
Ilūkste � Bebrene � Pilskalne � Šēdere Nr. 1 2009.gada marts Cena Ls 0,10

Mazo vokālistu konkurss “Cālis - 2009”

Klusi, viena pēc otras, plaukstā
krīt sniegpārslas - mazas, bet tik
tuvas un tīkamas. Ar savu baltumu
tās sasniedz ik katra sirdi. Šo,
gaišumā tīto, klusumu pārtrauc tik-
pat saviļņojoša nots – mazo bērnu
dziedošās balsis, kas 20. februārī
pirmsskolas izglītības iestādē
„Zvaniņš” radīja īpašu noskaņu.
Mazo dziedātāju konkurss „Cālis
2009” bija tas, kas kopā vienoja
bērnus, vecākus, bērnudārza
darbiniekus un ciemiņus. Zāle bija
pilna ar gaidās mirdzošajiem bērnu
skatieniem, vecāku kluso prieku
par saviem lolojumiem un pašu
„Cāļu” nedrošo un reizē tik sav-
iļņojuma pilno gājienu uz skatuves.
Konkursā kopumā piedalījās 10
pirmsskolas vecuma bērni: Megija
Krapāne (3g), Roberts Linards
(3g), Felicita Čamāne (3g), Katrīna
Ķīse (6g), Elizabete Dāvidsone
(4g), Nikola Lapa (5g), Annija
Fjodorova (5g), Baiba Paukšte (6g)
un Arīna Vasiļjeva (4g) no Ilūkstes
PII „Zvaniņš” un drosminieks
Arnis Palkevičs (5g), kas
pārstāvēja Bebrenes PII „Mazput-
niņš”. Konkursantu izpildījumā
skanēja jaukas un bērniem mīļas
dziesmiņas: „Vinnijs Pūks”, „Di-
enas dziesmiņa”, „Mazā mārīte”,
„Mantukaste”, „Slinkais Jānis”,
u.c. Visas šo dziesmu notis sas-

niedza arī žūriju, kas sastāvēja no
3 cilvēkiem: Ilūkstes mūzikas sko-
las pedagoģes Rita Žilvinska un
Daina Paukšte, un Ilūkstes novada
domes izpilddirektore Līga Du-
dare. Pēc noklausīšanās un kopējas
apspriedes uz nākamo etapu tika
izvirzīti pieci „cālēni”: Felicita
Čamāne, Nikola Lapa, Baiba
Paukšte, Katrīna Ķīse un Arnis
Palkevičs.

7. martā, kopā ar citiem Dau-
gavpils rajona finālistiem, viņi
kāpa uz Daugavpils kultūras nama

skatuves, lai pārstāvētu Ilūkstes no-
vadu. Kopumā konkursā piedalījās
14 mazie vokālisti no Naujenes,
Nīcgales, Dubnas, Dvietes, Ilūk-
stes, Šederes, Ambeļiem un Skru-
dalienas. Arī šeit dalībniekiem bija
jāizpilda divas brīvi izvēlētas
dziesmiņas, kuras varēja dziedāt
gan mūzikas instrumenta vai fono-
grammas pavadībā, gan arī a
capella. Repertuārā skanēja tādas
dziesmas kā „Dziesma par
mākoņiem” „Vāverīte”,
„Mīļdziesmiņa”, „Dziesma par
mazo draudziņu”, „Bučiņas”,
„Lielā zive”, „Kaķēns un pele”,

„Vai tas var būt?”, „Mazā mārīte”
u.c.

Mazo vokālistu sniegumu
vērtēja Daugavpils universitātes
kora diriģēšanas katedras vadītājs
Edgars Znutiņš (žūrijas
priekšsēdētājs), folkloras grupas
"Laimas muzykanti" vadītājs
Artūrs Uškāns, Daugavpils rajona
padomes Tautas izglītības un
kultūras centra vadītāja Ināra
Mukāne un Daugavpils pilsētas
izglītības pārvaldes pieaugušo
izglītības centra vadītāja Olga
Arhipova. Kā atzina pati žūrija,
bija ļoti grūti izvēlēties vienu uz-

varētāju, jo katra mazā censoņa
sniegums bija savā ziņā īpašs. Visu
izvērtējot un saliekot žūrijas balsis
kopā, par labāko tika atzīta mazā
ilūkstiete Baiba Paukšte, savā
īpašumā saņemot arī skaisto
konkursa laureātes diplomu. Savu
artavu Baibas sagatavošanai
konkursam pievienoja Lilija Ku-
ciņa, Ona Atroška, Rita Kalvāne un
Andis Ķīsis.

Visiem mazajiem „cālēniem”
tika dāvinātas mīļas rotaļlietas -
mārītes, savukārt mazo vokālistu
skolotāji dāvanā saņēma pavasara
ziedu sēklu kolekciju.

Mazos dziedātājus konkursa
gaitā atbalstīja un uzmundrināja
mārīte, kas no visas sirds vēlējās,
lai mazie iemāca viņai dziedāt, kā
arī gudrā skolotāja skudra. Visus
klātesošos – vokālists, viņu atbal-
stītājus, draugus, radus un viņu
skolotājus ieskāva silts un
pavasarīgs noskaņojums.

Diemžēl sarežģīto ekonomisko
apstākļu dēļ, konkursa turpinājums
šogad nenotiks, bet visādā ziņā, ka-
tram ir iespēja dziedāt, apgūt jauno
repertuāru un startēt konkursā
„Cālis” arī nākamgad. Gribas
novēlēt, lai neskatoties uz
rezultātiem, viņu skanīgās bal-
stiņas vienmēr atrod tās notis, kas
liek citu sirdīm pasmaidīt pat grū-
tos brīžos.

S. Bogdanoviča

“Cālis 2009” Baiba Paukšte ar muzikālo vadītāju Liliju Kuciņu.

Mazie laureāti ar muzikālajiem vadītājiem.

Mazos dziedātājus konkursa gaitā atbalstīja un uzmundrināja mārīte
un gudrā skolotāja skudra.

Savijušās vienotā notī skan visu konkursantu dziedošās balsis...

„Iet laiks, bet mēs paliekam
tādi kā esam, jo nespējam, ne-
gribam citādi būt...” tiek dziedāts
kādā latviešu dziesmā. Arī šobrīd ir
tā, ka reizēm negribas citādam būt.
Bet ir! Ir daudz kas jāsaliek pa
plauktiņiem un jāaug. Uz pretējo
pusi nav vērts. Pat, ja tā nav pirmā
reize, kad nošļūkot lejā, atkal jāceļ
skats uz augšu. Gara acīm jau
skatām tuvojošos gaišo Lieldienu
laiku, bet līdz tam vēl jāiziet kāds
krustaceļš savā dvēselē, lai ar
patiesu prieku sagaidītu Kristus
augšāmcelšanās svētkus.

Šis ir pārmaiņu laiks arī mūsu
ikdienas un valsts dzīvē. Kāda acīs
pavīd cerība, cits lūkojas ar net-
icību un skepsi uz to, kas gaida
Latvijas valsti un tautu amatā
stājoties jaunajam ministru prezi-
dentam. Ir prieks, ka neskatoties uz
visu, kultūras dzīve valstī un no-
vadā kūsāt kūsā. Baltā laika
klusumam savu skanošo noti
pievienoja konkursa „Cālis 2009”
mazie dziedātāji. Arī skolu dzīve
februārī ir notikumiem bagāta, kur
norisinājās projektu nedēļa. Ilūk-
stes 1. vidusskola vēra vaļā savas
durvis potenciālajiem skolēniem.
Savukārt Ilūkstes 2. vidusskolu ar
savu vizīti pagodināja ASV mil-
itārais atašejs D. Holahans. Arī
politiskajā dzīvē viss virzās uz
priekšu. Februārī domes deputāti
rīkoja nu jau otro izbraukuma sēdi,
kas notika Šēderē. Daugavpilī
norisinājās arī Ilūkstes novada
vēlēšanu komisijas sēde, kuru
vadīja centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

Ir liels prieks, ka ir cilvēki, kam
rūp novada iedzīvotāju dzīve.
Kādu laiciņu atpakaļ tika saņemta,
kādas Ilūkstes novada iedzīvotājas
vēstule, kur tika ne tikai jautāts, bet
netrūka arī ierosinājumu. Gribētos
pateikt lielu paldies par to. Izteiktie
ieteikumi iespēju robežās tiks
ņemti vērā.

Liels prieks arī par labajiem
vārdiem attiecībā uz sporta halles
būvniecību, kas var kļūt par iespē-
jamo darbavietu daudziem bez
darba palikušajiem, kā arī
neskaitāmiem jauniešiem, kam
garlaicības dēļ laika aizpildīšanai ir
jāmeklē citas, reizēm šaubīga rak-
stura, nodarbes.

Priecātos arī turpmāk saņemt
jūsu ieteikumus un vēlmes avīzes
veidošanā.

Sāk parādīties pirmie pavasara
vēstneši, tāpēc gribētos novēlet, lai
ikviena sirds mostas līdz ar dabu
un ar prieku un atvērtību sagaida
gaišos Lieldienu svētkus! Lai saule
jūs iedvesmo jauniem darbiem,
jaunam priekam!

S. Bogdanoviča

Redaktores
sleja
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Novada skolās

ASV militārā atašeja D. Holahana vizīte Ilūkstes
2. vidusskolā

Cik svarīga ir sirdsdegsme
darot pat vismazāko darbu, kas
piešķir īpašu mirdzumu padarīta-
jam!

Ilūkstes 2. vidusskolas 12.

klases skolēnu Svetlanas
Kosenko un Aleksandra Griņko
dalība NATO organizētajā
konkursā „Centrālās un Aus-
trumeiropas valstis vēstures
laika griežos 1918. - 2008.g.”, ar
eseju „ASV loma Aus-
trumeiropas valstu liktenī”, ir at-
nesis zināmu spožumu visam
Ilūkstes novadam. Jo iegūtā
skolēnu balva bija ASV militārā
atašeja Deivida Holahana, kurš
ir dziļa, radoša, atvērta un
spilgta personība, vizīte mūsu
Ilūkstes 2. vidusskolā šī gada
12.februārī. Deivida Holahana
viesošanās skolā un tikšanās ar
skolēniem noritēja ļoti
draudzīgā un īpašā gaisotnē, kas
šķiet iezīmēja Ilūkstes novada
esamību arī ciemiņa kopējā
priekšstatā par mūsu zemi Latviju.
Šajā tikšanās reizē satikās skolas
jauniešu degsme par savu zemi un
D.Holohana degsme par dzīvības

un esības dāvanu, kā arī
pavisam nepiespiestā at-
mosfērā tika apspriesta
Latvijas un NATO sadar-
bība un nākotnes perspek-

tīvas. Deivida Holohana ieaustais
dzīpars Ilūkstes Bērnu un jauniešu
centra muzeja grīdsegā ir kā sim-
bols izveidotajām draudzības
saitēm, kas noteikti nesīs vērtīgus
augļus arī nākotnē. Paldies mūsu

jauniešiem, lai izdodās ar savu
degsmi paveikt vēl daudzus citus
vērtīgus darbus.

Izglītība un kultūras nodaļas
vadītāja

Ilona Linarde

Par spīti ieilgušajai ziemai un
tam, ka mūs piemeklējusi krīze, 28.
februārī plkst. 16.00 Ilūkstes 1.
vidusskolā, kā jau katru gadu,
notika visiem tik ļoti iemīļotais un
tradicionālais Žetonu vakars.
Šogad mēs - 12 klašu skolēni -
nodevāmies Blaumaņa
laiku noskaņai un
iejutāmies Rūdolfa
Blaumaņa lugas
„Trīnes grēki” person-
āžu lomās. Izrāde, pilna
smieklu, pārpratumu,
nejaušību, dziesmu,
deju un, protams,
mīlestības, priecēja
vecākus, skolotājus,
skolēnus un pārējos
viesus apmēram 2
stundu garumā.

Pirms izrādes mūsu
sirdīs bija manāms uz-
traukums, taču pēc tam
visi bija gandarīti par padarīto, 2
mēnešu ilgo, darbu pie izrādes
tapšanas. Skolēni ar visu sirdi un

dvēseli bija iejutušies savās lomās,
un auditorijai tika parādīts vis-
labākais priekšnesums, kādu varēja
sniegt. Gan Trīnes nešpetnums,
gan mātes slēpšanās skapī, gan ne-
gaidītais pavērsiens, kad uz
skatuves aktieri gandrīz nogāzās ar

visu krēslu, tam krītot, kā arī
pārējās aktivitātes tika nospēlētas
kā īstā teātrī. Katrs no aktieriem

pēc lugas jutās apmierināts ar savu
sniegumu un, spriežot pēc skatītāju
ovācijām, arī viņi jutās apmierināti.
Ceram, ka nelikām viņiem vilties.

Protams, neizsmeļamu prieku
radīja arī skolas dāvātie žetonu
gredzeni ar atmiņai iegravētu sko-

las nosaukumu,
beigšanas gadu un ini-
ciāļiem. Gredzeni tika
izvēlēti pēc katra
gaumes.

Pēc svinīgās daļas
sekoja lustīga balle kopā
ar Ēriku Gruzniņu,ko
tradicionāli atklāja 12.
klases skolēni. Balles
laikā, atšķirībā no citiem
gadiem, skolēniem un
viesiem klātesošajiem
bija iespēja pašiem
iemēģināt balsi
dziedāšanā uz skatuves.
Šo iespēju nelaidām

garām arī mēs – visi uz skatuves
nodziedājām kopā „Lādezera”
dziesmu „Tuvu, tuvu”. Tāda

kopības sajūta sen nebija izjusta!
Protams, katrs varēja arī izdejoties
pēc sirds patikas, kā jau īstā ballē!

Grandiozs paldies jāsaka
pasākuma organizētājiem un lugas
režisorēm – Silvijai Romaņenkovai
un Valentīnai Pabērzai. Liels
paldies arī dziesmu un deju hore-
ogrāfei Anitai Meikšānei, kas
izrādi un svinīgo žetonu gredzenu

pasniegšanas ceremoniju padarīja
krāšņāku. Ļoti ceram, ka tādu
pasākumu būs vairāk un, ka tādu

kopības un gandarījuma sajūtu
izjutīs katrs, kas kaut mazāko ar-
tavu būs ielicis šādu pasākumu
tapšanā!

12.a klases skolniece Zane
Rutkupe

Žetonu vakars Ilūkstes 1. vidusskolā

20. februārī Ilūkstes 1. vidusskolā bija atvērto durvju diena. Nākamie
skolnieki un viņu vecāki tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu „Nāc mūsu
pulkā”, kura laikā varēja iepazīties ar mūsu skolas deju kolektīvu „Ance”,
folkloras kopu „Sēlis”, dzirdēt par ārpusstundu nodarbībām un tradi-
cionālajiem pasākumiem.

Pēc koncerta bija iespējams aplūkot skolas telpas. Matemātikas kabi-
netā varēja darboties ar interaktīvo tāfeli skolotājas Birutas Gičevskas
vadībā. Skolotāji Iveta Megne un Pēteris Kalvāns rādīja brīnumainas
pārvērtības ķīmijas un fizikas kabinetos. Nākamajiem pirmklasniekiem
īpaši patika piedalīties dažādās stafetēs skolotājas Sandras Davnes vadībā,
kā arī spēlēs un rotaļās, kuras vadīja skolotājas Ingrīda Silapētere un
Mairita Rimoviča. Savukārt nākamie vidusskolēni tika informēti par
mācību procesu un ārpusstundu aktivitātēm 12.a klases veidotajā prezen-
tācijā „Mana skola”.

Atvērto durvju diena Ilūkstes
1.vidusskolā

(No kreisās) S. Kosenko, ASV militārais atašejs Deivids
Holahanas, A. Griņko un skolotāja Nadežda Želtiševa, kas

viņus gatavoja konkursam.
D. Holahans ieauž dzīparu IBJC muzeja

grīdsegā.

Auditorijai tika parādīts vislabākais priekšnesums, kādu
varēja sniegt

Skolēnu zinātniski – pētniecisko darbu
konference Ilūkstes 1. vidusskolā

Februāris Ilūkstes 1. vidusskolā ir zinātniski – pētniecisko darbu
aizstāvēšanas mēnesis.

No 17. līdz 19. februārim savus zinātniski – pētnieciskos darbus
aizstāvēja 55 11.klašu skolēni, 18 no kuriem ieguva augstāko vērtējumu.

Darbu tematika bija ļoti daudzveidīga: bioloģija, veselības mācība,
kultūras vēsture, ķīmija, informātika u.c.

25. februārī savus darbus aizstāvēja arī 13 sākumskolas skolēni. Ar
īpašu interesi konferences dalībnieki vēroja Kalvja Krievāna
makšķernieka piederumus un Dāvja Kurmja motosportista ekipējumu.
Visvairāk skolēniem patika Madara Megņa prezentācija, kur tika izman-
tots PowerPoint.

7 vidusskolēnu un 2 sākumskolas skolēnu zinātniski - pētnieciskie
darbi tika izvirzīti uz Daugavpils rajona zinātniski - pētniecisko darbu
konferenci.
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Vokālās mūzikas konkurss "Balsis”
5. martā Daugavpils rajona

kultūras nams savās sienās uzņēma
dažādu Daugavpils rajona skolu
skolēnu vokālos ansambļus,
duetus, trio, popizpildītājus
un solistus. Šeit norisinājās
vokālās mūzikas konkurss
„Balsis”, kura mērķis ir ve-
icināt bērnu un jauniešu in-
teresi par dziedāšanu
vokālajos ansambļos, attīstīt
un pilnveidot mazo mūzikas
kolektīvu un solistu muz-
icēšanas tradīcijas, kā arī
vispusīgi izvērtēt viņu
sniegumu. Visplašākais
skolēnu skaits pārstāvēja
Ilūkstes 1. vidusskolu,
Sventes, Bebrenes, Zem-
gales vidusskolas un Nau-
jenes, Eglaines,
Skrudalienas un Silenes pamatsko-
las. Kopumā uz skatuves kāpa 15
vokālie ansambļi, 7
dueti, 1 trio, 8 solisti
un 4 popizpildītāji.

Konkursa dalīb-
nieki izpildīja divas
dziesmas - brīvās
izvēles dziesmu ar
pavadījumu un
latviešu tautas-
dziesmu a capella.
Konkursa dalībnieku
sniegumus vērtēja
žūrija, kas sastāvēja
no mūzikas jomas
speciālistiem: Valen-
tīna Bagirjāne – Dau-
gavpils universitātes,
Naujenes mūzikas skolas pas-
niedzēja, Olga Arhipova – Dau-
gavpils pilsētas IP speciāliste,
mūzikas pedagoģe un Svetlana Bo-
rina – Naujenes mūzikas skolas

vokālās mūzikas pedagoģe. Visi
sniegumu tika vērtēti attiecīgajās
dalībnieku vecuma grupās,

piešķirot I, II vai III pakāpi.
Rūpīgi izvērtējot izpildītāju

sniegumu, pirmā pakāpe tika
piešķirta Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centra 10. – 12. klašu vokāla-
jam ansamblim „Ieklausies”,
Bebrenes vidusskolas 10. – 12.

Klašu vokālajam ansamblim, Ilūk-
stes 1. vidusskolas duetam Sonorai
Skudrai un Sandai Paukštei, Be-

brenes vidussko-
las solistei Ilzei
Kaminskai, Nau-
jenes pamatskolas
1. - 4. klašu
v o k ā l a j a m
ansamblim, kā arī
Špoģu vidussko-
las duetam Laurai
Bicānei un Arnim
Šmukstam. Šie
izpildītāji ieguva
iespēju piedalīties
konkursa finālā,
kas notiks 27.
martā, Preiļu no-
vada kultūras cen-
trā. No sirds

apsveicam mūsu novada
dziedātājus un novēlam, lai arī uz

Preiļu novada kultūras centra
skatuves viņu balsis skan vēl jo
skanīgāk un skaistāk!

S.Bogdanoviča

Konkursa dalībnieces: Laima Beleviča, Evita Bigate, Liene Baltmane, Elīna Kozlovska
,Agnese Komka, Iveta Neviero, Ilona Raģele, Laine Rutkupa, Līva Surgovte,Vita timofejeva,

Māra Paukšte.

Konkursā piedalījās Ilūkstes mūzikas skolas duets Sonora
Skudra un Sanda Paukšte. Skolotāja Daina Paukšte.

Februārī, mācību sesiju laikā
Ilūkstes novada neklātienes
vidusskolā norisinājās „Valodu
dienu” pasākumi, kuros tika popu-
larizēta vairāku valodu pārz-
ināšanas nozīme, akcentēta valodu
mācīšanās nozīme un veicināta
runas prasmes un valodas izjūtas
kopšana.

7. martā skolā
notika „Valodu
dienu” noslēguma
pasākums - konkurss
„CIK VALODAS TU
PROTI, TIKKĀRT
TU ESI CILVĒKS”.

Kopējā prieka
avots bija kuplais au-
dēkņu un pedagogu
skaits, kuri pūlējās
gan lai jauti un in-
teresanti pavadītu
laiku, gan, lai apz-
inātu un arī pierādītu sev un citiem,
ka valodu prasmei cilvēka dzīvē ir
liela nozīme, ka valoda ir bagātība,
un, jo vairāk valodu pārvalda cil-
vēks, jo viņš ir bagātāks.

Konkursā sacentās 4 komandas
- apvienotā 10. klašu audzēkņu ko-
manda - „Valodnieki”, apvienotā
11. klašu audzēkņu komanda –
„Valodas pārziņi”, apvienotā 12.
klašu audzēkņu komanda – „Sekas
LT” un skolotāju komanda –
„Patskanīši”.

Komandu dalībnieki plaucēja
„valodas koku” zaros „valodu
lapas”, pāroja radniecīgās valodas,
veidoja tautas dziesmas, mācījās

„pupiņu valodu”, minēja dažādas
mīklas, tulkoja tekstus dažādās val-
odās, attēloja pasaku tēlus. Arī
līdzjutēji darbojās ļoti aktīvi, jo
uzdevumi bija sagatavoti ne tikai
konkursa dalībniekiem, bet arī

visiem klātesošajiem. Jebkurš
līdzjutējs, kurš vēlējās, varēja veikt
piedāvātos uzdevumus un nopelnīt
savai atbalstāmajai komandai pa-
pildpunktus. Ar lielu interesi un
azartu komandu dalībnieki veica
visus uzdevumus. Vētrainus
aplausus izpelnījās 9. uzdevums –
„MĒMAIS ŠOVS”.

Skolotāju komandas
„Patskanīši” dalībnieki pārsteidza
klātesošos ar atraktīvo priekšne-
sumu un saņēma visskaļākos
aplausus.

Par 1.vietas ieguvējiem kļuva
10. klašu komanda „Valodnieki”,
jo viņi uzrādīja ne tikai vislabākās
zināšanas, bet saņēma arī daudz
papildpunktu no līdzjutējiem.

Saprotoša un dāsna vērtējumā
bija žūrija, kuru veidoja skolas di-
rektore - A.Kudiņa, valodu skolotā-
jas - T.Riekstiņa un N.Borbale,
skolas parlamenta pārstāvji. Visas
komandas saņēma diplomus un
saldās balvas.

Pateicības rakstus
saņēma visaktīvākā
līdzjutēja - Svetlana
Gavrilova (11. klases au-
dzēkne), viszinošākais
līdzjutējs - Fjodors Bog-
danovičs (10.klases au-
dzēknis) un
visatraktīvākais dalībnieks
- Arturs Haževskis (12.
klases audzēknis).

Valodu dienu pasāku-
mus ar lielu atbildības
sajūtu gatavoja valodu
skolotāji, bet noslēguma

konkursu organizēja un vadīja di-
rektores vietniece izglītības jomā
Sanita Plone un latviešu valodas
skolotāja Dagnija Jemeļjanova.

Dagnija Jemeļjanova

Valodu konkurss Ilūkstes novada
neklātienes vidusskolā

11. klašu komanda plaucē „valodu koka” zarus.

Skolotāju komanda uzmanīgi klausās nākamo
uzdevumu.

„Arī līdzjutējiem sagatavotie uzdevumi nav joka
lieta”, saka pasākuma vadītājas – S. Plone un

D. Jemeļjanova.

Novada skolās

Kopš 1997. gada Latvijas
skolās tiek organizētas projektu
nedēļas. Projektu realizēšana ir
viens no mācīšanās veidiem, kas
rosina pedagogus apgūt un ieviest
netradicionālas mācību metodes,
kuru pamatā ir pedagoga un
skolēna sadarbība. Projektu
metode ir viena no interaktīvajām
mācību metodēm, kas ļauj mak-
simāli palielinātskolēnu aktivitāti
mācību vielas apguvē. Skolotājs

piedalās darbā kā iniciators un kon-
sultants.

Arī Ilūkstes novada skolās ir
iecienīta projektu nedēļa, kas
parasti notiek februārī. Ilūkstes 1.

vidusskolā tā notika no 18.
– 20. februārim un bija
veltītas dzimtajai valodai.
Katra klase izvēlējās sev
piemērotāko tēmu par val-
odu, piemēram, „Iesaukas
un „niki” interneta vidē”,
„Neparasti izteicieni”,
„Parazītvārdi”, „Mana
personvārda vēsture” u.c.
un šo dienu laikā vāca, ap-
kopoja un analizēja iegūto

informā-
ciju. Pro-
jekta noslēgumā
skolēni dažādos
veidos prezentēja
savu veikumu.
Katra klase
sagatavoja arī
vizuālo materiālu,
kas bija apskatāms
izstādē.

Arī Ilūkstes 2.
vidusskolā no 16. -
20. februārim
skolēni pētīja un
izzināja izvēlētās

projektu tēmas, kas bija ļoti dažā-
das: tika pētīta valoda, daba, vēs-
ture, dabas resursu taupīšana,
skolas tradīcijas u.c.

Projektu nedēļas laikā skolēni

kopā ar projektu konsultantiem ap-
meklēja Ilūkstes Bērnu bibliotēku,
Ilūkstes pilsētas bibliotēku, BJC,
tikās ar Ilūkstes 2. vidusskolas ab-
solventiem, devās ekspedīcijās
dabā, eksperimentēja. Savu
radošumu skolēni izpauda projektu
prezentācijā.

Projektu nedēļa Bebrenes
vidusskolā šogad tiks organizēta
nevis februārī, kā ierasts, bet
mācību gada noslēgumā - maijā.
Darba tēma būs „Mana klase”, kur
skolēnu uzdevums būs izveidot
nozīmīgāko notikumu apkopojumu
mācību gada laikā, kas nedēļas
beigās būs jāprezentē.

S. Bogdanoviča

Ilukstes 1. vsk 5.b klase ar savu prezentāciju materiālu
par suņu un kaķu vārdiem.

...apmeklējuma izskaņā ar klasēm tika izspēlēta
erudīcijas spēle „40 minūtēs apkārt Eiropai”.

Projektu nedēļa Ilūkstes novada skolās
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Mēneša jubilārs

80 gadi – tas ir laiks, kad garas
dzīves takas jau ir izstaigātas, gari
ceļi noieti. Tas ir cilvēka mūžs –
prieka un asarām, vaidu un dzies-
mām, rudeņiem un
vasarām pildīts.
Tieši tik bagāts ar
piedzīvoto, redzēto
un justo ir arī Ilūk-
stes iedzīvotājas
Veronikas Tvintiķes
dzīves ceļš, kas
aizsākās tālajā 1929
gadā un šī gada
martā svinēja savu
80 gadu jubileju. Jau
no pašas bērnības
viņas dzīves vad-
motīvs ir bijis darbs.
Bez tā nav iedomā-
jama neviena diena.
Arī tagad, ienākot
pagalmā, nevar
nepamanīt kārtīgi
saskaldītas malkas
kaudzi, kas, kā
izrādās, ir viņas
pašas palēnām
padarītais darbs.

Veronika Tvintiķe nāk no lielas
7 bērnu ģimenes, kurai Šarlotē, 1
km no Lietuvas robežas, piederēja
30 ha liels zemes gabals. Tāpēc,
agri zaudējot tēvu, bija jāiemācās
darīt arī pieaugušu cilvēku darbus
– uzturēt govis, pļaut sienu, art
zemi, vagot kartupeļus u.c. Ziemā
vajadzēja zāģēt malku. Lai varētu
izdzīvot, daži no bērniem gāja arī
citos darbos.

Sava daļa laika – 5 gadi
Veronikai ir pavadīti arī skolas
solā, kur, kā viņa pati atzīst, nav
visai paticis, jo kā lai mācās, kad
mājās nav kam strādāt. Tāpēc
Veronika izvēlējās iet uz fermu par

slaucēju, kur apzinīgā darbā
pavadīja 6 gadus. Tam sekoja piena
savācējas amats. Darbs nebija no
vieglajiem: „Braucu ar zirgu, vedu

pienu un kannas staipīju...” Bet tas
nebija par šķērsli, lai baidītos no
darba. Ar tā palīdzību tika pārciests
arī kara laiks, kas tika pavadīts
strādājot mājās un apkopjot 4
govis.

38 gados, nu jau dzīves un
darba pārbaudīta, Veronika satika
arī nākamo dzīvesbiedru Gunāru,
ar ko 18 gadus nodzīvoja laimīgā
laulībā. Kā viņa pati atzīst: „Bija
labi, dzīvojām draudzīgi.” Arī vīrs
bija no tiem, kas darba nebijās.
Strādāja no sākuma par veter-
inārārsta palīgu, tad meliorācijā.

Pēc kāzām, atbraukusi uz Ilūk-
sti, Veronika tika pieņemta darbā

par sanitāri Ilūkstes slimnīcā.
Strādāja gan terapijā, gan bērnu
nodaļā, gan ķirurģijā, kur arī vis-
vairāk paticis. Veronika nekad nav
dalījusi darba pienākumus. Ja bija
tāda nepieciešamība, tad palīdzēja
medmāsām. Arī pacientiem vien-
mēr centās izlīdzēt. Kā viņa pati
atzīst: „Tur man visi labi bija”.
Reizēm, ja bija lūgums no pa-
cienta, tad, pretēji tā laika
uzskatiem, riskējot ar savu darbu,
ne reizi vien sauca arī mācītāju.
Kopumā, pavadot slimnīcā reizēm
pat veselas diennaktis, tika nos-
trādāts 41 gads. Kā pateicību abi ar
vīru padomju laikos bija nopel-
nījuši atzinību un iespēju ilgu laiku
tikt pieskaitītiem pie tiem
darbiniekiem, kuru sejas bija ier-
augāmas uz goda plāksnes.

Veronkas Tvintiķes dzīvē
pāršķirta ir arī kāda sporta lappuse,
kas aizsākās darot visai ikdienišķas
lietas. Uz Ilūksti reizēm vajadzēja
mērot diezgan garu ceļu - 16 km,
kas tika veikts ziemā ar slēpju,

vasarā ar velosipēda palīdzību.
Tādā veidā tika gūts arī ne-
pieciešamais treniņš dalībai
slēpošanas sacensībās. Tajās
Veronika tika piedalījusies gan
Daugavpilī, gan Cēsīs, gan arī
Rīgā, kur katrā iegūstot 1.
vietu, komanda ieguva iespēju
startēt arī Maskavā. Tur visiem
dalībniekiem tika doti taloni
visām 3 ēdienreizēm, bet
gadījumā, ja tie netiek izlietoti,
tad tos varēja samainīt pret
naudu. Šeit atklājās Veonikas
gudrība un spēja iekrāt kādu
rubli. Tā kā visi taloni tāpat
nebija izmantoti, tad at-
griežoties mājās ar paprāvu
naudas summu sanāca sagādāt
arī šādas tādas ikdienai ne-
pieciešamas mantas. Bija
iespēja arī turpināt dalību
sporta dzīvē, bet nebija iespējas
apvienot ar darbu. Bet, kā pati
atzīst, slēpes netika mestas kaktā.
Savam priekam brīvajā laikā jau
tika slēpots.

Siltas un saulainas atmiņas ir

saglabājušās par nu jau mūžībā
aizgājušo sporta vadītāju, nopel-
niem bagāto sporta meistaru
Heronīmu Lapkovski, kas, viņas
vārdiem runājot, bija profesionāls
un ļoti labs sportists.

Liela loma Veronikas Tvintiķes
ģimenē bija arī baznīcai. Jau no
pašas bērnības Svētdienas tika
mērots 7 km garais ceļš līdz
Grendzes baznīcai, kur vienmēr
tika ņemta dalība arī procesijā. No
sākuma šis ceļa posms tika veikts
kājām, vēlāk nu jau ar velosipēdu.

Savu artavu viņa ir ielikusi arī
kalpošanā baznīcai. Tika pildīts
Ilūkstes Romas katoļu baznīcas
saimnieces pienākums, ko
Veronika veica ar tik pat lielu at-
bildību, kā visu citu dzīves laikā
darīto darbu.

Ar Veroniku Tvintiķi
sarunājās S. BogdanovičaVeronika Tvintiķe ar dzīvesbiedru Gunāru

Dzīves vadmotīvs - darbs

60tie gadi.

Ir 2 galvenie iemesli, kāpēc būtu jāpiedalās piena pārraudzībā:
1. Ganāmpulka vadīšana.
2. Ciltsdarbs.
Pirmkārt, ir svarīgi zināt izslaukumu no katras govs, lai atlasītu

labākās govis ganāmpulka atražošanai un brāķētu mazražīgās. Zema pro-
duktivitāte nozīmē ne tikai mazu izslaukumu, bet arī sliktas atražošanas
rādītājus un zemu dzīvsvara pieaugumu, kā arī sliktu dzīvnieku veselību.

Otrkārt, ēdināšana ir pamats izslaukumam. Ir svarīgi zināt, cik daudz
barības nepieciešams, lai govs dotu maksimāli daudz piena, tāpēc tās jāē-
dina atbilstoši izslaukumam un laktācijas fāzei.

Piena pārraudzība nav vienīgais ganāmpulka vadīšanas veids,
jāreģistrē arī pārējie dati par ganāmpulku – atnešanās, mēneša izslaukuma
noteikšana, apsēklošana, cietlaišana, vai arī dzīvnieka likvidēšana. Izs-
laukuma uzskaite, atražošana, veselības rādītāji – tie ir nepieciešamie dati
ciltsdarbam. Bez ciltsdarba nav iespējams uzlabot ganāmpulka produk-
tivitāti. Atražošana ir pamats augstu izslaukumu ieguvei. Mēs sagaidām
vienu atnešanos no katras govs gadā.

Pie nepilnvērtīgas ēdināšanas uzņemto barību govs vispirms izmanto
sava organisma uzturēšanai un piena ražošanai. Tikai pēc tam enerģija
tiek atlicināta olšūnas attīstībai, nobriešanai un ovulācijai.

Galvenās kļūdas, kas tiek pieļautas atražošanas procesā:
1. Kļūdaini konstatēta meklēšanās.
2. Neprecīzi noteikts govju apsēklošanas laiks.
3. Barības devā trūkst enerģijas un nepieciešamās barības vielas

proteīns, minerālpiedevas, ogļhidrāti, kokšķiedra.
Parasti pēc atnešanās govis vairāk vai mazāk zaudē svaru. Govis

jābaro ar sabalansētu, kvalitatīvu barību.
Optimālais apsēklošanas laiks ir 40 – 65 dienas pēc atnešanās.

Vera Formanicka

Lauku sētā

Piena pārraudzības nozīme
Līdz 2008. gada 1. septembrim zemes lietotājiem,

kuri vēlējās zemi izpirkt, bija jāveic zemes robežu
kadastrālā uzmērīšana vai jāveic priekšapmaksa par
izpērkamo zemi. Ja tas nav izdarīts – izpirkšanas
tiesības ir zaudētas, bet zemi vēl var nomāt.

2009. gada 31. augusts ir pēdējā diena, kad Valsts
zemes dienestā (zemei laukos) un pilsētas zemes
komisijā (pilsētas zemei) varēs iesniegt lūgumu
sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu. Tas nozīmē, ka tiem, kuri ir veikuši
priekšapmaksu par izpērkamo zemi, ir tikai 5 mēneši,
lai veiktu zemes robežu uzmērīšanu un plāna iz-
gatavošanu.

Iesniegumu lēmuma par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu sagatavošanai var iesniegt tikai
pēc zemes robežu plāna reģistrēšanas Valsts zemes di-
enestā. Tādēļ neatlieciet robežu uzmērīšanu, jo zemes
robežu plānu reģistrēšanas pēdējais datums

(31.08.2009.) sakrīt ar lēmuma pieprasīšanas galīgo
datumu (31.08.2009). Uzmērīšanu var veikt 2 līdz 3
mēnešu laikā, ja nerodas nekādas tehniskas vai ju-
ridiskas problēmas. Tomēr praksē ir pierādījies, ka
robežu strīdi vai citas problēmas rodas gandrīz katra
trešā īpašuma uzmērīšanā. To risināšana var aizņemt
vairākus mēnešus.

Ja līdz 2008. gada 1. septembrim zemes robežu
uzmērīšana ir pabeigta un plāns ir reģistrēts Valsts
zemes dienestā, par lauku zemi pašvaldībai var lūgt
samazināt maksu par izpērkamo zemi. Pašvaldībai ir
tiesības piešķirt atlaidi līdz pat 75% (par katru kritēriju
ne vairāk kā 25%), ņemot vērā zemes lietošanas laiku,
zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauk-
saimniecībā un mežsaimniecībā, un nepilngadīgo
bērnu skaitu ģimenē.

Novada domes Nekustamā īpašuma
nodaļa

Pēdējais laiks, lai uzmērītu zemi!

Bebrenes pagasta Ilzes ciematā z/s „Dzeņi” februārī gotiņai vārdā „Vektra” piedzima
trīnīši – 2 bullīši un 1 telīte, ar aptuveno svaru 24 – 25 kg katram. No govs 3. laktācijas
laikā ir izslaukts vairāk nekā 6000 kg piena ar tauku saturu, kas pārsniedz 5%. Apsveicam
laimīgos saimniekus!

Sveicam
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Bērniem

Klin , klang esmu klāt!

Labdien, meitenes un zēni !
Tā atkal esmu es, bitītes Žužiņas krustmāte, Inese.

Varu jums atklāt kādu noslēpumu, pavisam drīz Žužiņa
atkal būs kopā ar mums. Pavasaris ir pavisam tuvu. Kaut

arī aiz loga ir sniega kupenas un citas, tikai ziemai raksturīgas, pazīmes,
tomēr pavasara elpa jau ir jūtama. Jūs man neticat? Labi, lai par to Jūs
pārliecina rūķi Pince un Incis.

Klausieties uzmanīgi, lasot šo draisko rūķu piedzīvojumus.

Pavasara tracis
Bija agrs rīts. Rūķu bērni Incis

un Pince vēl miegojās savās mīk-
stajās gultiņās. Pēkšņi aiz loga kaut
kas noklaudzināja. Rūķēni izrausās
no siltajiem pēļiem, pieskrēja pie
loga un piespieda snīpjus pie rūts.
,,Tur neviena nav!’’, iepīkstējās
Pince, lēni velkoties atpakaļ uz
savu gultiņu. Incis turpināja uz-
manīgi vērot tuvāko apkārtni, bet
neko aizdomīgu vēl nepamanīja.
Pēc brīža atskanēja ,,Pliukšķ” pie
otra loga. Rūķeni aši aiztecēja pie
tā. ,,Atkal aizbēga!’’, lēni novilka
Incis.

,,Kas?’’ neizpratnē, bolot ače-
les, jautāja Pince. ,,Es vēl nezinu,
kas”, atteica Incis, ,,bet katrā ziņā,
tas ir kaut kas liels un briesmīgs’’.

Nē, šis noslēpums bija jāatklāj,
tāpēc Rūķu bērni ātri saģērbās un

izskrēja pagalmā. Tikko bērni bija
laukā, atkal atskanēja ,,Pliukš’’.
Tas jau bija par traku! Incis un
Pince sāka skriet apkārt mājai, te
uz vienu, te uz otru pusi, bet
nevienu nesatika. Tad rūķēni iz-
domāja veidu, kā viņi apmānīs ne-
gantnieku. Incis skrēja ap māju pa
labo pusi, bet Pince pa kreiso. ,,Nu
gan būs rokās !’’, uzvaroši nomur-
mināja Incis. Klupdami krizdami
rūķēni joza cik ātri varēja. Te
pēkšņi atskanēja ,,Bums’’. Abi
rūķēni sasitās ar pierēm un iegāzās
kupenā.

,,Nu, vai Tu viņu redzēji ?”,
spiedzot jautāja Pince.

,,Nē’’, raudādams un turot roku
uz pieres, atsauca Incis.Te nu bija
lielās medības - neredzēja, bet
dzirdēja, uzmini nu, kas tas bija?

Pāri pagalmam, smaidot nāca
Mammucis.

,,Kas tas par traci tik agrā rīta
stundā? Ko ķērāt, skraidot ap
māju?”, jautāja Rūķēnu mamma.
Bērni izstāstīja savus rīta notiku-
mus.

,,Tas taču pavasaris!” viņa,
smaidīdama, teica.

,,Kas?’’ neizpratnē novilka
rūķēni.

,,Pavasara saulīte sāk sildīt, un
lāstekas, brīkšķēdamas, krīt no
jumta”, paskaidroja Mammucis.

,,Ak, redz kas par negantnieku
mūs trenkāja visu rītu!”, teica Incis
un Pince.

Stāsts ir galā, bet jūs gaida
dažādi uzdevumi, kas saistīti ar
zināšanām par pavasari.

1. uzdevums.
Kādas pazīmes liecina par pavasari?
Ieraksti doto zīmējumu sākumburtus, un Tu uzzināsi, kas tās par
pazīmēm!

2.uzdevums.
Palīdzi Incim un Pincei atrast pašu garāko un īsāko lāsteku! Izkrāso tās!

Sagatavoja - Inese Vuškāne

Jēkabpils Agrobiznesa koledža – augstākā izglītība bez studiju maksas
Vidusskolas absolvent! Katrs cilvēks pats rada savu pasauli, savu dzīvi. Kādu dzīvi tu

vēlies?
Mūsu darbība sākas nevis ar vārdu un nevis ar kustību, bet ar domu. Mūsu domas un

jūtas materializējas. Mēs visi vēlamies dzīvē justies kā veiksminieki, vēlamies gūt panāku-
mus un uzvaras dažādās dzīves jomās. Veidot savu dzīvi patīkamu, gandarījuma un prieka
pilnu ir iespējams ikvienam. Tas iespējams, ja uzņemamies atbildību par savu dzīvi, par savu
izaugsmi. Vēlme pilnveidot sevi un uzņemties atbildību par saviem panākumiem ir galvenā
iezīme cilvēkiem, kas gūst uzvaras spēlē, ko sauc par dzīvi.

Paveries apkārt! Tevi aicina plašā pasaule! Pirms izplest spārnus, nepieciešama zināšanu
bagāža.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002. gada piedāvā pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmas. Ja tu vēlies:

• iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
• mācīties valsts finansētās programmās, tas ir, par mācībām nav jāmaksā.
Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē:
• grāmatvedību un finanses – iemācīsies veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti,

gatavot finanšu pārskatus, apkopot un analizēt statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības
rādītājus;

• komercdarbību – uzņēmējdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā
vai kā individuālais komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu;

• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu – datortīklu administrators strādā orga-
nizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.

Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc CE rezultātiem.
Dokumentus pieņems no 2009. gada 17. jūlija līdz 21. augustam.
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums studijām (Koledžas sagatavota veidlapa),
• vidējās izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),
• divu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas - pirmā svešvaloda (obligāti visām

programmām), 1 CE sertifikāts pēc izvēles (uzrādot oriģinālu),
• medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u-99),
• 4 fotokartītes (3x4cm),
• pases kopija (uzrādot oriģinālu).
Atvērto durvju diena: 2009. gada 24.martā, no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 – iespēja

noslēgt Nodomu līgumu, lai kļūtu par JAK studentu.
Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.
Telefons: 65231726
Internets: e - mail: koledza@tvnet.lv; web: http:// www.jak.lv
Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj sev padomāt – ko tu par visu vairāk

pasaulē gribi darīt? Ir svarīgi noņemt „rozā brilles”, bet saglabāt pozitīvu pasaules
redzējumu. Domā, analizē. Pārmaiņu laiks ir īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu
sevī, tas ir studijām.

Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas bagāts un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pas-
niedzēji palīdzēs sasniegt tavus mērķus.

Izglītība
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Tavai dvēselei

Ļoti cienījamie Ilūkstes novada iedzīvotāji!
Dievs mums ļāva arī šogad sagaidīt lielo gavēni. Šo laiku labi izmantojuši, mēs labāk

sagatavosimies Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, kas šogad ir gaidāmi 12. aprīlī.
Gavēnis mūs aicina ieskatīties pagātnē. Vai mūsu ticības gaisma deg spoži, vai arī kūp, izraisī-

dama tumšus, nepatīkamus dūmus, kad paši esam novirzījušies no Kristus ceļa?
Gavēņa klusajos vakaros centīsimies ieskatīties dzīves pagātnē un noslaucīt dzīves pieredzes

plauktos sakrājušos putekļus. Mēs mīlam mainīt savu garderobi, mēbeles, datorus, mašīnas...
Vēl jo vairāk ir jāmaina savs dzīvesveids. Centīsimies piedot viens otram, apmeklēt savus slimos,
vecos piederīgos un kaimiņus. No sava krājuma iedosim trūcīgajiem. Dievs dod devējam. Un tā,
pēc labas sevis caurskatīšanas, samierināšanās ar Dievu grēksūdzē, atvelsim akmeni savas sirds
durvju priekšā un Augšāmcēlies Kristus varēs triumfēt mūsu sirdīs, ģimenēs un sabiedrībā.

Kristus mūs mīl, tāpēc ejam droši pie Viņa. Viņš piedos un nepārmetīs mūsu neuzticību. Viņš
gaida Tevi!

Ilūkstes Romas katoļu baznīcas dekāns Jānis Krapāns

Gavēņa laika pārdomas

Klusās nedēļas un Lieldienu Dievkalpojumu kārtība

Ilūkstes Vissv. Jaunavas
Marijas Vārda draudze.

Pirmdien, otrdien, ceturtdien
Sv. Mise plkst. 8.00 un 18.00

Trešdien un piektdien
Krustaceļš plkst. 8.00,
Sv. Mise 9.00 un 18.00
Sestdien Sv. Mise 9.00 un
17.15 krusta ceļš krievu val. un
Sv. Mise 18.00 krievu val.

Svētdien Sv. Mise plkst. 8.45
un 10.30
19. martā sv. Jāzepa svētki
8.45, 10.30 un 18.00
25. martā Kunga Paslud
ināšanas svētki plkst. 8.45,
10.30 un 18.00
Gavēņa rekolekcijas 2., 3., 4.
aprīlī plkst. 8.45, 10.30 un
19.00
Klusā nedēļa 6., 7., 8. aprīlī
plkst. 9.00 un 19.00
Lielā ceturtdiena 9. aprīlī plkst
19.00
Lielā piektdiena 10. aprīlī
10.00 un plkst. 16.00 Dieva
Vārda liturģija un Krusta
ceļš pa pilsētu.
Lielā sestdiena plkst. 19.00
Lieldienas 12. aprīlis plkst.
8.00 Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums un Sv. Mise.
plkst. 11.00 sv. Mise
13. aprīlī II Lieldienas
Dievkalpojums 8.45 un 10.30
sv. Mise.

Ilūkstes luterāņu
draudze.

Lielā piektdiena plkst. 16.00
Lieldienas plkst. 10.00
Ekumēniskais krusta ceļš pa
pilsētu: 17.00

Eglaines Jaunavas
Marijas baznīcas mātes

baznīca.
Pūpolu svētdiena plkst. 9.00
Lielā ceturtdiena plkst. 15.00
Lielā piektdiena plkst. 15.00
Lielā sestdiena plkst. 15.00
Lieldienu svētdiena plkst.
11.00

Lašu (Eglaines)
luterāņu draudze.

Lielā piektdiena: plkst. 10.30
Lieldienas: plkst. 14.00

Dvietes Sv. Stanislava
draudze.

Lielā ceturtdiena plkst. 18.00
Lielā piektdiena plkst. 15.00
Lielā sestdiena plkst. 18.00
Lieldienu svētdiena plkst. 8.00

Subates Sv. Miķeļa
draudze.

Pūpolu svētdiena plkst. 12.00
Lielā ceturtdiena plkst. 18.00
Lielā piektdiena plkst. 9.00
Lielā sestdiena plkst. 18.00
Lieldienu svētdiena plkst. 7.00

Subates luterāņu
draudze

Lieldienas: plkst. 16.00
Medumu Sv. Jāņa

Kristītāja baznīca.
Pūpolu svētdiena plkst. 10.00
Lielā ceturtdiena plkst. 19.00
Lielā piektdiena plkst. 10.00
krustaceļš
Lieldienu svētdiena plkst. 5.00,
10.00

Grendzes Sv. Pētera
draudze.

Pūpolu svētdiena plkst. 15.00
Lielā ceturtdiena plkst. 15.00
Lielā piektdiena plkst. 15.00
Lieldienu svētdiena plkst.
15.00

Bebrenes Sv. Jāņa
Kristītāja draudze.

Pūpolsvētdiena: plkst. 12.00
Lieldienu svētdiena: plkst.
12.00
Aknīstes Sv. Ignācija

draudze.
Pūpolu svētdiena plkst. 15.00
Lielā ceturtdiena plkst. 12.00
Lielā piektdiena plkst. 12.00
Lielā sestdiena plkst. 12.00
Lieldienu svētdiena plkst.15.00

Ilūkstes vecticībnieku
draudze.

7 апреля 07. 00 Служба
12 апреля Вербное воскресе
ние 07.00 Служба
18апреля Пасхальная служба
20.00

Пасхальные
Богослужения в

Илукстском
Православном храме
Рождества Пресвятой

Богородицы.
Службы ежедневно:
Понедельник - пятница 7.00
и 17.00
Суббота, Воскресение и
празднечные дни 9.30 , 18.00
12.04 Вербное воскресение
09.30 Божественная литургия
17.00 Вечернeе Богослуже
ние
13.04 Страстная седмица
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечернeе богослужение
14.04
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечерное богослужение
15.04
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечернeе богослужение
16.04 Вспаминание Тайной
Вечери
07.00 начало службы
17.00 Вечернee Богослуже
ние, Чтение 12ти Евангелий
о страстях Господа Нашего
Иисуса Христа

17.04
09.00 Начало Богослужения
13.00 Вечерня и чин изнесе
ния Плащеницы
17.00 чин погребения Плаще
ницы
18.04 Великая Суббота
09.00 Божественная Литур
гия
11.00 - 14.00 Освящение ку
личей и Пасок
21.00 Чтение Деяний Апо
столов
23.30 Полуношница.
24.00 Hачало Паcxального
Богослужения с последую

щим освящением Kуличей и
Пасок
20.04 Светлое воскресение
11.00 - 12.00 освящения ку
личей и Пасок.
28.04 Радоница
09.00 Hачало Богослужения
17.00 Вечернee Богослуже
ние

Informācijai

Elektroenerģijas tarifi
mājsaimniecībām

Tarifi apstiprināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes 2008. gada 20. februāra lēmumu Nr. 52 „Par akciju
sabiedrības „Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem
tarifiem saistītajiem lietotājiem”. Tarifi ar PVN*:

T-1 (lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz
40A ieskaitot)

Tarifa veids Mērvienība Tarifs

Maksa par elektroenerģiju Ls/kWh 0.0743

T-2 (lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs
40A)

Maksa par elektroenerģiju Ls/kWh 0.07244

Maksa par ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu Ls/A/gadā 0.66

T-3 (lietotājiem neatkarīgi no ievadaizsardzības aparāta strāvas
lieluma

Abonēšanas maksa Ls/gadā 26.4

Maksa par elektroenerģiju:

nakts zona un nedēļas nogale Ls/kWh 0.06294

dienas zona Ls/kWh 0.07733

Maksa par ievadaizsardzības
aparāta strāvas lielumu Ls/A/gadā 1.254

Diferencētā tarifa T-3 laika zonas:
dienas zona - darba dienās no 7.00 līdz 23.00;
nakts zona - darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās
– visu diennakti.
* Par PVN
Saskaņā ar 2008. gada 12. decembrī Saeimā veiktajiem grozījumiem

likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kas stājies spēkā no 2009.gada
1.janvāra, elektroenerģijas piegādei iedzīvotājiem (gala patēriņam)
piemērojama PVN likme – 10%.

Aprēķinu tabula maksai par elektroenerģiju, kas patērēta no
2009. gada 1. janvāra un apmaksājama pēc tarifa T-1 (ar PVN)

Maksa par 1 kWh – 0,0743 Ls (ar PVN)

Novada skolās

Ilūkstes 2. vidusskola ir atzīta par vienu no aktīvākajām
Latvijas skolām, kas piedalījās Zaļā punkta skolu programmā.
Kā pateicību par to, skola dāvanā no Zaļā punkta ir saņēmusi
žurnāla „Vides Vēstis” 2009. gada abonementu.

Lielajā piektdienā,
6. aprīlī, plkst. 17.00

Ekumēniskais
KRUSTA CEĻŠ
pa Ilūkstes pilsētu

(pulcēšanās Ilūkstes luterāņu
baznīcā)
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Novada domē

Informācija par pašvaldību vēlēšanām

26. februārī, nu jau otro reizi,
Ilūkstes novada domes sēde tika
rīkota ārpus domes sienām –
Šēderes pagasta kultūras namā.
(Jāpiemin, ka pirmā izbraukuma
sēde notika 25. septembrī Bebrenes
pagasta pārvaldē.) Pa ceļam uz
sēdes norises vietu, deputāti un
domes speciālisti apskatīja divas
Šēderes pagasta iedzīvotāju bieži
apmeklētas vietas. Klātesošajiem
bija iespēja iepazīties ar
Pašulienes bibliotēkas darbu, tās
piedāvātajām iespējām, kā arī ar
ieviestajiem jauninājumiem. Kā
otra tika apmeklēta Šēderes ambu-
lance, kur iedzīvotājiem ir iespēja
saņemt medicīnisko palīdzību.
Deputāti vienojās, ka nākamā
izbraukuma sēde tiks rīkota Pil-
skalnē.

Deputāti organizē izbraukuma sēdi

Ko nolēma deputāti izbraukuma domes sēdē
Apstiprināja pašvaldības autoceļa fonda līdzekļu

sadales plānu 2009. gadam. Novada pašvaldības ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanai plānotos līdzekļus kop-
summā Ls 196076 nolēma sadalīt sekojoši: Pilskalnes
pagastam Ls 33289, Šēderes pagastam Ls 34863, Be-
brenes pagastam Ls 34137, Ilūkstes pilsētai Ls 72576,
rezervē atstāt Ls 21211.

Apstiprināja 2009. gada novada izglītības iestāžu
bērnu uzturēšanas izdevumu tāmes un izmaksas uz
vienu audzēkni. Pēc veiktajiem aprēķiniem Ilūkstes
1.vidusskolā viena audzēkņa uzturēšanas izdevumi
sastāda Ls 281, Ilūkstes 2.vidusskolā – Ls 379, Be-
brenes vidusskolā - Ls 397, bērnudārzā “Zvaniņš” -
Ls 887, bērnudārzā “Mazputniņš” - Ls 1611, neklā-
tienes vidusskolā – Ls 154.

Plānots, ka 2009. gadā no citām pašvaldībām mūsu
novada izglītības iestāžu pakalpojumus varētu izman-
tot apmēram 327 audzēkņi .

Pārskatīja Bebrenes pagasta iedzīvotājiem noteikto
atkritumu izvešanas maksu un ar 2009. gada 1. martu
noteica maksu par atkritumu izvešanu vienam Be-
brenes pagasta iedzīvotājam mēnesī Ls 0,58 bez PVN.

Akceptēja tehniski ekonomisko pamatojumu SIA
”Šēderes pakalpojumi” ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības sakār-
tošana Pašulienes ciemā” un nolēma nodrošināt
minētajam projektam pašvaldības līdzfinansējumu Ls
12 000 apmērā, ņemot aizņēmumu valsts kasē uz
desmit gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

Nolēma startēt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
projektu konkursā “Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu
izveide vai pielāgošana pašvaldībās ārpus izglītības
iestādēm”. Konstatēja, ka ir iespēja pielāgot jauniešu
aktīvās atpūtas laukuma izveidei Pilskalnes pagasta
centra tuvumā atrodošos asfalta segumu ( zemes ga-
bala kadastra Nr.4480 008 0377).

Izveidoja izsoles komisiju izsoles noteikumu
izstrādāšanai par novada domes un Pilskalnes pagasta
vieglo pasažieru mikroautobusu “Mersedes Benz
Sprinter 2008 D” un “Mersedes Benz 100 D” pār-
došanu.

Izveidoja darba grupu pašvaldības koncepcijas

izstrādāšanai par iespējamo Bebrenes profesionālās
vidusskolas pievienošanu Bebrenes vidusskolai.
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās
izglītības un vispārējās izglītības departaments ir ies-
niedzis domei informāciju par Bebrenes profesionālās
vidusskolas esošo situāciju izglītības sistēmā un
paredzamo reorganizāciju.

Izveidoja darba grupu saistošo noteikumu
izstrādāšanai par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada
pašvaldības teritorijā.

Atļāva SIA “D Marko” uz vienu gadu tirdzniecību
ar gaļu un gaļas izstrādājumiem Ilūkstē, Pilskalnes ielā
4.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo
īpašumu Ilūkstē, Pilskalnes ielā 34 un Avotu ielā 31,
Pilskalnes pagastā “Vikingi 2”.

Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktori
iecēla Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāju Ināru
Valpēteri. Ilūkstes pilsētas bibliotēka tiek reorganizēta
par Ilūkstes novada centrālo bibliotēku.

Sakarā ar budžeta līdzekļu trūkumu izdarīja
grozījumus agrāk pieņemtajos saistošajos noteikumos
par sociālās palīdzības un sociālajiem pabalstiem, par
svētku pabalstu politiski represētajām personām un
pabalstiem sociāli mazaizsargātām personām god-
ināšanai jubilejās.

Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo zemes ga-
balu Šēderes pagastā “Svente 18 A” 484 kvm platībā
uz kura atrodas privātas personas nekustamais
īpašums.

Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu, par zemes ga-
balu nomu, par zemes gabalu atdalīšanu, adrešu pre-
cizēšanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Pilnībā ar domes sēdes protokolu un pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties visās novada bibliotēkās un
novada mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā
dome/domes sēdes.

Domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
I.Bogdanova

26. februārī Daugavpilī notika Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas
sēde, kuru vadīja centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cim-
dars. Sēdes laikā atklātā balsojumā par komisijas priekšsēdētāju vien-
balsīgi tika ievēlēta Judīte Buceniece un sekretāre – Velga Glovecka.

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Pašulienes bibliotēkas darbu,
tās piedāvātajām iespējām, kā arī ar ieviestajiem jauninājumiem. Ilūkstes novada domes sēde Šēderes pagasta kultūras namā.

Projekts

Ilūkstes novada dome īsteno projektu „ Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes ciemā”

Projekts tiek īstenots ūdenssaimniecības jomā, kas palīdzēs uzlabot
vides infrastruktūras kvalitāti un atbalstīt ekonomisko attīstību. Projekta
realizācijas laikā samazināsies vidē novadīto piesārņojumu apjoms un
līdz ar to samazināsies risks iedzīvotāju veselībai, kuri izmanto seklās
grodu akas, kas ir neaizsargātas no potenciālā virszemes piesārņojuma.
Ilzē notekūdeņu savākšanai šobrīd kalpo izsmeļamās bedres, kas tika
uzstādītas 20. gs. 50. gados un neatbilst vides aizsardzības prasībām.
Esošā attīrīšanas sistēma ir novecojusi un nenodrošina pilnu gruntsūdeņu
attīrīšanas ciklu. Ilzes ciema gruntsūdeņu sistēma ir saistīta ar dabas
aizsardzības parka “Dvietes paliene” hidroloģiju, tāpēc tai ir nepiecieša-
mas maksimāli drošas attīrīšanas iekārtas. Projekta realizācija samazinās
piesārņojuma risku.

Projekta mērķis – uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti Bebrenes
pagasta Ilzes ciemā, nodrošināt kvalitatīvu un vides aizsardzības prasībām
atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, tādējādi novēršot apkārtējās vides un
ūdenstilpņu piesārņošanas risku. Projekta realizācijas rezultātā tiks
izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 5 m3/dnn pie dzīvo-
jamām mājām “Laimdotas”, “Kalni” un “Ilzes”.

Projektu finansē LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS –LVL
10216,58 un līdzfinansē

Ilūkstes novada dome – LVL 15388,88.

Esmu pavadījis 8 gadus apcietinājumā. Bet ir palikuši vēl 2
uzraudzības gadi. Atgriezos Ilūkstē bez graša kabatā, un bez ap-
mešanās vietas patstāvīgai dzīvošanai.

Griezos Ilūkstes novada domē, kur tādu ciemiņu, protams, neviens
nebija gaidījis. Jau agrāk pazinu Mariju Zagorsku. Šī jaukā sieviete un
viss sociālais dienests iesaistījās manu problēmu risināšanā. Iedalīja
dzīvokli, godīgi sakot kritiskā stāvoklī, kurā pat krāsns nebija lieto-
jama. To atjaunot palīdzēja A. Misevičs. Paldies Germanam, Ingai par
iecietību un sapratni. Bet vislielāko paldies ir pelnījis mūsu Ilūkstes
„Sarkanais krusts”, kura vadītāja ir Skaidrīte Davne. Esmu nosaucis
viņu par savu māti, kas no visas sirds palīdzēja man grūtā brīdī. Tagad
man ir viss sadzīvei nepieciešamais - ir kur gulēt, no kā ēst un ir cil-
vēciskās labestības piemērs. Lai Dievs dod viņai veselību un visu to,
ko viņa vēlas. Laiki grūti! Labie cilvēki, palīdziet viens otram!

Ernests Galinovskis. 12.03.2009

Pateicība

Man ir viss!

Pasaulē ir divas laimes: viena maza – būt pašam laimīgam, otra liela – padarīt laimīgus citus.
/Julians Tuvims/
Ilūkstes 2. vidusskola izsaka lielu pateicību Romas katoļu baznīcas dekānam Krapāna kungam par viņa

sirds siltumu, mīļumu un materiālo atbalstu bērniem no trūcīgām ģimenēm

Laba sirds ir visa sākums.
Laba sirds ir visa beigums.
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.

Rainis
Ilūkstes 1. vidusskola izsaka dziļu pateicību Romas katoļu baznīcas dekānam Jānim Krapānam un ka-

toļu draudzei par skolēniem sniegto palīdzību un atbalstu.
Ir prieks, ka laikā, kad grūtības skar katru ģimeni, Ilūkstē ir tik daudz dāsnu, līdzcietīgu siržu un devīgu

roku. Paldies jums!
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Bibliotēkās

No 2. marta līdz 30. martam
Latvijas bibliotēkās, sadarbībā ar
laikrakstu „Latvijas Avīze”, noris-
ināsies konkurss “Nāc uz savu bib-
liotēku un atrodi meklēto!”.
Galvenās balvas uzvarētājiem – 2
videokameras Panasonic SDR-
H250EP-S un 2 ceļazīmes uz
Starptautisko Bibliotēku apvienību
federācijas (IFLA) ikgadējo kon-
ferenci, kas notiks 2009.gadā
Milānā 23. - 27. augustā.

Konkursu organizē LURSOFT
IT un valsts aģentūra “Kultūras in-
formācijas sistēmas”. Konkursa in-
formatīvie atbalstītāji – „Latvijas
Avīze”. Uzvarētāji tiks apbalvoti
15. aprīlī Latvijas bibliotekāru 10.
kongresā.

Konkursā tiek aicināti
piedalīties lasītāji un bibliotekāri
no visām Latvijas bibliotēkām. Ie-
saistīties konkursā un izstāties no
tā var jebkurā brīdī – pēc paša
dalībnieka ieskatiem.

Konkurss norisināsies divās
kategorijās – erudīcijas sacensībā,
kur internetā būs jāmeklē atbildes
uz jautājumiem, un bibliotekāru
profesionalitātes un prasmes pār-
baudē iesaistīt bibliotēku lasītājus
jauno tehnoloģiju izmantošanā.
Abās kategorijās sacensība būs ne-
saistīta, būs atsevišķi uzvarētāji un
balvas.

Konkurss tiek organizēts, lai
popularizētu bibliotēku apmek-
lēšanu, pastāstītu par iespējām,
kādas lasītājiem piedāvā Latvijas
publiskās bibliotēkas, par elektro-
niskajiem resursiem, kādi pieejami
lasītājiem bibliotēkās bez maksas,
kā arī, lai veicinātu šo datu bāžu

apgūšanu un izmantošanu.
NOLIKUMS
1) Erudīcijas konkurss
Konkurss ilgst četras nedēļas –

no 2.marta līdz 30.martam.
Tas notiks 4 kārtās:
1.kārta 2. – 9.marts;
2.kārta 9.-16.marts;
3.kārta 16.-23.marts;
4.kārta 23.-30.marts.
Konkursa dalībnieki.
Konkursā var piedalīties

ikviens jebkuras Latvijas bib-
liotēkas lasītājs un bibliotekārs.

Dalībnieki konkursā sacenšas
individuāli, katrs dalībnieks
pārstāv vienu bibliotēku un atbil-
stoši savam statusam startē bib-
liotekāru vai bibliotēku lasītāju
līgā.

No vienas bibliotēkas var
pieteikties neierobežots lasītāju un
bibliotekāru skaits.

Konkursā nedrīkst piedalīties
Aģentūras un LURSOFT IT
darbinieki.

Reģistrācija un atbilžu
iesūtīšana.

Katras kārtas pirmajā dienā
(pirmdienā) plkst. 14:00 internetā,
konkursa mājas lapā
www.news.lv/konkurss tiek pub-
licēti konkursa jaunās kārtas
jautājumi. Atbildes uz jautājumiem
varēs meklēt publiskajā meklēšanā,
izmantojot http://www.latne.lv un
news.lv publiskajā meklēšanā, kur
nav nepieciešami lietotāja rekvizīti.

Konkursa dalībniekiem atbildes
jānosūta uz e-pasta adresi:
konkurss@lursoft.lv . Nosūtot at-
bildes konkursa dalībniekiem e-
pastā obligāti jānorāda vārds,

uzvārds, savs telefona numurs.
Piedalīties vienā kārtā konkursa
dalībnieks drīkst tikai vienu reizi.
Ja dalībnieks uz vienas kārtas
jautājumiem atbildes iesūta divas
reizes, vērā tiek ņemtas tās, kuras
iesūtītas ātrāk.

Atbildes uz katras kārtas
jautājumiem tiek pieņemtas vienu
nedēļu no jautājumu publicēšanas
brīža – līdz brīdim, kad tiek pub-
licēti nākamās kārtas jautājumi. Je-
bkurš konkursants pēc savas
izvēles var piedalīties vai
nepiedalīties jebkurā no konkursa
kārtām.

Pie katra jautājuma ir norādīts,
cik punktu var iegūt par pareizu at-
bildi.

Konkursa vērtēšana:
Erudīcijas konkursā tiek

noteikti divi galvenie uzvarētāji no
visas Latvijas – viens bibliotēku
lasītāju un viens bibliotekāru līgā.
Uzvar tas dalībnieks, kurš kop-
skaitā ieguvis vislielāko punktu
skaitu. Ja pēc četrām konkursa
kārtām izrādīsies, ka vairākiem
dalībniekiem ir vienāds augstākais
punktu skaits, uzvarētājs tiks
noteikts publiskas izlozes veidā 15.
aprīlī Latvijas Bibliotekāru kon-
gresā.

Konkursa balvas:
Tiks piešķirtas 2 galvenās bal-

vas – uzvarētājam bibliotēku
lasītāju līgā un uzvarētājam bib-
liotekāru līgā – videokameras
Panasonic SDR-H250EP-S.

Kontaktinformācija:
Maija Orupa (tālrunis:

67844298, e-pasts
maija@lursoft.lv)

Konkurss “Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto!”

Bibliotēkās tagad iespējams noskatīties pēdējo gadu
labākās Latvijas filmas

874 publiskajās bibliotēkās visā
valstī nodrošināta iespēja apmek-
lētājiem bez maksas noskatīties
pēdējo gadu labākās Latvijas fil-
mas. Projekts tapis pēc Kultūras
ministrijas iniciatīvas. Tā real-
izēšanā sadarbojas divas valsts
aģentūras – Nacionālais Kino cen-
trs (NKC) un Kultūras informāci-
jas sistēmas (KIS). Projekta būtība
– kopš 2009. gada februāra, kad
jaunā iniciatīva sākusi darboties
testa režīmā, ikviens bibliotēkas
apmeklētājs visā Latvijā var bez

maksas noskatīties filmas, kas at-
lasītas pēc kvalitātes kritērijiem
(izlasē iekļauti darbi, kas nominēti
vai apbalvoti Nacionālajā filmu
festivālā Lielais Kristaps). Pirmajā
izlasē iekļautas 70 filmas – animā-
cija, spēlfilmas un dokumentālais
kino. Filmu krājums tiks
pakāpeniski papildināts. Projekta
publiskā daļa ir portāls www.fil-
mas.lv, kur atrodama informācija
par izlasē iekļautajām filmām un to
autoriem, par jaunākajiem notiku-
miem Latvijas kinodzīvē un Na-

cionālo filmu festivālu Lielais
Kristaps. Šī sadaļa pieejama no je-
bkura datora visā pasaulē, savukārt
noskatīties filmas iespējams tikai
pie pašvaldību publisko bibliotēku
datoriem – šādu iespēju nodrošina
Publisko bibliotēku attīstības pro-
jekta Trešais tēva dēls ietvaros
izveidotais bibliotēku iekšējais
tīkls Valsts vienotajā bibliotēku in-
formācijas sistēmā (VVBIS).

Lasītājus gaidām visās novada
bibliotēkās.

Noslēdzies VKKF lasīšanas ve-
icināšanas programmas “Bērnu
žūrija” 2008. gada lasīšanas mara-

tons. Lielo lasīšanas svētku laikā
Ķīpsalas izstāžu centrā 28. februārī
tika apbalvoti „Bērnu žūrijas”
ekspertu visatzītākie bērnu grā-
matu autori, mākslinieki, tulkotāji
un izdevēji.

Lielie lasīšanas svētki Rīgā
norisinājās jau sesto reizi, kas ir sv-
inīgs, veselu gadu ilguša lasīšanas
maratona, noslēgums. Svētkus
vadīja Bērnu žūrijas simbols Zaļais
vīriņš, kuram šogad palīdzēja Gaiļa
kungs no Ineses Zanderes grāmatas
„Ko teica Gaiļa kungs” un Vikings
no Mauri Kunnasa grāmatas
„Vikingi nāk!”

Bērnu žūrijas 2008. gada
kolekcijā bija iekļautas 12 dažādu
izdevniecību jaunākās grāmatas:
“Zvaigzne ABC”, Jāņa Rozes
apgāds, liels un mazs, Pētergailis,
Omnia, Jumava, Lietusdārzs, Alis,
Zelta grauds, ¼ satori, Astlandia,
Datorzinību centrs.

Bērnu žūrijas eksperti darbojas
573 bibliotēkās Latvijā un 14
latviešu diasporas centros visā
pasaulē (ASV, Īrijā, Dānijā, Nīder-
landē, Lielbritānijā, Somijā,
Krievijā, Austrālijā). Veselu gadu
rūpīgi strādājusi tūkstošskaitlīga
analizētāju un vērtētāju armija, kas
nu ir nominējusi populārākās bērnu

grāmatas. Ar savu dedzību Bērnu
žūrijas eksperti ir spējuši aizraut
daudzus savus skolas biedrus,

draugus, brāļus un māsas.
No lielā bibliotēku

skaita tika apbalvotas arī
5 bibliotēkas:

• Skolu bibliotēku
grupā - Jelgavas 4. pa-
matskolas bibliotēkai par
radošu un interesantu
diskusiju organizēšanu,
par literārā karnevāla at-
dzimšanu un vispusīgu
informāciju par Bērnu
žūriju skolas avīzē! Lai
šogad iesaistīto 133
Bērnu žūrijas ekspertu
skaits nākošgad vēl
vairāk pieaugtu!

• Pagastu bib-
liotēku grupā - Dau-
gavpils rajona, Ilūkstes
novada Bebrenes pagasta
bibliotēkai par stipro
lasītprieku, kas jau

daudzus gadus pievērsis Bērnu
žūrijai arvien jaunus lasītājus,
šogad -72 un par daudzskaitlīgāko
Bērnu žūrijas aģentu brigādi!

• Pilsētas bibliotēku grupā
- Madonas rajona Lubānas pilsētas
bibliotēkai par neizsīkstošu un
neatlaidīgu darbu Bērnu žūrijā! Lai
šogad iesaistīto 57 Bērnu žūrijas
ekspertu skaits nākošajā dubulto-
tos!

• Rajonu bibliotēku grupā -
Saldus pilsētas bibliotēkai, lai
atrastais lasītprieks Saldus pilsētas
bibliotēkā nekad nepazustu! Liels
paldies par jūsu diennakts darbu
Bērnu žūrijā, iesaistot 240 jaunos
Bērnu žūrijas ekspertus!

• Latviešu diasporas centru
grupā – Nīderlandes divām latviešu
skoliņām “Diegabiksis” un
“Saulīte” par aktīvāko un
savlaicīgāko iesaistīšanos pro-
grammā.

Bebrenes pagasta bibliotēka
pateicas Bebrenes vidusskolas
skolotājām Martai Vanagai un Aijai
Rubļevskai par palīdzību un atbal-
stu darbam ar Bērnu žūrijas eksper-
tiem. Lai arī turpmāk pietiek
enerģijas skolas bērnus ieinteresēt
lasīt grāmatas un apmeklēt bib-
liotēku. Paldies!.

2008. gada lasīšanas maratons
“Bērnu žūrija”

Jautājumi - atbildes

Kā tas var būt, ka ir bērniņi, kas novadā ir pa-
likuši bez jaungada dāvaniņām no pagasta?

Atbild Ilūkstes novada izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja Ilona Linarde:

Ziemassvētku dāvanas līdz skolas vecuma bērniem
visa novada teritorijā bija katras administratīvās teri-
torijas kultūras nama paspārnē, organizējot
Ziemassvētku pasākumu mazajiem. Kā ir zināms, tad
katrs kultūras nams novadīja šo pasākumu un visiem
Ilūkstes novadā deklerētajiem bērniem tika izsūtīti
ielūgumi, uz kuru pamata varēja saņemt Ziemassvētku
našķu tūti. Ja bērns neieradās uz pasākumu, tad šo dā-
vanu varēja saņemt 10 dienu laikā pēc pasākuma,
ierodoties attiecīgajā kultūras namā un uzrādot
ielūgumu.

Tika saņemta, kādas Ilūkstes iedzīvotājas vēstule
ar jautājumu, kāpēc SIA “Ornaments” nav pār-
rēķinājis maksu par siltumu, kura janvārī gandrīz
nedēļu nebija vispār. Kad tas tiks izdarīts? (saīs-
ināts).

Atbild SIA „Ornaments” valdes locekle Lilija
Kovaļčuka:

Visiem iedzīvotājiem, kas ar rakstisku iesniegumu
vērsās SIA „Ornaments”, tika uzmērīta temperatūra
dzīvoklī un pārrēķināta maksa par apkuri. Atvaino-
jamies, ja neesam sadzirdējuši kādu mutisku lūgums,
bet turpmāk mēģināsim izlabot situāciju!

Ko jūs plēšaties tā
Un vairs nedarāt nekā?
Klausāmies, kā tauta cieš,
Gudrie neko neievieš.
Slikto ātri ieviest steidzas
Labie laiki arī beidzas.
Algas veikli samazina.
Kas būs tālāk? Kas to zina.
Ministri ir mierīgi.
Kāpēc būtu sērīgi?
Padomus sniedz padomnieki,
Viss tiem pārējais ir nieki
Prezidents ar Godmani

Satikties steidz domīgi.
„Valdīt gribu stipru roku
Slikto slaucīt lielu slotu”
Vajag godīgi jums strādāt,
Un par savu tautu gādāt!
Algas pieticīgas dodiet,
Strādājošos nenosodiet!
Mēs par jums balsojām,
Labas domas domājām:
Latvija reiz zaļa plauks,
Visus labos darbos sauks.

Pensionāre laukos.

Pārdomas rīta stundā pie radio ziņām.

Novadnieku dzeja



9

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 2009. GADA MARTS2009. GADA MARTS

Sports

Februāra vidū uz „Sasaļu” ezera notika Daugavpils rajona atklātais
čempionāts zemledus makšķerēšanā, kurā ar panākumiem startēja arī
Ilūkstes novada komandas.

Pēc priekšsacīkšu rezultātiem, kuras ilga četras stundas, tiesnešu
kolēģija, nosverot katra sektora dalībnieku lomus, noskaidroja komandu
vietas un individuālā čem-
pionāta finālistus. Apkopo-
jot rezultātus 17 komandu
konkurencē 2. vietu izcīnīja
nākošie Ilūkstes novada
pārstāvji - Eglaines pagasta
komanda. Ilūkstes novada
Šēderes pagasta pārvalde
izcīnīja 4. vietu un Šēderes
komunālā saimniecība 5.
Vietu, bet Ilūkstes pilsētas
komanda, kuru pārstāvēja
Sarbaju ģimene – 7. vietu.

Finālsacensībām no
katra sektora, pēc
priekšsacīkšu rezultātiem,
bija kvalificējušies pa
pieciem veiksmīgākajiem
makšķerniekiem, kopā 15
dalībnieki.

Nosverot finālistu
lomus, trešo vietu un čempionāta bronzas godalgu izcīnīja Ilūkstes no-
vada Šēderes pagasta pārvaldes pārstāvis Gennadijs Ribickis. Novada
finālistu rezultāti : 10. vietu izcīnīja Aleksejs Medvedskis, 12. - Ivars
Ribickis un 13. - vietu Ēriks Sarbajs .

E.Lihoveckis - sacensību galvenais tiesnesis

Daugavpils rajona atklātais čempionāts
zemledus makšķerēšanā

Ilūkstes novada čempionātā zemledus makšķerēšanā rekordskaits dalībnieku
14. marta rītā, pie

Ilūkstes novada
Kultūras centra bija
vērojama neparasta
rosība, kur jau stundu
pirms sacensību sākuma
sāka pulcēties Ilūkstes
novada čempionāta
z e m l e d u s
makšķerēšanas dalīb-
nieki.

Atklāšanas parādē
uz Sasaļu ezera bija nos-
tājušies 49 makšķernieki
no 17 komandām, kuras
pārstāvēja novada pa-
gastu pārvaldes, ciema-
tus un citas
struktūrvienības. Kuplā
skaitā ar 8 komandām
bija ieradušies nākošie
Ilūkstes novada dalīb-
nieki, Eglaines pagasta zemledus
zvejas cienītāji.

Komandu sacensības notika
sektoros un ilga 4 stundas. Ap-
kopojot rezultātus 1. vietu izcīnīja
Šēderes pagasta pārvaldes ko-
manda, kuru pārstāvēja Genadijs
Ribickis, Vladimirs Sibircevs un
Vitālijs Romanovskis. Zaudējot uz-
varētājiem tikai 0,115 kg otro vietu

izcīnīja MMB „Bebrene” ko-
manda, trešā vietā Ilūkstes pilsētas
komanda.

Sīva cīņa notika jauniešu vidū,
1. vietu izcīnīja Eglaines pagasta
„Vitkušķu” pārstāvis Pavels Kved-
ers, otro vietu zaudējot tikai 5 gra-
mus Dmitrijs Butķevičs (Šēderes
pagasta „Pašuliene”) un trešajā
vietā arī Šēderes pagasta pārvaldes
„Gorbunovka” komandas pārstāvis

Dmitrijs Orehovs. Veiksme uzs-
maidīja Ilūkstes komandas
pārstāvim Ērikam Jankovskim,
kurš jau ar priekšsacīkšu
noslēguma signālu, visu dalībnieku
acu priekšā izvilka 1,015 smagu
asari. Sacensību galvenais tiesnesis
Eduards Lihoveckis, kurš jau
vairāk nekā 30 gadus rīko arī ra-
jona sacensības zemledus
makšķerēšanā, teica, ka tik lielu
asari rajona sacensībās vēl neviens

nebija izvilcis.
Pēc priekšsacīkšu rezultātiem,

finālam kvalificējās 18
makšķernieki no katra sektora 6
veiksmīgākie. Finālā sacensības
ilga 1 stundu atsevišķā sacensību
sektorā un tik īsā laikā finālistiem
vajadzēja parādīt visu savu meis-
tarību. Labākos rezultātus uzrādīja
eglainieši un 1. vietā Ēriks Trušelis
ar 0,310 kg smagu lomu, 2. vietā
Imants Sosnārs Bebrenes pagasta

pārvalde 0,260 kg un 3. vietā arī
Eglaines pagasta „Kamenci” ko-
mandas pārstāvis Vasilijs Bobrovs
ar 0,200 kg lomu.

Komandas un individuālo
sacensību uzvarētāji apbalvoti ar
rajona apvienības „Sports”
piemiņas kausiem, medaļām,
diplomiem un balvām.

Sacensību galvenais tiesnesis
Eduards Lihoveckis

Ilūkstietis ĒriksJankovskis ar 1.015 kg asari

Čempionāta godalgoto vietu ieguvēji

3. vietas ieguvējs Gennadijs Ribickis.

7. marts sporta piekritējiem bija
ievērojams datums, jo Ilūkstes no-
vada trasē „Celmji” notika Dau-
gavpils rajona atklātais čempionāts
ziemas motokrosā un L.A.M.A
(Latvijas Alternatīvās motosporta
asociācijas) posms skijoringā, kā
arī Ilūkstes kausa izcīņa motokrosā
un skijoringā. Just līdzi saviem fa-
vorītiem un papriecāties par meis-
tarīgiem trikiem bija ieradies prāvs
pulciņš skatītāju. Visu sacensību
laikā bija pietiekoši daudz skatu,
kur klātesošie nevarēja vien no-
brīnīties par dalībnieku drosmi un
profesionalitāti. Īpašus aplausus un
ovācijas izpelnījās „Moto Ilūkste”
duets Vitālijs Kurmis un Antons
Radzēvičs, kuri ne reizi vien
pierādīja savu māku ar dažādu

triku un īpaši pārdomātu manevru
palīdzību. Šis tandēms arī godam
nopelnīja čempionu titulu Lielajā
tautas klasē.

Arī ziemas motokrosa dalīb-
nieki bija savu uzdevumu augstu-
mos un nelika skatītājiem vilties.
Īpaši aplausi skanēja brīžos, kad

trasē parādījās
motobraucēji
no Daugavpils
– tēvs un dēls
Vladimirs un
Deniss Zvorig-
ini.

Īpaši gaidīts
„Celmju” trasē
parasti ir
k v a d r a c i k l u
cīniņš. Arī šor-
eiz tas kļuva
par pasākuma
naglu.

Kad visi
braucēji bija
veiksmīgi finišējuši, Daugavpils
rajona padomes apvienības
„Sports” priekšsēdētājs Eduards

Lihoveckis ,
L . A . M . A
v a d ī t ā j s
Ainārs Vilciņš
un Ilūkstes no-
vada domes
izpilddirektore
Līga Dudare
p a s n i e d z a
godam nopel-
nītos kausus
un medaļas.
Daugavpils ra-
jona atklātā
č e m p i o n ā t a
ziemas mo-
tokrosā lielo
kausu saņēma

klubs „Moto Ilūkste” un Vitālijs
Kurmis. Viņa īpašumā nonāca arī
Ilūkstes novada kauss skijoringā.
Mazo Daugavpils rajona un Ilūk-
stes novada kausu saņēma ko-
manda „WMR” no Inčukalna un
Rēzeknes komanda „CAMK Lat-
gale”.

Skijoringā, mazajā tautas klasē
uzvarēja Andris Krieviņš un Rai-
monds Beitāns (privāti). Lielajā
meistaru klasē pirmie bija Intars
Kvants un Guntis Melderis
(privāti), savukārt mazajā meistaru
klasē pirmajā vietā ierindojās Toms
Vilciņš un Sandis Čalpa (WMR).
Ziemas motokrosā kategorijā ar
radzēm par pirmo tika atzīts Didzis
Gorbenko („CAMK Latgale”), bez
radzēm – Ainārs Vilciņš (WMR).
Jauniešu krosā ar radzēm pirmo
godalgoto vietu saņēma Nauris
Miķelsons (Gulbenes moto).
Sacensībās ar kvadracikliem par
labāko tika atzīts Krišjānis Grava
(WMR).

Daudzi no klātesošajiem atzina,
ka pasākums bija lieliski izdevies.
Netrūka nedz patiesu emociju,
nedz aizraujošu un pacilājošu
skatu, nedz prieka saucienu.
Saelpojušies ziemas dzestro gaisu,
emociju un iespaidu pilni mājās at-
griezās gan pieaugušie, gan arī
bērni.

S.Bogdanoviča

Motokrosa dalībnieki bija sava uzdevuma augstumos

ziemas motokrosa dalībnieki bija savu uzdevumu
augstumos un nelika skatītājiem vilties

Īpašus aplausus un ovācijas izpelnījās „Moto Ilūkste”
duets Vitālijs Kurmis un Antons Radzēvičs.
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Foto - Egita Terēze Jonāne

Tikai solis no uzvaras
Šī gada februārī un martā notika Daugavpils rajona čempionāts bas-

ketbolā sievietēm. Mūsu Ilūkstes novada sieviešu basketbola komanda
arī šogad parādīja meistarīgu spēli cīņā par rajona čempionu titulu. Šogad
čempionātā piedalījās 5 rajona komandas. Ilūkstes novada komanda
spēlēja šādā sastāvā: Elita Rutkupa, Sandra Dilāne, Guna Linarde, Inta
Vaitkuna, Silvija Razminoviča, Sarmīte Puriņa, Agita Fokina, Olga
Krasovska, Iveta Rokjāne, Līga Fjodorova, Daiga Ozola un Oksana Grig-
orjeva. Tikai 2 punkti mūsu komandu šķīra no uzvaras. Šī gada uz-
varētājas kļuva Kalupes sieviešu komanda. Trešo godalgoto vietu ieguva
Višķu pagasta komanda. Lepojoties ar mūsu basketbolistēm, novēlēsim
viņām arī turpmāk saglabāt savu cīņas sparu un meistarību.

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Ilona Linarde
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

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

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

atbild rakstu autori.

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

tirāža - 750 eksemplāri.

2009. GADA MARTS

Policijas ziņas

Dzīves straumē upe garām tecēs,
Tā Jums abiem tikai viena būs.
Jūsu laime – gaišu ziedu svece,
Un Jums abiem jāsargā tās mūžs.

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā

Jevgeņiju Jakovļevu un Valentinu Iļjinu ( laulība noslēgta 20.02.2009 )
Rihardu Lapu un Annu Grigorjavu ( laulība noslēgta 07.03.2009 )

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušie:

☺ pilskalnietis : Normunds Garbars 22.01.2009.
☺ šēderietis: Jāzeps Čamāns 03.02.2009.
☺ ilūkstieši: Ņikita Andrijevskis 22.02.2009.

Olivers Surgovts 26.02.2009.

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

Lai gadi nāk, lai gadi zūd,
Vien manus sapņus tiem neiegūt.
Jo laiks, kas tāls, tas pieder man,
Kā klusa stīga sirdī dzidri skan.

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās martā dzimušos novada iedzīvotājus

50
 Ilūkstē: Ludmila Bogdanoviča, Juris Gecevičs, Aleksejs Lučins, Vitolds Vilciņš
 Bebrenē: Kazimirs Linarts,
 Pilskalnē: Valdis Kokainis, Anatolijs Zeņko
 Šēderē: Vitolds Limanovičs, Valentīna Mažeika

60
 Ilūkstē: Vera Formanicka, Zoja Pučka
 Bebrenē: Aivars Dzenis, Jānis Rimeicāns
 Pilskalnē: Raimonds Vadzišs

70
 Ilūkstē: Vasīlijs Bojarins –Bojarovs, Jeļena Bondarenko, Regīna Klaucāne,
 Bebrenē: Janīna Butkeviča, Jānis Zakarauskis
 Pilskalnē: Valentīna Pokšāne, Ivans Sorokins
 Šēderē: Alvīne Čerņecka, Skaidrīte Voiceka

80
 Ilūkstē: Juzefa Bružika, Emīlija Gude, Vasīlijs Orlovs, Veronika Tvintiķe
 Bebrenē: Valija Garnele
 Pilskalnē: Monika Kivleniece

95
- Ilūkstē: Zoja Zagorska

Lai sapnis baalts viņu dvēseli aijā
un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
- Tekla Tarvide 10.04.1915.-14.01.2009. (Ilūkste )
- Sofija Rusiņa 14.09.1913.-26.01.2009. (Šēdere )
- Raimonds Raubiško 25.11.1947.–02.02.2009 (Šēdere )
- Marija Tamane 20.10.1914.-11.02.2009. (Pilskalne )
- Staņislavs Matulis 01.12.1940.-13.02.2009. (Ilūkste )
- Raitis Krinkels 21.04.1953.-15.02.2009. (Ilūkste )
- Konstancija Sējāne 27.10.1946.-19.02.2009. (Bebrene )
- Velta Blavāne 20.11.1931.-24.02.2009. (Bebrene )
- Edvards Gaidamovičs 09.09.1950.-27.02.2009. (Šēdere )
- Oļegs Riekstiņš 14.04.1985.-27.02.2009. (Pilskalne )
- Pēteris Ribickis 25.09.1947.-27.02.2009. (Šēdere )

Dārgais Vitold!
Ir katrs mūžs kā pērļu savērums,
Tas virknējas no dienām, nedienām.
Raibs priekos, sāpēs izaug palēnām,
Līdz pienāk rudens augļu savākums.

Vēlam Tev priecīgus rītus, piepildītas dienas un patīkamus vakarus.

Sieva, bērni ar ģimenēm un mazbērni.

Policijas darbs 2009. gada janvārī un februārī.
Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu Ilūkstes policijas iecirkņa

darbinieki 2009. gada pirmo divu mēnešu laikā ir sastādījuši 63 admin-
istratīvos protokolus, no kuriem 2 ir par huligānismu, 19 – par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu un 1 – par nelikumīgu alkoholisko
dzērienu iegādāšanu.

Reģistrēti 21 noziegumi. Perioda laikā ir atklāti 9 noziegumi, bet 20
gadījumos tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

SIA Ornaments informē Ilūkstes pilsētas iedzīvotājus par veicamo
būvdarbu laika grafiku projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkste” iet-
varos:

Ielas nosaukums Plānotie būvdarbi

Strēlnieku iela 10.03.2009 – 30.04.2009

Kalnu iela 10.04.2009 – 30.04.2009

Raiņa iela 01.12.2008 – 30.01.2009
10.04.2009 – 20.05.2009

Grāvju - Kastaņu ielas 15.12.2008 – 20.01.2009
10.03.2009 – 31.05.2009

Zemnieku - Pilskalnes ielas 01.12.2008 – 31.01.2009
05.03.2009 – 20.05.2009

Pļavu iela 01.03.2009 – 30.06.2009

Paziņojums

No 2009. gada 2.februāra dienas aprūpes centraNo 2009. gada 2.februāra dienas aprūpes centra
„Fēnikss” dalības maksu, Ilūkstes PII „Zvaniņš” un„Fēnikss” dalības maksu, Ilūkstes PII „Zvaniņš” un
Ilūkstes mūzikas skolas vecāku iemaksas var veiktIlūkstes mūzikas skolas vecāku iemaksas var veikt
Ilūkstes novada domes kasē.Ilūkstes novada domes kasē.

2009. GADA MARTSILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
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Liels paldies visiem, kas
piedalījās „Ilūkstes Novada
Vēstu” janvāra – februāra nu-
murā rīkotajā konkursā. Uzde-
vums bija saskaitīt, cik reizes
dzejolī par puteni parādās vārds
„ель” (egle). Kopsummā tika
saņemti 17 zvani un 2 īsziņas.
Visas saņemtās atbildes bija
pareizas – 12 egles. Pirmie, kas
sazvanīja un sniedza pareizās
atbildes bija Marija Lapa (Ilūk-
ste) un Diāna Marceņuka (Sub-
ate), kas arī saņēma autores
suvenīrus. Liels paldies visiem
par piedalīšanos!

Marija Lapa no Ilūkstes bija pirmā,
kas sniedza pareizo atbildi.

Diāna Marceņuka no Subates ar
saņemto 2. vietas suvenīru.

Sniegs atkāpjas un
atbrīvo ceļu jaunam
laikam, jaunai dzīvībai,
jaunam priekam. Saules
siltums vairs nav aiz
kalniem.


