks, kad viņa jūtas vislabāk.

Arī mājas saimniekam ir sava sirdij
tīkama nodarbe – darbs ar koku.
Nebaidoties no reizēm vēsajiem
vakariem, kādu lieku stundiņu viņš
pavada garāžā ēvelējot un grebjot kaut
ko savam priekam. Patīk arī vēlā
pavasarī strādāt dārzā, laikam tāpēc arī
kā mīļāko krāsu Voiceks min zaļo.

Runājot par svētkiem, viņi uzsver,
ka „mājās svinam gan Ziemassvētkus,
gan Lieldienas. Atzīmējam arī Jāņu
dienu, jo mājās ir divi Jāņi – dēls un arī
mazdēls. Neaizmirstam arī visu citus
Latvijā svinamus svētkus.”

Un nobeigumā vēl lūdzu kādu
novēlējumu jaunajām ģimenēm. Abi
saskatoties novēl „dzīvot laimīgiem.
Lai ikdienas neatņemama sastāvdaļa ir
saprašanās un uzticēšanās.”

Lai viņu sasniegtā zelta jubileja
ietērpj svētku drānās viņu sirdis. Lai
laiks, kas ir pavadīts kopā, stiprina un
saliedē vēl vairāk viņus pašus un visu
viņu ģimeni. Lai tuvojošies

Ziemassvētki viņu mājās nes prieku,
mīlestību un saticību.

Stalidzānu dzīves atmiņu takās
staigāja S. Bogdanoviča.

...starp visādu tautību cilvēkiem atradām viens otru...

Jubileja

„Interesanti bija tas, ka mūsu kāzu auto bija kravas mašīna. Tas piedeva
šai dienai zināmu daļu romantikas.”

Voiceks un Helēna Stalidzāni ar bērniem Jāni un Zitu.

„Acis darba izbijās, rokas darba
nebijās” ir teikts Latvju dainās. Ir
prieks arī par mūsu novadnieci Liliju
Kovaļčuku, kas stājoties smagajā SIA
„Ornaments” valdes locekļa amatā
noticēja saviem spēkiem, noticēja
savam darba sparam.

Lilija Kovaļčuka (dzim. Rēķe) nāk
no Šēderes. Pamatizglītību ir ieguvusi
Eglainē, absolvējusi Ilūkstes 1.
vidusskolu. Tālāk dzīve viņu ir vedusi

cauri divām augstskolām, kur
iegūti arī attiecīgi diplomi
ekonomikā un uzņēmējdar-
bībā. 6 gadu garumā strādājot
attiecīgajā nozarē, piedaloties
dažādos semināros un projek-
tos ir uzkrāta arī liela pieredze,
lai kalpotu par stipru pamatu
uzņemoties jaunos pienāku-
mus.

Mūsdienās ir vērojama
izglītotu speciālistu tendence
doties darba meklējumos uz
lielajām pilsētām. Kāpēc Jūs
palikāt Ilūkstē?

Viens no iemesliem varētu
būt tas, ka pabeidzot
vidusskolu es apprecējos.
Augstāko izglītību sāku apgūt
jau ar 2 bērniem. Nu un
laikam tāpēc nekur tālāk nede-
vos, paliku tepat novadā. Man

arī nepatīk lielas pilsētas. Piemēram
strādāt Rīgā es negribētu ne par kādu
naudu, jo tā burzma man nepatīk.
Daudz labprātāk atpūšos kaut kur
laukos, kaut kur tālāk no civilizācijas.

Uzskatu, ka arī bērniem laukos ir
labāk. Nav jau tā, ka mazākā pilsētā
nav papildus iespēju izglītībai. Te pie
mums - Ilūkstes novadā, bērniem ir ļoti
daudz iespēju kur izglītoties un at-
tīstīties tālāk. Ja viņi gribēs, tad paši

brauks uz lielajām pilsētām, bet man
tādas velēšanās nebija un pat domas
tādas nav bijis.

Jūs esat stājusies SIA „Orna-
ments” valdes locekļa amatā. Tas ir
drosmīgs solis. Vai nebija bailes?

Bija bailes, bet bija arī daudz pār-
domu. Es gan domāju, ja cilvēks vēlas,
viņš var ar visu tikt galā. Protams, es
saprotu, ka man būs ļoti grūti, jo ko-
munālie pakalpojumi ir viens no tiem
pakalpojumu veidiem, kad ir ļoti grūti
panākt, lai cilvēki būtu apmierināti. Ja,
piemēram, aug cenas uz visiem pro-
duktiem, tad protams, ka cilvēki žēlo-
jas, bet tik un tā pērk, bet ja aug cena
uz komunālajiem pakalpojumiem, tad
parasti tiek vainots komunālo pakalpo-
jumu sniedzējs. Nu nezinu – dzīvosim
redzēsim, kā man tas izdosies.

Kas ir tas, ko būdama jaunajā
amatā plānojat izdarīt vispirms un ko
redzat kā vissvarīgāko turpmākajā
darbībā.

Nu vispirms jau jātiek galā ar tām
lielajām kredītparādu saistībām. Priekš
tā pirmkārt ir vajadzīgi labi darbinieki,
kas, kā es jau pārliecinājos - tur ir. Tur
es neko netaisos mainīt. Vienīgi es
ceru, ka kopā ar viņiem mēs būsim
vienota komanda, lai strādātu tālāk un
attīstītu šo uzņēmumu. Nu vienīgi var-

būt būs jāmeklē vēl kādas papildus
iespējas ar ko var nodarboties SIA „Or-
naments, lai varētu attīstīt tālāko dar-
bību un nebūtu tik lieli zaudējumi.

Kā Jums liekas cik liela nozīme ir
kontaktam ar sabiedrību, ar māju
vecākajiem?

Es domāju - ļoti liela, jo cilvēki
jau tevi uztver vairāk kā personību,
nevis amatpersonu, un svarīgi, cik lielā
mērā tu kontaktēsies ar viņiem. Cik
būsi pretimnākošs, tādi pretimnākoši
arī būs viņi.

Jaunajā amatā ir pagājusi nedēļa.
Kāda ir sajūta?

Nu tā kā man jāsavieno 2 amati,
gan Domē, (Lilija Kovaļčuka līdz šim
bija Ilūkstes novada domes finanšu
nodaļas vadītājas vietniece, red.piez.) ,
kur ir gada beigas un jāpieņem jauns
budžets, gan SIA „Ornaments”, kur arī
ir gada beigas, tad protams pagaidām
ir grūti. Man jātiek skaidrībā tieši ar
iekšējiem jautājumiem, jo tomēr šis
darbs atšķiras no mana iepriekšējā
darba, varbūt ne tik ļoti būtiski, bet
tomēr sava atšķirība ir. Tas tomēr ir
vadītāja amats un tā specifika mazliet
atšķiras - šeit ir pašvaldība, tur ir SIA.
Arī dažādas nianses nedaudz atšķiras.
Visādā ziņā esmu apņēmības pilna. Tad
jau laiks rādīs.

Vai esat gatava pēc 100 nos-
trādātām dienām sniegt plašāku in-
terviju?

Jā protams. Tad jau es noteikti
zināšu kaut ko konkrētāk.

Vai šīs intervijas nevarētu palikt
kā viena no komunikācijas formām ar
iedzīvotājiem?

Es domāju, ka mēs ar
iedzīvotājiem arī kontaktēsimies caur
Ilūkstes novada vēstīm un caur Ilūkstes
novada mājaslapu. Protams arī sadar-
bosimies ar māju vecākajiem. Es
domāju, ka Ilūkstes mājaslapā
iedzīvotāji varēs izteikt savas vēlmes
attiecībā uz „Ornamenta” darbību,
varēs izteikt savu „par” vai „pret” SIA
„Ornaments” vai arī savus „par” vai
„pret” man kā vadītāju. Es ceru, ka būs
par. Darīšu visu, kas būs manos
spēkos.

Novēlu, lai darba procesā izteiktie
„par” pārsver „pret”. Lai viss izdo-
das! Paldies par interviju.

Ar Liliju Kovaļčuku sarunājās
S. Bogdanoviča

Es darīšu visu, kas būs manos spēkos...
jeb ekspresintervija ar jauno SIA Ornaments valdes locekli Liliju Kovaļčuku.

Iepazīsimies
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Vislabāk gadus neskaitīt
Ne šodien, rīt, ne parīt.
Bet visus tos ar prieku ņemt
Un ziedu pušķī savīt.

Tiem katram sava smarža ir ;
Kas sirdi uzmundrina.
Kā gads no gada sevi šķir -
To jubilārs pats zina.

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās decembrī dzimušos novada
iedzīvotājus

50
- Ilūkstē: Edvards Bambāns, Artūrs Bogdanovičs, Alfrēds Kokainis, Irēna Tenisa
- Bebrenē: Marija Bitāne
- Pilskalnē: Raisa Možeiko, Regīna Rumjanceva
- Šēderē: Stefānija Lapkovska, Marija Slavinska

60
- Ilūkstē: Zenona Gudele
- Pilskalnē: Juris Kaļiņins, Valentīna Spēka
- Šēderē: Marija Purvinska, Ādolfs Putāns

70
- Ilūkstē: Anfija Kirsanova, Vladislavs Lihoveckis, Klavdija Stoļarova

80
- Ilūkstē: Anna Gulāne, Eleonora Svidinska, Leonora Šarenkova

90
- Ilūkstē: Ona Kibartiene
- Pilskalnē: Rozālija Ūbele

Apsveicam

Lai saulīte nenoriet,
Savus ceļus staigājot.
Mīļu vārdu nepietrūkst,
Ilgu mūžu dzīvojot !

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā

Ilvaru Ķīsi un Jekaterinu Vasiļjevu (laulība noslēgta 08.11.2008 )
Nikolaju Skvorcovu un Oleksandru Zaharčenko (laulība noslēgta 14.11.2008 )

Māci, māmiņ, tēti, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.

Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērniņi :

☺ ilūkstietes Justīne Lepa 01.11.2008
Evelīna Možeiko 13.11.2008
Angelina Grīnfelde 27.11.2008

☺ bebrenietis Roberts Alberts Zeltiņš 16.11.2008
☺ šēderiete Anastasija Timšāne 02.11.2008

Ilūkstes novada dome sveic laimīgos vecākus un vecvecākus
sakarā ar bērniņu piedzimšanu

Līdzjūtība

Bija dzīve – darbs un mīlestība,
Bija prieks – tik zaļš kā bērzs.
Bija arī ciešanas un sāpes,
Līdz pilns nu visa mūža mērs.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Valentīna Pučka 26.02.1949. - 30.10.2008 (Ilūkste)
Heronīms Lapkovskis 08.08.1928. - 09.11.2008 (Ilūkste)
Veronika Janpaule 01.11.1919. - 19.11.2008 (Pilskalne)
Vasīlijs Avramenko 25.02.1923. - 20.11.2008 (Šēdere)
Roberta Lazdiņa 06.08.1928. - 27.11.2008 (Ilūkste)
Melita Kručina 14.09.1983. - 27.11.2008 (Bebrene)
Zigrīda Ļebedeva 06.12.1953. - 01.12.2008 Pilskalne)

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilūkstes novada dome.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laime zvaigznes Jauna gadam-
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Kā roze un ka sniedziņš svaigs -
Tam klāt tu piespiedies kā radam,
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne jaunam gadam.

Mīļie Ilūkstes pilsētas bibliotēkas lasītāji, kolēģi un
sadarbības partneri!

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku Jūsu cerību un domu
piepildījumam Jaunajā 2009.gadā!

Ilūkstes pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Raitis un māmiņa pateicas Marijai Ivanovai,
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra kolektīvam, Pil-
skalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam, Ilūkstes 1.
vsk. skolotājiem un skolēniem, Rakicku ģimenei un
Jaseviču ģimenei par sniegto morālo un finansiālo at-
balstu grūtā brīdī.

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu Ilūkstes policijas iecirkņa darbinieki
novembrī sastādījuši 37 administratīvos protokolus, no kuriem 4 ir par
huligānismu, 12 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās. Ceļu poli-
cijā fiksēts 21 pārkāpums.

Reģistrēti 24 noziegumi, no kuriem 8 atklāti, bet 11 gadījumos tika pieņemts
lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Lūgums palīdzēt.
23. 10. 2008. Madonas RPP tika ierosināts kriminālprocess par zādzības faktu

no veikala „Drogas”. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka minēto
zādzību veica divas personas –

Diāna Gaspiraviča, dzīvojoša Daugavpilī, Martas ielā un vēl viena
nenoskaidrota sieviete, par kuru D. Gasperaviča savās liecībās paskaidroja, ka
nenoskaidroto sievieti sauc Simona Džigargava, ap 30 gadus veca, augums 165
cm, gruzīņu tautības, dzīvo Daugavpilī, nav precējusies, bet ir 2 bērni. S. Dži-
gargava esot Krievijas pilsone, Latvijas datu bāzēs nav reģistrēta. Dzīvo kopā ar
civilvīru, iespējams pārvietojasar tumšu a/m BMW – 5. Sērija.

Lūdzam jūsu palīdzību minētās sievietes personības noskaidrošanā, atrašanas
gadījumā aizturēt, ziņot pa t. 65462702.

Policijas ziņas

Policijas darbs novembrī.

Vērīgā acs

“Braukt” vai “nebraukt”
tāds ir jautājums.

Vadoties pēc šādām
zīmēm var ilgi braukāt pa
pilsētas ielām...

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Ilūkstes novada domes adrese: Ilūkste, Brivības iela 7
tel. 5447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild raksta autori

Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,

tirāža - 700 eksemplāri.

Meža taksācija (Atlaides)
Tel.: 26121733

Atvainojamies Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam
Stefanam Rāznam un Ilūkstes novada domes izpilddirektorei
Līgai Dudarei par “Ilūkstes Novada Vēstu” novembra nu-
murā pieļauto kļūdu norādot amata nosaukumu, “Jautājumi
- atbildes” sadaļā.
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