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Mūzika ir visas cilvēces kopīgā
valoda. Valoda, kas neprasa vār-
dus, bet aicina ieklausīties skaņās,
kas aizskārusi cilvēka dvēseles
stīgas, visus ierauj vienotā skaņu
pasaulē. Pasaulē, kurā nav
pārestību, sāpju un asaru. Tā ir tā
miera un saticības oāze, kas ļauj
atvilkt elpu ikdienas skrējienā,
ļauj pievērt acis uz dusmām un
sāpēm un, izceļojot dvēseles dz-
iļumus, pacelties pāri rūpēm.

15.jūlijā šāda iespēja pavērās
ikvienam, kas piedalījās Bebrenes
Sv. Jāņa Kristītāja baznīcā
notiekošajā 11. Jelgavas diacēzes
ērģelnieku kursu noslēguma kon-
certā, ko sniedza Daina Paukšte
(Ilūkste), Inese Spaļva (Eglaine),
Justīne Voitkeviča (Bebrene), kā
arī Santa un Renāte Stivriņas
(Līksna).

Ikviens bija priecīgs par talan-
tīgajiem mūziķiem, kas ir pievēr-
sušies ērģeļmūzikai. Viņu

izpildītie skaņdarbi bagātināja arī klausītāju garīgo pasauli.
Īpašu pateicību cilvēki juta pret Bebrenes Romas katoļu draudzes pr. Staņislavu Čužānu, kas savā cienī-

jamajā vecumā nezaudē sirds degsmi, ieinteresē un nenogurstoši nodod ērģeļmūzikas prasmi jaunajiem
mūziķiem.

Pasākumu ievadīja svinīgs procesijas gājiens un Bebrenes Sv. Jāņa Kristītāja baznīcas renovēto kāpņu
iesvētīšana, ko veica Jelgavas diacēzes bīskaps Antons Justs. Ar savu klātbūtni pagodināja arī Ukrainas
bīskaps Jānis Purvinskis.

Tāpat, šīs dienas svētku noskaņu kuplināja arī Jelgavas diacēzes bīskapa Antona Justa priesterības 50
gadu jubileja, kas oficiāli ir 11.jūlijā. Mazie bebrenieši ar samulsušu smaidu sniedza sarkanu rožu pušķus.
Tāpat izskanēja arī draudzes prāvesta Staņislava Čužāna sagatavotais muzikālais veltījums, kas tika Be-
brenes vīru vokālā ansambļa balsu kuplināts.

Starp klausītājiem un sveicējiem bija arī Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
ar kundzi, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa, Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profe-
sionālās vidusskolas direktores, skolotājas, kā arī tuvākas un tālākas apkaimes iedzīvotāji, kam bija vēlme
ikdienā ievīt arī garīgu noti.

Šeit pavadītais laiks ikvienam sniedza atelpas brīdi no ikdienas pierastā laika plūduma un deva iespēju
ieskatīties savos sirds dziļumos.

Ilūkstes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča

11. Jelgavas diacēzes ērģelnieku kursu noslēguma koncerts

Ērģelnieku kursu dalībnieces, māsas - Renāte un Santa Stivriņas

Draudzes prāvesta Staņislava Čužāna sagatavotais muzikālais veltījums,
kas tika Bebrenes vīru vokālā ansambļa balsu kuplināts
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10.un 11.jūlijā Latvijas mežus,
pļavas un pilsētas pāršalca X Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku skanīgais vilnis. To bagātināja
arī kupls skaits Ilūkstes novada
radošo kolektīvu.

Ilūkstes novadu šajos svētkos
pārstāvēja un, karstās saules
pavadībā, savu deju līkločus izdejoja,
7 deju kolektīvi - Bebrenes
vidusskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs
(vad. S.Voitkeviča), Eglaines pa-
matskolas 3.-6.kl. deju kolektīvs
(vad. I.Kaķeševa), Ilūkstes kultūras
centra deju kolektīvs (vad.
A.Meikšāne), Ilūkstes 1.vidusskolas
5.-6.kl deju kolektīvs „Ance” (vad.
A.Meikšāne), Ilūkstes 1.vidusskolas
7.-9.kl deju kolektīvs „Ance” (vad.
A. Meikšāne), Ilūkstes 1.vidusskolas
1.-2.kl.deju kolektīvs „Ance” (vad.
D.Jurjevska) un Ilūkstes 1.vidussko-
las 3.-4.kl. deju kolektīvs „Ance”
(skolotāja D.Jurjevska).

Ar savām balsīm Mežaparkā
izdziedātās dziesmas bagātināja Ilūk-
stes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris
(vad. A. Meikšāne).

Savu māku rādīja arī Bebrenes
Profesionālās vidusskolas audzēkņu
teātra grupa. Kā atzīst Bebrenes Pro-
fesionālās vidusskolas direktore

Lorija Kaminska: „Šī nebija pirmā
mūsu skolas dalība dziesmu un deju
svētkos Rīgā. Šogad dalībnieku skaits
bija ļoti ierobežots, tāpēc no amat-
nieku skates 12 dalībniekiem iespēja
būt šajos svētkos ieguva paši atrak-
tīvākie: Lauma Kūliņa, Ādams Lapa,
Dainis Jasinkevičs, Guntis Hodinskis
un Andis Kļavinskis. Šajos svētkos
mēs ļoti lietderīgi izmantojām arī
brīvo laiku, apmeklējot mūsu skolas
absolventes Marinas Žagatas (Žižičk-

inas) zirgaudzētavu
Carnikavas pagastā un
iepazināmies ar veter-
inārārsta praksi”.

Ar gūtajiem iespaidiem
dalās teātra grupas vadītāja
Rita Žagata: „šajos Dziesmu
un deju svētkos profe-
sionālās skolas ar amatu
prezentāciju un meistarstiķu
programmu piedalījās pirmo

reizi. No 45 skolām, kas piedalījās
„Amatnieku svētki - 2010” skatē, uz
Vērmanes dārzu tika izvirzītas 15
skolas, kas bija saņēmušas
visaugstāko vērtējumu. Mūsu skolai
- 5.vieta republikā. Vērmanes dārzā
uzstājāmies ar profesiju prezentācijas
meistarstiķi „Mans bērnības sapnis”.
Prezentāciju demonstrējām vairākas
reizes. Uzstājoties ar meistarstiķi, ir
vajadzīga sadarbība ar skatītājiem, lai
tos ieinteresētu ar skolā apgūstama-
jām profesijām. Vērmanes dārza
skatītāji bija ļoti atsaucīgi.”

Savu vietu šajos svētkos atrada arī
Ilūkstes 1.vidusskolas audzēknes
Lailas Ružas zīmējums „Rotaļnieces”
(Izvirzītais konkursā ”Ritmu spēles”)
(vad. Lonija Pupiņa).

Kopsummā Ilūkstes novadu
pārstāvēja 168 dalībnieki! Ikviens no
viņiem atgriezās mājās patīkama
noguruma un priecīgu emociju pār-
pilni. Atskatoties uz X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
to dalībnieki atzīst:

“No Dziesmu svētkiem paliks
tikai labas atmiņas. Bija diezgan liela
slodze, bet mums tas netraucēja.
Liels pluss bija tas, ka dejotājus
laistīja ar ūdeni.” /Laila/

“Šos dziesmu svētkus
neaizmirsīšu nekad! Bija tik lieliska
kopā būšana, labi pavadīts laiks un
jaunas iepazīšanās. Noteikti gribētos
to atkal un atkal atkārtot!” /Karīna/

“Nepatika, ka pēc svētkiem sāpēja
papēži, bet ļoti patika gājiens un tas,
ka gājienā varēju nest skolas karogu.
Uz svētkiem vēl gribētu
braukt.“/Raitis/

“Nācās dejot lielā karstumā, un
vienu reizi arī lietū. Bija daudz

piedzīvojumu kopā ar kolektīvu, ko
nevarēs aizmirst. Ieguvu daudz jaunu
draugu no citiem deju kolektīviem.
Šīs sajūtas nav izskaidrojamas
vārdiem, jo to neaizmirstamo mo-
mentu ir tik daudz, ka dziesmu un
deju svētkos gribētos dzīvot mūžīgi
un gribētos, lai tie nekad nebeigtos.”
/Anita/

“Dziesmu un deju svētki ir svētki,
kas rosina sirdi satraukties. Šie svētki
sniedz neizsakāmas un aizkustinošas
izjūtas. Man ļoti patika uzstāšanās
Vērmanes dārzā, brīvais laiks ar
Medicīnas muzeja apmeklējumu, at-
pūta pie jūras, un, bez šaubām, svētku
gājiens. Es pārliecinājos, ka šādus
svētkus netraucē ne lietus, ne kars-
tums.” /Lauma/

“Bija ļoti karsti, taču tas man
patika. Grūti bija no rīta piecelties,
bet uz deju svētkiem es noteikti vēl
brauktu. /Sanita/

“Visvairāk man patika pirmais
vakars mūsu skolā. Tad kad mēs
bijām iekārtojušies, sākās pati
jautrība. Gulēšanai palika pāris stun-
das, jo no rīta vajadzēja agri celties.
Otrā dienā gāja grūtāk, jo bija maz
gulēts, tomēr diena pagāja lieliski.
Dziesmu un deju svētkos pavadītais
laiks paliks atmiņā kā jautrs, skaists
piedzīvojums.” /Linda/

“Dziesmu un deju svētkos biju jau
trešo reizi. Sajūtas bija vienkārši
vienreizējas. Skatoties koncertus ier-
akstā, sapratu, ka bija vērts izciest
karsto sauli, neizgulētās naktis un
pietrītās tulznas. Paldies, mūsu
skolotājai par to, ka mums izdevās
tikt uz Dziesmu un deju svētkiem.”
/Lāsma/

“Dziesmu un deju svētkos biju jau
trešo reizi, bet zinu, ka šie 2010.gada
svētki manā atmiņā paliks kā vis-
spilgtākie ar savu krāšņumu un
saņemtajām emocijām. Spītējot kars-
tumam un grūtībām, es pavadīju
lielisku laiku ar savu deju kolektīvu.
Tieši kopā būšana ar draugiem uz
deju laukuma un skolā, kurā mēs
nakšņojām, visspilgtāk iezīmēsies
manās atmiņās.” /Zanda/

“Dziesmu un deju svētkos biju
pirmo reizi. Atmiņā paliks vairākās
uzstāšanās Vērmanes dārzā, svētku
gājiens, kura laikā mani patīkami
pārsteidza skatītāju atsaucība. Intere-
santi bija iepazīties arī ar savas
nākamās profesijas darba vidi zir-
gaudzētavā.” /Andis/

“Ļoti patika pirmā nakts skolā, arī
paši svētki. Dejot noteikti turpināšu
un ceru, ka būs iespēja vēlreiz
aizbraukt uz šādu pasākumu.” /Ilona/

“Man Dziesmusvētkos nepatika
karstums, bet bija liels prieks par to,
ka uz mums lēja aukstu ūdeni. Ļoti
patika gājiens un tas, ka varēju ier-
audzīt Latvijas prezidentu Valdi
Zatleru.” /Jana/

“Man ļoti patika, ka skolā, kurā
mēs dzīvojām, mūs ļoti labi uzņēma.
Šo svētku laikā es ieguvu daudz
jaunu draugu. No mēģinājumiem
man vislabāk patika mēģinājums
lietū. Mēs visi tā samirkām! Tas bija
jautri! Svētku laikā man patika tas, ka
visapkārt, gan laukumā, gan gājienā
bija tik daudz dejotāju!” /Arta/

“Ļoti nepatika uzgājieni pirms
dejām, taču patika finālā veidot vil-
nīti. Vispār svētki patika un
nenožēloju, ka tur biju.” /Ilmārs/

“Dziesmusvētki man likās ļoti
īpaši. Pirmkārt patika skolotāji, kuri
brauca līdzi, paldies Jums! Patika
filma, kas tika rādīta kinoteātrī uz
lielā ekrāna, kaut gan biju jau
redzējis, bet nevar salīdzināt pat!!!!

Patika dzīve skolā. Toreiz likās šaus-
mīgs karstums, bet atbraucis mājās
sapratu, ka gribu atkal braukt! Ļoti
patika fināls, vilnis, kad sadevāmies
rokās! Bija prieks, ka mēs to pave-
icām, ka mūs redzēja televizorā.
Ieguvām jaunus draugus no Be-
brenes. Visvairāk man patika deja
„Parādi brālīti”. Kad skatījos mājās

atkārtojumu, gribējās dejot, pat de-
joju un dziedāju.” /Eduards/

“Dziesmusvētkos man visvairāk
patika tas, kā mūs mācīja dejot, lai
veidotos skaisti laukuma zīmējumi.
Ļoti patika iet gājienā pa Rīgas ielām.
Vēl man patika, kā mūs uzņēma
skolā - visi bija laipni un pusdienas
mums bija ļoti garšīgas!” /Jekaterina/

“Dziesmusvētkos bija grūti, bet
arī interesanti. Visvairāk man patika
gājiens un deju koncerta fināls.
Vakaros bija daudz par ko parunāt,
tikai skolotājas lika iet gulēt.” /Anete/

“Es Dziesmusvētku laikā ieguvu
ļoti daudz jaunu draugu no Bebrenes
deju kolektīva. Ļoti interesanti bija

gulēt visiem kopā vienā klasē. Intere-
santi un jautri bija vienā mēģinājumā,
kura laikā mēs visi samirkām, jo lija
ļoti stiprs un silts lietus, bet pēc tam
saulītē izžuvām turpat laukumā.”
/Ieva/

“Man ļoti patika deju koncerts,
kur vajadzēja skriet uz burtu „A” un
viens cilvēks neuzspēja. Tas mūs

visus uzjautrināja. Liels prieks bija
ieraudzīt Latvijas prezidentu Valdi
Zatleru.” /Karīna/

Arī kāda skolēna mamma Gunita
atzīst, ka „patika viss. Patika, jo pašu
bērni dejoja. Tās ir citas emocijas, citi
iespaidi”.

Atmiņu gaismā ikviens ar cerību
lūkojas uz iespēju vēl kādreiz

piedzīvot un izdzīvot šo krāsām tik
bagāto mirkli. Tas noteikti būs citās
krāsās krāsots un ar jaunu pieredzi
uzlūkots, bet visā savā būtībā emoci-
jām pildīts laiks. Lai izdodas!

Ilūkstes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča

Arī tas ir jāprot...

Rīgas ielās

Starpbrīdī

„Dziesmu un deju svētkos gribētos dzīvot mūžīgi”

Ādams Lapa – topošais viesmīlības pakalpojumu speciālists
demonstrē pavāra darbu.
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Rīgas ielās "deju rakstos"

...vajadzēja skriet uz burtu „A” un viens cilvēks neuzspēja...

Bižu laiks

Skaņu un dvēseļu pulsējums Mežaparka estrādē

Lepnums, ka esam daļa no šiem svētkiem
Vecāku rūpes ceļā uz Rīgu



Notikums

10. jūlijā Dvietē atklāja piemiņas ak-
meni Ilūkstes Nacionālo partizānu pulka
Dvietes rotai. Idejas un projekta autors
piemiņas akmens vietas izveidei ir Latvi-
jas Nacionālo partizānu apvienības biedrs
Gunārs Blūzma. Piemiņas akmens autors -
Imants Laizāns, akmeņkalis no Jersikas.

Pasākumā piedalījās viesi no Lietuvas
Nacionālo partizānu apvienības, Lietuvas
Seima, Latvijas Nacionālo partizānu
apvienības, Latvijas Nacionālo karavīru
biedrības. Latvijas Politiski represēto
apvienības Ilūkstes un Dunavas nodaļu
pārstāvji un dvietieši.

Pēc Latvijas himnas atskaņošanas
noskanēja zemessargu bataljona karavīru
raidītās zalves. Piemiņas akmeni atklāja
Latvijas Nacionālo partizānu apvienības
valdes priekšsēdētājs Ojārs Stefans un
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Ste-
fans Rāzna.

Dvietes draudzes prāvests Edvards Zak-
sis un Ādažu militārās bāzes kapelāns
kapteinis Raimonds Krasinskis piemiņas
akmeni iesvētīja.

Ikvienai piemiņas vietai ir sava vēsture.
Klātesošie ar lielu interesi noklausījās

Jūras spēku virsleitnanta – vēstures maģis-
tra Jāņa Viļuma vēsturisko ieskatu par to
gadu notikumiem. Pirms 65 gadiem 1945.
gada 21. jūnijā tika izveidots Ilūkstes par-
tizānu pulks, kura dalībnieki cīnījās pret
padomju okupācijas varu.

Klātesošos uzrunāja Dvietes pagasta
teritorijas un komunālās saimniecības
pārzine Iveta Plone, Latvijas Nacionālo
partizānu apvienības valdes
priekšsēdētājs Ojārs Stefans, Latvijas
Nacionālo karavīru biedrības
priekšsēdētājs Edgars Skreija, Lietuvas
Nacionālo partizānu vadītājs Jonass Če-
ponis, Lietuvas Seima deputāts Aļģis
Kazulenos, Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

NBS Ģenerālinspektors brigādes ģen-
erālis Juris Vectirāns un bijušais Latvijas
Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins
uzrunāja klātesošos un uzdāvināja Dvi-
etes iedzīvotājiem grāmatas: „ Latvija
likteņa gaitās”, Artura Silgaiļa „Latviešu
leģions”, „Latvijas atbrīvošanas kara
vēsture” un „Nezināmais karš” par
latviešu nacionālo partizānu cīņu pret
padomju okupantiem 1944 – 1956.

gados. Šīs grāmatas ir pieejamas Dvietes
bibliotēkā.

Piemiņas akmens atklāšanas pasākumā
muzikālos priekšnesumus sniedza flautiste
Sanda Paukšte un Bebrenes vīru vokālais
ansamblis, kurus vada Āris Kaktiņš.

Pasākuma izskaņā visi klātesošie nolika
ziedus pie piemiņas akmens un nofo-

tografējās.
Izsakām pateicību visiem, visiem, kuri

piedalījās piemiņas akmens vietas izveidē.
Dvietes pagasta bibliotēkas vadītāja
Vencislava Marcinkeviča

Piemiņas akmens atklāšana

Pirms 65 gadiem 1945. gada
21. jūnijā tika izveidots Ilūkstes
partizānu pulks, kura dalībnieki
cīnījās pret padomju okupācijas
varu. Šis raksts sniedz nelielu
ieskatu šī pulka Dvietes rotas vēs-
turē, kurai š.g. 10. jūlijā Dvietē
tika atklāts piemiņas akmens.

Pirmās nacionālo partizānu
grupas Dvietes pagastā, kā liecina
laikabiedru atmiņas un arhīvu
materiāli, izveidojās 1944. gada
rudenī, tūdaļ pēc Sēlijas
nonākšanas atkārtotā padomju
okupācijas varā. Partizāni cerēja
uz politiskām pārmaiņām - drīzu
karu starp PSRS un Ri-
etumeiropas valstīm.

Par savu patvēruma vietu na-
cionālie partizāni izraudzījās
mežus Dvietes pagasta ziemeļu
daļā. Šeit, šajā plašajā mežu
masīvā, patvērumu rada ne tikai
dvietieši, bet arī Bebrenes,
Rubenes pagasta iedzīvotāji, kā
arī vīri viņpus Daugavai – no Lat-
gales.

Sākotnēji partizāni pārsvarā
slēpās un aktīvu darbību
neuzsāka. Mērķtiecīgāka na-
cionālo partizānu grupu orga-
nizēšanās noritēja 1945. gada
pavasarī, kad aprīlī bijušais Latvi-
jas armijas virsnieka vietnieks
Otto Sudrabiņš no Dvietes,
Rubenes un Bebrenes pagastu
partizānu grupām izveidoja rotu,
kura sastāvēja no četriem vadiem:
1.Dvietes – vadīja bijušais
aizsargs Staņislavs Tamanis;
2.Dvietes-Pilskalnes – vadīja bi-
jušais leģionārs Francis
Beļķēvičs; 3.Bebrenes - vadīja bi-
jušais Latvijas robežsargs, dvieti-
etis Donats Ķeiris un 4.Dunavas
– vadīja Antons Baranovskis-
Platkanis.

1945. gada jūnijā Dvietes un

Rubenes pagasta partizāni veica
pirmo nopietnāko bruņoto
uzbrukumu padomju okupācijas
varas pārstāvjiem Dvietes pa-
gastā, kas vēstures literatūrā tiek
dēvēts par Jadvigovas kauju. Tor-
eiz naktī no 16. uz 17. jūniju
apvienotā Dvietes un Bebrenes
pagastu miliču un iznīcinātāju
bataljonu kaujinieku grupa skaitā
10 vīri devās uz nacionālo par-
tizānu Donata Ķeira un Kazimira
Krikšjāņa saimniecībām Dvietes
pagasta Ružusalā, lai viņus
arestētu. Čekai bija kļuvis
zināms, ka viņi bieži nakšņo
savās mājās. Gadījumā, ja neiz-
dodas arestēt partizānus, tad tika
uzdots arestēt viņu ģimenes lo-
cekļus. Šāda veida taktika – ķīl-
nieku ņemšanu, okupācijas varas
drošības iestādes Latvijā par-
tizānu kara laikā bieži praktizēja.

17. jūnija rītā, kad miliči un
iznīcinātāji ieradās norādītajās
saimniecībās, viņi nevienu ne-
sastapa, jo vietējie iedzīvotāji
partizānus laicīgi bija brīdinājuši
par miliču tuvošanos. Mājās
neatraduši nevienu, ne partizānus,
ne mājiniekus, miliči arestēja ne-
jauši sastapto Donata Ķeira brāli
Konstantīnu un trijos pajūgos at-
griezās atpakaļ uz Dvieti. Tikmēr
partizāni, mežā apziņojuši tu-
vākās partizānu grupas par miliču
ierašanos, nolēma viņus pār-
mācīt. Apvienotā Donata Ķeira,
Kazimira Kriškjāņa un Antona
Platkaņa - Baranovska partizānu
grupa, sadarbībā ar vietējo
mežsargu Pēteri Juhņeviču
izskaitļojuši iespējamo miliču un
iznīcinātāju grupas virzīšanās
ceļu, ierīkoja slēpni ceļa pa-
griezienā uz Jadvigovas muižiņu.
Kā liecina šīs kaujas aculiecinieki
un dalībnieki, tad uzbrukums

ildzis neilgi, bet bijis efektīgs.
Partizāni atklāja uguni pa brau-
cošiem miličiem un
iznīcinātājiem. Okupācijas varas
pārstāvji atklāja pretuguni no
ložmetējiem, automātiem un
šautenēm. Partizāni neapjuka un,
ar veiklu manevru no sāniem,
iznīcināja 8 miličus un
iznīcinātājus. Dzīvi no partizānu
slēpņa izspruka tikai divi
iznīcinātāji, kuri bija atpalikuši
no galvenās grupas, jo bija
aizkavējušies pie vietējā
saimnieka, ieņemot sīvā mēriņu.
Šķūtniekus un apcietinātos nebija
skārusi neviena lode. Viņi sveiki
un veseli atgriezās savās mājās.
Kā stāsta vietējie iedzīvotāji, tad
tajā apvidū kādu laiku bija miers
no miličiem un iznīcinātājiem.
Zīmīgi, ka tanī dienā, t.i., 17.
jūnijā tieši pirms 5 gadiem PSRS
bija okupējusi neatkarīgo Latvi-
jas valsti. Partizāni bija godam
„atzīmējuši” šo Latvijas valstij tik
drūmo gadadienu.

Partizāni Ilūkstes apriņķī
turpināja organizēties. Jūnijā bi-
jušais Latvijas armijas virsnieka
vietnieks Staņislavs Urbāns izvei-
doja Ilūkstes partizānu pulku, kas
teritoriāli aptvēra visu Ilūkstes un
daļēji Jēkabpils apriņķus. Pulks
sastāvēja no trīs bataljoniem.
Pulka 1.bataljonā ietilpa Dvietes
rota. Par tās komandieri tika
iecelts leģionārs Jānis Stūriška.
Rota sastāvēja no diviem vadiem.
Par vada komandieriem, īsāku vai
garāku laika sprīdi, bijuši Donats
Ķeiris, Francis Beļķēvičs,
Staņislavs Tamanis, Jānis Ancāns.
Savukārt par grupu ko-
mandieriem Ludvigs Gīlis, Plonis
Kazimirs u.c. Rotas sastāvs
pastāvīgi mainījās, līdz šim ir
apzinātas 70 personas, gan sievi-

etes, gan vīrieši. Jāpiezīmē, ka
Franča Beļķēviča vads lielākoties
sastāvēja no precētiem pāriem.
Baidoties tikt arestētas, sievas
bija uzsākušas partizāņu gaitas.
Piemēram, Donats Ķeiris mežā
atradās kopā ar savu sievu, dēlu
un abām meitām.

1945. gada augustā Ilūkstes
partizānu pulks tika iekļauts
Latvijas Tēvzemes sargu (par-
tizānu) Apvienības 2.divīzijas
sastāvā. Šīs partizānu organizāci-
jas vienības darbojās Daugavpils,
Rēzeknes, Jēkabpils un Madonas
apriņķos. Mēneša beigās Dvietes
pagasta Igērkļa mežā Ilūkstes
pulka t.sk. Dvietes rotas partizāni
kopumā ap 200 dalībnieku, klāte-
sot arī grupai lietuviešu na-
cionālajiem partizāniem, pieņēma
partizānu solījumu- zvērestu, kas
skanēja sekojoši: „Es apakšā
parakstījies, zvēru būt uzticīgs
Dievam un Tēvzemei – Nacionāli
Neatkarīgai Demokrātiskai Latvi-
jai un vienmēr gatavs ziedot
savus spēkus un dzīvību tai. Bez
ierunām vienmēr izpildīt savu
priekšnieku rīkojumus un
pavēles. Būt drošsirdīgam,
nebaidīties no atbildības Dieva,
sirdsapziņas un latviešu tautas
priekšā.”

Vēl viena nozīmīga epizode
partizāņu kara vēsturē, kas
saistīta ar Dvieti attiecas uz 1945.
gada septembri. Naktī no 27. uz
28. septembri Ilūkstes partizānu
pulka vadība izplānoja rūpīgi
operāciju – Dvietes ieņemšanu.
Šajā uzbrukumā piedalījās Dvi-
etes rotas un pulka štāba rotas
apvienotā partizānu grupa, kop-
skaitā 25 vīri. Vispirms rūpīgi
veicot izlūkošanu partizāni pus-
naktī īstenoja uzbrukumu: pār-
grieza sakaru līnijas ar Ilūksti un

Bebreni, ieņēma Dvietes izpild-
komiteju, miliciju, bloķēja tuvākā
iznīcinātāja Vuškāna māju un
rekvizēja preces veikalā.
Rezultātā partizāni neciešot za-
udējumus bija sagūstījuši
vairākus okupācijas varas
pārstāvjus, nošāvuši vienu
iznīcinātāju un ieguvuši trofejas.
Var droši apgalvot, ka līdz pat di-
enas vidum Dvietē tika pārtraukta
padomju okupācijas varas iestāžu
funkcionēšana.

Diemžēl 1945. gada rudenī
Ilūkstes partizānu pulka liktās
cerības uz drīzu karu starp PSRS
un rietumu valstīm nepiepildījās.
Lai saglabātu dzīvo spēku, liela
daļa pulka partizānu 1945. gada
beigās un 1946. gada sākumā le-
galizējās. Līdz ar to Dvietes rota,
kā vienība beidza funkcionēt.

Neskatoties uz plašo legalizā-
ciju, partizāņu cīņas turpinājās, to
rindās iekļāvās jauni dalībnieki
vai arī mežā otrreiz patvērumu
rada tie partizāni, kuri nespēja
samierināties ar padomju okupā-
cijas varas patvaļu. Pēdējais na-
cionālais partizāns no Dvietes
Viktors Smelters legalizējās tikai
1955. gadā.

Diemžēl partizānu karš bija
sīvs un tas prasīja upurus gan no
vienas puses, gan otras. Vēl līdz
šim brīdim daudzas kritušo na-
cionālā partizānu kapavietas nav
apzinātas. Ja kādam lasītājam ir
informācija par nacionālo par-
tizānu atdusas vietām, vai
ģimenes arhīvos saglabājušies
foto materiāli, vai zināms kāds
laikabiedrs, kurš varētu dalīties
atmiņās par partizānu kara
notikumiem, lūdzu atsaukties.

Vēstures maģistrs Jānis
Viļums (mob.tālr. 29163559; e-
pasts: latgal@inbox.lv).

Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības
Ilūkstes partizānu pulka Dvietes rotas vēsture
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Pašā vasaras vidū 13.jūlijā
savu astoņdesmito dzimšanas
dienu Eglaines pagastā svinēja
Kvederu māmuliņa – Genovefa
Kvedere. Pirmā apsveikt savu
vīramammu bija atsteigusies
Zoja, kā arī palīdzēt sagaidīt
ciemiņus. Sirmā māmuliņa,
priecīga un spirgta, uzņēma arī
mūs – Eglaines pagasta pārvaldes
darbiniekus un Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
S.Rāznu. Katram bija daudz siltu
un mīļu vārdu ko sacīt jubilārei,
jo Genovefas dzīve ir dzīvota ar
dāsnumu vērstu uz ārpusi - gan
savai ģimenei, gan līdzcilvēkiem.

Genovefa, ar prieku un bez pa-
mudinājumiem, stāstīja par savas
dzīves notikumiem - saulainās at-
miņas mijās ar sāpīgajām, bet no
viņas gaišās sejas ne mirkli
nepazuda smaids. Tā vien likās,
ka šī diena bija viena no tām, kad
cilvēks gara acīm pārskata visu
savu dzīvi, un atmiņas plūst rāmi
un neapturami kā laika upe.

Genovefa piedzima Raudas
pagasta „Krodziņos” 1930.gadā
piecu bērnu ģimenē. Tēvam
piederēja sava zemīte un māja, ko
saimnieks kopa un skaistināja no

visas sirds. Mamma audzināja
kuplo bērnu pulciņu un uzturēja
pavarda siltumu. Mazā Genovefa
skolas gaitas uzsāka toreizējā
Marinovas skolā, un vēlāk tās
pabeidza Raudas septiņgadīgajā
skolā.

Lai gan bijusi saimnieka
meita, Genovefa pratusi strādāt
visus lauku darbus. Pirmās at-
miņā nāk labības pļaujas sūrās di-
enas, kas tādas bijušas arī tiešā
vārda nozīmē, jo sāļie sviedri
grauzuši acis un rokas sūrstējušas
no asās labības plēsumiem un
dūrumiem, bet, neskatoties uz
nogurumu, pēc darba visas meitas
un sievas gājušas no lauka dzies-
mas dziedādamas un vēl pinušas
vainagus pļāvējiem, jo tā tas bijis
pieņemts. Grūtums nekad nav
ņēmis virsroku pār tām
vienkāršajām cilvēciskajām at-
tiecībām, kuras stipru turēja visu
zemnieka sētu. Nav pagaisušas
arī atmiņas par darbu pie kuļ-
mašīnas, kas prasīja īpašu uz-
manību un izturību. Ar smaidu
Genovefa atceras jau vēlākos
laikus, kad jaunieviesto kultūru –
kukurūzu sējuši ar rokām.

Pēc mācību beigšanas kolhoza

priekšsēdētājs Genovefu sūtījis
uz Saukas lauksaimniecības skolu
apgūt veterinārārsta profesiju. At-
griežoties kolhozā jauniņā
speciāliste ar degsmi ķērusies pie
vetfeldšeres darba un drīz vien
viņai tika uzticēts arī fermas
vadītājas pienākums. Enerģijas
un dzīvesspara vēl atliku likām
bija palicis pāri, tādēļ ie-
saistījusies trenera H.Lapkovska
komandā un uzsākusi regulārus
treniņus velosportā, nedaudz
aizrāvusies arī ar slēpošanu. Gen-
ovefa ne bez lepnuma rāda sava
trenera izdoto fotoalbumu par di-
vriteņu sporta attīstību Latvijā un
tās fotogrāfijas, kurās ir kopā ar
saviem komandas biedriem un
treneri. Sacensībām esot gatavo-
jušies cītīgi un ar pilnu atdevi,
1955.gada republikas sacensībās
iegūtā pirmā vieta devusi iespēju
doties arī uz Maskavu un
piedalīties PSRS arodbiedrību
spartakiādē.

Katra dzīvesstāsta tie
skaistākie un romantiskākie
notikumi saistās ar divu cilvēku
satikšanās un iemīlēšanās laiku.
Ne bez smaida Genovefa pastāsta
arī par šo savas dzīves posmu,

kad toreizējais Raudas sovhoza
jaunais un skaistais priekšsēdētājs
Pāvils Kveders sācis lūkoties uz
jauniņās un ļoti ašās vetfeldšerītes
pusi, kas kā ūdenszāle gandrīz
nekad nav bijusi notverama. Lai
kaut kā pievērstu sev uzmanību,
priekšsēdētājs Genovefai
pārmetis lielo aizraušanos ar
velosportu, pat atbrīvojis no fer-
mas vadītājas amata, bet tas bijis
tikai iegansts, lai jaunais meitietis
tak prastos un atvērtu acis. Tad
notikusi kāda nejauša satikšanās
un abi sapratuši, ka radīti viens
otram. Aplidošanas laiks nav bijis
ilgs – nospēlēja kāzas un abi
izveidoja ģimenīti. Piedzima dēli
– vecākais Vitolds, trīs gadus
vēlāk Aivars. Genovefa jau tolaik
atteicās no profesionālās iza-
ugsmes, karjeras un izvēlējās
savu mūža profesiju - būt par
mammu un sievu, lai bērniem un
vīram netrūktu gādības un uz-
manības.

Abi puiši auga rātni un pak-
lausīgi, skolas gaitām vienmēr
tika sekots līdzi, no mammas zēni
bija mantojuši sportisko sacen-
sību garu, pa skolas gadiem
sakrātas diplomu un goda rakstu
kaudzes. Aivaram īpaši pade-
vušies ātrskrējieni.

Savā piemājas saimniecībā
ģimene visus lauku darbus
darījuši kopīgi. Kopā ar tēvu zēni
agri iemācījušies gan sienu pļaut,
gan ar traktoru braukt – tā, ka ap-
kārtējie kaimiņi brīnījušies par
tādiem maziem censoņiem, kas
agrā rīta gaismiņā kopā ar tēti jau
siena vālā stājušies.

Kad dēli paaugušies un
aizgājuši uz Višķu
sovhoztehnikumu mācīties, Gen-
ovefai arī laika vairāk sāka
izbrīvēties. Paaicināta, labprāt
piekritusi dziedāt baznīcas koros
gan Eglainē, gan Subatē. Arī šo-
dien Genovefa paļaujas tikai uz
Dieva apredzību, uz to, kas visu
dzīvi sargājis ir viņu pašu, ir visus
mīļotos. No prāta tā arī nav iz-
zudis tas skaistais sapnis, kas nos-
apņots vēl pašā kopdzīves ceļa

sākumā – neparastas gaismas
mirdzuma ieskauta Dievmāte, kas
pēc laika lēnām pazudusi debesīs.

Dzīve nebūt nav bijusi rožu
dārzs, lielāki un mazāki
satricinājumi ir brāzušies pāri kā
vētras un negaisi, draudēdami
salauzīt to, kas tik mīļš un dārgs,
un tikai lūgšanā allaž ir atgūts
miers, arī grūtie apstākļi sakārto-
jušies.

Līdz pat šodienai Genovefa ir
saglabājusi savu sīkstumu,
dzīvīgumu un rosītiesprieku:
stāda un sēj savu dārzu, audzē
puķes, ogo un sēņo, līdzko atrod
mežmalā kādu skaistu pīlādzīti,
ozoliņu vai kādu citu koku, tā nes
uz māju pusi un iestāda. Prāts un
sirds domās arvien pie savējiem
kavējas – pie dēlu ģimenēm un
mazbērniem.

Genovefas stāstu uz mirkli
pārtrauc smaidošā Zoja, kas
mums pavēsta kādu sirmās mā-
muliņas gudrību: vīramāte abu
dēlu ģimeņu dzīvēm nekad nav
traucējusi, bet, ja kādreiz va-
jadzējis jaunos pamācīt, tad tie
arvien bijuši dēli, vedeklas nekad
nav pēlusi, varbūt tamdēļ at-
tiecības šo garo gadu laikā ir tikai
plaukušas. Pati Genovefa piebilst,
ka labai sadzīvošanai ar kaim-
iņiem un citiem līdzcilvēkiem arī
tikusi izmantota gudrība – ja ar
kādu iznācis pārmīt skarbāku
vārdu, tad labāk palūgties par
viņu, bet ne ienaidu nēsāt.

Šodienas modernais cilvēks ir
aizņemtības un noguruma cil-
vēks, kas meklē visādus
paņēmienus un veidus, kā atgūt
spēkus. Laiks, ko pavadījām ar
Genovefu vienkāršā sarunā mūs
uzmundrināja un piepildīja ar
rimtu mieru. Mīļš paldies viņai
par garā mūža stāstu un laipno
uzņemšanu.

Eglaines pagasta vēstures
centra vadītāja

Ligita Petuhova

Genovefai Kvederei - 80

Mēneša jubilārs

Ilūkstes novada pagastos aktīvi ir
strādājuši kultūras ļaudis, atzīmējot svētku un
svinamās dienas. Aktīvi ir bijuši arī mūsu no-
vada pensionāri.

Jau agrā pavasarī tika atzīmēta Meteņu
diena Bebrenes KN, Šēderes KN, kā arī
terora upuru piemiņas dienas Ilūkstē, Eglainē.
Bija Eiropas deju kopu satikšanās Dvietē.
Tajā piedalījās arī kaimiņu pagasti – Rubeņu,
Rožkalnu, Vārkavas dejotājas. Dvietē tika
sarīkota bijušo šoferīšu groziņballe. Arī šajā
pasākumā vairākumā bijām pensionāri.

Šogad „Teātra dienas” atzīmēja Ilūkstes
KN, Bebrenes KN un Dvietē. Dvietē mūs
priecēja Višķu „Dzīvītes” atraktīvās dāmas.
Interesants pasākums bija rokdarbniecēm
Krustpils pilī. Te visus apciemoja mūsu prezi-
dents ar kundzi. Cimdus mūsu pirmajam
pārim dāvāja rokdarbnieces no Ilūkstes, Be-
brenes, Dvietes.

Bebrenē „Aprīļa pilienos” skanēja dzies-

mas un joku ludziņas.
Brīnišķīgus mirkļus pārdzīvojām atpūtas

bāzē „Dubezers”, svinot „Melnā kalna
svētkus. Katra pagasta pašdarbnieki sniedza
visu to labāko. Arī te Višķu „Dzīvītes” dāmas
neskopojās ar savu humoru un dziesmām.
Atzīmēja arī mātes dienu. Pasākumi notika
Šēderē, Subatē, Dvietē.

Visaktīvāk pensionāri rosījās pošoties uz
Balviem. Uz turieni brauca gan dziedošie,
gan dejojošie ļaudis.

Arī otrajā pusgadā kultūras ļaudis nes-
naudīs. Mēs, vecāka gājuma seniori cen-
tīsimies turēties līdzi!

Astērija Kunicka
Ilūkstes novada pensionāru biedrības

Kultūras un sadzīves komisijas vadītāja

Ir pavadīts spraiga darba pusgads

Bebrenē „Aprīļa pilienos” skanēja dziesmas un joku ludziņas
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Notikums

Vēja šalku pavadīti un saules
staru ieskauti, 2.un 3.jūlijā tika sv-
inēti Ilūkstes novada 6 gadu
pastāvēšanas laikā nu jau trešie no-
vada svētki. To pirmā diena, kas
iesākās ar bīskapa Jāņa Purvinska
vadīto dievkalpojumu, bija veltīta
bērniem un jauniešiem. Šo dienu
bagātināja 2 koncerti: „Iegriez vil-
ciņu...”, kurā piedalījās novada
mazie mūzikas kolektīvi, solisti un
vokālistu konkursa „Cālis” dalīb-
nieki, kā arī X Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku
ieskaņas koncerts „Nāc gavilēt!”,
kas tika uzsākts ar skaistu im-
provizētu novada radošo kolektīvu
(koru un deju kolektīvu) lietussargu
gājienu. Koncertā visus klātesošos
priecēja Ilūkstes novada skolu deju
kolektīvi, kas šogad kuplā skaitā
pārstāvēja Ilūkstes novadu X Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju

svētkos. Tāpat ikviena sirdi sas-
niedza arī koru un vokālo ansambļu
skanīgie dziedājumi, starp kuriem
bija arī ciemiņi no Daugavpils no-
vada – apvienotais Sventes -
Silenes vidusskolu 5.-9. klašu koris
(diriģente Rozālija Almakajeva).

Ar gavilēm tika sagaidīts arī
Ilūkstes novada vokālais ansamblis
„The Sharks”, kas popularizē Ilūk-
stes novada vārdu gūstot augstus
panākumus dažādos konkursos
Latvijā un ārpus tās.

Savu artavu pozitīvās noskaņas
radīšanā sniedza Annas Brigaderes
pasaku lugas „Maija un Paija” per-
sonāži, kuru lomās iejutās Vineta
Zemlicka-Ruhmane (Maija),
Andželika Pabērza (Paija), Artūrs
Lapa (Varis) un Ruta Buldure
(Pate). Skatītāju smaidu pavadīti,
ērti iekārtojušies izrotātā kabrio-
letā, ieņēmuši vietas uz motocikla
un velosipēda, visi kopīgi „devās
uz X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem”.

Svētku pirmajā dienā arī darbo-
jās atrakcijas, notika dažādi
konkursi, jautrie starti un citas ak-
tivitātes, kas mazajiem novad-
niekiem ļāva no sirds izskrieties un
pārbaudīt savas spējas.

Otrā diena notika seno latviešu
tradīciju noskaņās un izvērtās par
tirgus dienu, kuru ieskandināja
pūtēju orķestris „Sēlija”. Apmek-
lētājus priecēja Dvietes, Bebrenes
un Eglaines Eiropas deju kopas,
Subates, Dvietes un Šēderes līni-
jdejotājas, Dvietes, Pilskalnes
vidējās paaudzes deju kolektīvi un
daži nejauši ieklīduši tirgus apmek-
lētāji.

Eglaines pagasta Lašu kalnā
notika koru un ansambļu
sadziedāšanās, kura norisē ļauj
ielūkoties pasākuma vadītāja:
Šēderes KN vadītāja S.Spaļva:
„Apzinoties prieku un lepnumu par
savu novadu, Ilūkstes novada paš-
darbības kolektīvi: Lašu koris
(diriģente M.Žigajeva), Pilskalnes
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs (vadītāja A.Stalidzāne),

Bebrenes KN senioru vokālais
ansamblis „Sarma” (vad.
R.Kalvāne), Subates KN vokālais
ansamblis „Sonāte” (vad. V.Jas-
mane), Bebrenes KN vīru vokālais
ansamblis (vad. Ā.Kaktiņš), Ilūk-
stes vokālā grupa „Ekspromts”
(vadītāja D.Paukšte), 3.jūlija pēc-
pusdienā bija pulcējušies Eglaines
pagasta Lašu kalnā, lai ar dzies-
mām un dejām pieskandinātu mūsu
novadu - skaisto un gleznaino. Lai
kora dziesmai ir lielāks spēks un
varenums un tā varētu skanēt tālāk
un plašāk, Lašu kora dziedātājiem
pievienojās Daugavpils novada
jauktais koris „Latgale” (diriģente
A.Zarāne) un Višķu pagasta jauk-
tais koris (diriģente M.Bicāne).

Pēc koncerta gan dalībnieki, gan
skatītāji varēja baudīt miežu pu-
traimu biezputru, zirņus ar speķi un
smaržīgu zāļu tēju.
Par to paldies Be-
brenes Profesionālās
vidusskolas pavārēm,
atpūtas bāzes „Sal-
iņas” saimniecēm un
Valentīnai Samovičai.

Tāpat viņa izsaka
pateicību arī visiem
dziedātājiem gan
savējiem, gan
ciemiņiem Paldies de-
jotājiem, paldies
skatītājiem un
pasākuma atbalstītājiem: Ilūkstes
novada pašvaldībai, Eglaines pa-
gasta pārvaldei. Paldies Eglaines
pagasta ļaudīm par skaisti sakopto
un uzposto pasākuma vietu.”

Svētku izskaņā notika dziedošo

aktieru ansambļa „Drama” kon-
certs, kas apkārtējos jo īpaši
aizkustināja ar savu atraktivitāti un
skaistajām balsīm.

Pašā vakarā ikvienam klātesoša-
jam bija iespēja izdejot kādu dejas
soli grupas „Klaidonis” mūzikas
pavadībā.

Saules piepildīti un tik pat siltas
noskaņas pilni izvērtās Ilūkstes no-

vada svētki. Jācer, ka vēl ilgu laiku
novada iedzīvotāju sejās nezudīs
smaids, ko radījusi šī kopības
sajūta.

Ilūkstes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča

Veltījums
Ilūkstes

novada svētkiem
Tu – pacel Mieru,
Gaismu un Prieku
Ar bērna mazajām rokām.
Pacel, pacel to augstu
Uz tēva un mātes
Lūdzošām rokām:
Dziesmas un dejas
Lai viļņo un liesmo
Kā magones sārtas,
Kā rudzupuķes zilas
Rudzu zeltainā laukā.
Jel spēlē, spēlē
Uz kokles,
Uz bērza zaļajām

plaukstām,
Uz ziedošām liepām,
Uz saules
Mirdzošām stīgām,
Līdz dvēsele
Laimīga staros –
Novadā, Latvijā visā.
To pateicības
Visskaistāko ziedu
Tā ieliks – Devēja rokās.
/Dz.Krievāne/

Novada saulainās dienas

Pēc koncerta gan dalībnieki, gan skatītāji varēja baudīt miežu putraimu
biezputru, zirņus ar speķi un smaržīgu zāļu tēju.

Subates KN vokālais ansamblis „Sonāte” (vad. V.Jasmane)

Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas visa laba vēlējumi gan radošajiem kolek-
tīviem, gan skatītājiem

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja A.Stalidzāne)
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Informācija

10.00 - 15.00 Grāmatu komer-
cizstāde: Zvaigzne ABC, Lauku
Avīze, Nordik, Tapals, Jumava,
Avots, Likteņstāsti, Poligrāfijas
infocentrs, Rēriha grāmatnīca –
pie pamatskolas. Pircēji piedalās
grāmatu izlozē.

10.30 muzikāls sveiciens no
grupas „Marčello”

PIEAUGUŠAJIEM
11.00 Grāmatu svētku atk-

lāšana. (Nīcgales pamatskolas
sporta zālē)

11.30 Publiskā diskusija sadar-
bībā ar Sorosa fondu Latvija
„Veselības aizsardzība – arī lauku
iedzīvotājiem?” - piedalās
9.Saeimas deputāte Sarmīte
Ķikuste (Vienotība), Valdis Ģīlis
(Par labu Latviju!), ZZS, PS un
SC pārstāvji (Nīcgales pamatsko-
las sporta zālē)

13.30 Deputātu kandidātu pre-
ses konference – iztaujā „Latvijas
Avīzes,” „Latgales Laiks”, citi
reģionālās preses žurnālisti (Nīc-
gales pamatskolas sporta zālē)

14.00 "Sieviešu dzīves sižeti
pasakās" iepazīt pasakās slēptās
norādes un vēstījumus palīdzēs
Iveta Gēbele - psiholoģe -
sistēmisko risinājumu konsul-
tante, pasaku terapeite, Radošā
psiholoģijas centra "Ģimenei"
vadītāja. (Nīcgales tautas nama
zālē)

15.00 "Doma. Spriedze.
Slimība. Vēstules mīļākajiem”
kā sākt un turpināt savas
veselības ceļu kopā ar grāmatas
autoru, kustību ārstu Visvaldi
Bebrišu sadarbībā ar izde-
vniecību „Jumava” (Nīcgales tau-
tas nama zālē)

16.00 Grāmatu svētku
noslēgums. Jaunāko grāmatu
izloze „Veiksmīgais pircējs”
(Nīcgales pamatskolas sporta
zālē)

13.00 „Vitamīnu zupa miesas
un gara stiprināšanai ” pusdienas
pie vigvama pamatskolas rotaļu
laukumā

BĒRNIEM
11.30 „Laimes zemi meklējot”

kopā ar Sprīdīti un sadarbībā ar
izdevniecību Zvaigzne ABC (bēr-
nudārza spēļu laukums)

12.00 Aizraujošs ceļojums
laikā „Dievs mums atklāj sevi
Grāmatu Grāmatā” kopā ar
kristīgās ticības skolotāju Sanitu
Jaunošāni un sadarbībā ar izde-
vniecību Zvaigzne ABC (bēr-
nudārza lapenē)

11.30 Info stunda ,,Mūsu
uzdevums PALĪDZĒT CIL-
VĒKIEM'' Zigrīda Kurakina
biedrības ,,Latvijas Samariešu
apvienība '' sertificēta pirmās
palīdzības pasniedzēja, Rēzeknes
nodaļas vadītāja (bibliotēkas
lapenē)

12.00 „Kā izgatavot grāmatu
ikvienam cilvēkbērnam?” kopā
ar RVT Poligrāfijas centru (bēr-
nudārzā)

14.00 „Pie pasaku zemes vār-
tiem” tikšanās ar rakstnieci Leon-
tīni Apšenieci (Nīcgales
pamatskolā)

JAUNIEŠIEM
11.30 „Bērni un vecāki: kā

panākt savstarpējo cieņu”
Diskusija jauniešiem sadarbībā ar
SOROSA fondu - Latvija . Vada
psiholoģe Iveta Gēbele,
sistēmisko risinājumu konsul-
tante, pasaku terapeite, Radošā
psiholoģijas centra "Ģimenei"
vadītāja (Nīcgales pagasta bib-
liotēkā)

12.30 „Jaunsargi un vīru
spēles” informācijas stunda kopā
ar AM Rekrutēšanās un Jaun-
sardzes centru (Nīcgales tautas
namā)

KOPĀ BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM
14.00 -15.30 Radošās darbnī-

cas ar Nīcgales pamatskolas un
Sorosa fonda – Latvija projektu
„Pārmaiņu iespēja skolā”, sadar-
bībā ar izdevniecību Zvaigzne
ABC (skolas dārzā)

„Pušķosim augustu” floristika,
„Ar otu pārvērst pasauli” flīžu ap-
gleznošana un papīra plastika,
vada Evita Kleina

„Koka noslēpums” kokap-
strāde, vada Raimonds Tūtiņš

„Ai jūs, bērni rakarīši, nākat
skaisti padziedāt” - folklora ikdi-
enā, vada Ilze Mežniece

15.30 Radošo darbnīcu ”meis-
tarstiķu” izstāde

Akcija
Daugavpils novada Kultūras

pārvalde aicina ziedot grāmatas
ugunsgrēkā cietušajai Maļinovas
pagasta bibliotēkai

Grāmatu svētkus atbalsta:
Latvijas Valsts prezidents Valdis
Zatlers, Sorosa fonds Latvija,
Latvijas Mobilais Telefons, Jel-
gavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu
Fonds, Latvijas Ebreju biedrība
„Šamir”, Biedrība „Goļar”, Tau-
tas partija, Zaļo un Zemnieku
savienība, Pilsoniskā savienība,
Saskaņas centrs, Anta Rugāte,
Inese Vaidere, Sarmīte Ķikuste,
Daugavpils novada dome, Nīc-
gales pagasta pārvalde.

Informatīvi atbalstītāji:
Laikraksti “Latvijas Avīze”, Lat-
gales Laiks”, reģionālie izdevumi

Ilūkstes novada pašvaldības un AS Swedbank
sadarbības ietvaros, pašvaldības pakalpojumu centrā
tika uzstādīts elektroniskais bankas terminālis, kur
iedzīvotāji var norēķināties ar norēķinu kartēm ve-
icot maksājumus pašvaldības norēķinu kontā
Swedbank (nekustamā īpašuma nodokļi, valsts
nodevas, un citi pašvaldības maksas pakalpojumi).

Swedbank prioritāte vienmēr ir bijusi ātri un
efektīgi risinājumi, kas atvieglo klienta ikdienu.
Viens no populārākajiem pakalpojumiem ir Swed-
bank internetbanka, kas piedāvā Jums tādas
priekšrocības kā finanšu pārvaldīšanu no mājām,
darbavietas, bibliotēkas, u.c.

Visiem Swedbank internetbankas lietotājiem ir
pieejami Latvijas pašvaldību elektroniskie pakalpo-
jumi. Swedbank internetbankā sadaļā „Pašvaldību
pakalpojumi” ikviens klients alfabēta secībā var
atrasts savu pašvaldību un tiešsaistē samaksāt
nekustamā īpašuma nodokli. Pakalpojumi ir piee-
jami arī portālā www.e-pakalpojumi.

Swedbank atgādina, ka rēķinu apmaksa internet-
bankā vienas bankas ietvaros ir bezmaksas.

Tas nozīmē, ka Swedbank klienti bez komisijas
nodevām veic pārskaitījumus, kuri adresēti Ilūkstes
novada pašvaldībai vai SIA „Ornaments” Swedbank
kontā.

Swedbank jaunumi Ilūkstes novadā

Daugavpils un Ilūkstes novadu
9. Grāmatu svētki

Nīcgales pagastā, 2010. gada 27. augustā

Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā" (identifikācijas Nr.
3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošana, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabasz-
inātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007. – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4.
prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”.

Ir noslēdzies projekta nākamais etaps - piegādātas un uzstādītas mēbeles - vilkmes skapis demonstrēju-
miem ķīmijas kabinetā, laboratorijas skapji ķīmisko vielu glabāšanai, ķīmiskajiem traukiem un reaktīviem,
skolēnu laboratorijas galdi ķīmijas kabinetā, laboratorijas galdi eksperimentiem, aprīkojums laboratorijas
telpai fizikas kabinetā, galdi un krēsli mācību kabinetos, kā arī citas mēbeles, kas palīdzēs nodrošināt kval-
itatīvākus mācību apstākļus dabaszinātņu priekšmetu apguvei, - stāsta projekta vadītāja Līga Dudare. Viņa
atzīst, ka par šīm pārmaiņām gandarīti ir gan skolotāji, kuri māca matemātiku, ķīmiju un fiziku, bioloģiju,
gan skolēni, kuri tagad dabaszinātņu priekšmetus varēs apgūt modernos kabinetos.

Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabasz-
inātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību
aprīkojuma piegādes centralizēto iepirkumu un ir izveidojusi „Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu
apstrādes sistēmu", kurā interneta vidē pašvaldības un projektos iesaistītās skolas varēs veikt mācību kabi-
netu aprīkojuma iegādi. Arī Ilūkstes novada pašvaldības Ilūkstes 2.vidusskola un Bebrenes vidusskola ir
pievienotas centralizētajam iepirkumam, ko veic LR Izglītības ministrija. Pašreiz darba grupa veic
pasūtījumu - pēc kura piegādes skolas varēs strādāt ar jaunu, modernu aparatūru – mērinstrumentiem,
mikroskopiem, reaģentiem, vizuālajiem uzskates līdzekļiem, projektoriem un citām iekārtām

Ilūkstes 2.vidusskolu un Bebrenes vidusskolu apmeklēja VIAA SF Kontroles departamenta Projektu
uzraudzības nodaļa un veica izlases pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Ir patīkami, ka slēdziens par pro-
jekta īstenošanas atbilstību noslēgtajai ,,Vienošanās par projekta īstenošanu” ir pozitīvs.
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Iekšlietu ministrija (IeM) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aic-
ina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā, un
rūpēties par savu un bērnu drošību, ievērojot elementāru piesardzību. Iestājoties siltam
un saulainam laikam, gandrīz ik dienas tiek saņemta informācija par traģiskiem nelaimes
gadījumiem uz ūdens.

IeM un VUGD ir apkopojis ieteikumus, kas jāievēro, lai uz ūdens nenotiktu nelaime.
Šie padomi ir it kā ļoti vienkārši un visiem zināmi, tomēr, atpūšoties pie ūdens, tie parasti
tiek aizmirsti un diemžēl notiek nelaimes. Ieteikumi ir veidoti ņemot vērā konkrētus
gadījumus, katra šā vienkāršā ieteikuma neievērošana ir prasījusi kāda cilvēka dzīvību:

•Pareizi izvēlies peldvietu! Visdrošāk ir peldēties īpaši šim mērķim paredzētās vietās.
Ja tādas nav, atceries, ka peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs
jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīs-
tamu vietu.

•Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī! Vispirms pārliecinies,
vai ūdens tilpnes gultnē nav kādi akmeņi, nogrimuši asi priekšmeti, pret
kuriem, lecot no augstuma, vari gūt savainojumus.

•Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa
temperatūras maiņa, jo var sākties krampji un sirds darbības problēmas.

•Peldēties alkohola reibumā ir ne mazāk riskanti kā vadīt automašīnu,
jo sekas nav prognozējamas.

•Kad bērns dodas ūdenī, pieaugušajam noteikti jābūt tuvumā un mod-
ram. Visdrošāk, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu.
Bērniem drīkst ļaut plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var
labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā.

•Nepeldi aiz bojām, kas ierobežo peldvietu! Nepeldies ūdens tilpnēs,
kur tas ir aizliegts!

•Nav ieteicams vienam doties peldēties. Ja uz ūdens radīsies problē-
mas, līdzās var nebūt citu cilvēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt.

•Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk
vai pārpeldēt pāri upei, nav tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību. Turklāt,
ja iepriekšējā sezonā varēji pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka fiziskā

sagatavotība ir tāda,
ka vari to izdarīt arī
šobrīd.

•Pirms peldēšanās
vai vizināšanās ar
laivu savlaicīgi brī-
dini savus biedrus, ja
neproti labi peldēt.

•Pirms ieej ūdenī, brīdini krastā
palikušos par to, cik ilgi un tālu esi
plānojis peldēt, vai esi paredzējies
nirt zem ūdens.

•Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā
miers, jāpeld pa straumi uz priekšu,
cenšoties nokļūt tuvāk krastam.

•Peldēties stipra vēja vai negaisa laikā ir bīstami!
•Nakts nav labākais peldēšanās laiks, jo aizpeldot tālāk no krasta, var apjukt un zaudēt

orientēšanās spējas, lai atgrieztos atpakaļ.
•Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nevajadzētu peldēt tālu no krasta, jo negaidot

piepūšamais peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var iepūst dziļumā, aiznest pa straumi.
•Pirms nodarbojies ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vienkārši vizinies ar laivu, ku-

teri vai kādu citu peldlīdzekli, neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti!
•Pirms ļaut bērniem baudīt ūdens priekus, vecākiem vajadzētu pārbaudīt izvēlētās

peldvietas, vai ūdenstilpnes gultne nav bedraina vai dūņaina. Pārbaude jaunās sezonas
sākumā jāveic pat zināmā vietā.

•Ūdenī pieaugušajiem jāpieskata arī bērni, kuri jau labi prot peldēt. Bērni var pārvērtēt
savas spējas. No krampjiem ūdenī neviens nav pasargāts, turklāt bērns šādā situācijā

izbīstas daudz vairāk nekā pieaugušais un zaudē paškontroli.
•Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs noturēties tikai speciālā peldveste. Savukārt

piepūšamie peldlīdzekļi ( riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām,
turklāt - pieaugušo uzraudzībā.

•Bērni jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, ka
mazulis no tā vien zaudē līdzsvaru. Turklāt vilkmes straume nemanot peldētāju var ien-
est dziļāk jūrā.

•Ja bērns dodas līdzi izbraukumā ar laivu vai plostu, obligāti jāvelk drošības veste, jo
tā vislabāk pasargā, ja mazais iekrīt ūdenī. Taču peldlīdzekļos neizmantojiet „drošības
jostas", lai bērns nepārkristu pāri malai. Ja gadījumā laiva apgāzīsies, bērns atradīsies
zem ūdens.

•Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, tie jānorobežo tā, lai bērni vieni paši klāt netiktu
un mazulis obligāti ir nepārtraukti jāuzrauga.

•Piemājas baseinos nevajadzētu atstāt peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uz-
manību. Bērns, sniedzoties pēc tām, var iekrist ūdenī.

•Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām būs
vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepievērsīs uzmanību.

•Peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi +18C. Parā-
doties pirmajām aukstuma sajūtām, peldēšanās jāpārtrauc. Sezonas sākumā peldēšanas
laikam vajadzētu būt īsākam, bet pēc tam, kad organisms ir jau pieradis, peldes var kļūt
ilgākas.

•Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ pirms glābšanas uz ūdens jānovērtē
situācija un savas iespējas. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas
tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt to krastā.

•Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu
glābšanas riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam
palīdzētu noturēties virs ūdens.

•Ja esi nelaimes aculiecinieks, centies pēc iespējas labāk iegaumēt notikuma vietu,
izmantojot orientierus gan uz ūdens, gan krastā, lai varētu glābējiem precīzāk norādīt
vietu, kur notikusi nelaime.

•Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauc glābējus pa tālruni 112. Pēc iespējas precīzāk
norādi nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas. Glābēji jāsagaida un
jānorāda cietušā atrašanās vieta.

IeM un VUGD aicina šos ieteikumus par drošību uz ūdens pārrunāt ģimenēs un arī
izglītības iestādēs ar bērniem un pusaudžiem.

Līdzās tam, pēdējos gados aizvien vairāk ir gadījumu, kad cieš ūdens sporta veidu
cienītāji. It īpaši bīstami var kļūt ūdens motocikli, ja tos vada pārdroši, neapdomīgi vai
pat alkohola reibumā esoši jaunieši. Aizvadītajos gados bijuši gadījumi, kad bojā iet paši
motociklisti, kad, braucamajam apgāžoties, vadītājs gūst traumas un nespēj izpeldēt
krastā. Tāpat arī pārgalvīgie ūdens motociklisti apdraud tos cilvēkus, kuri peldas šajās
ūdenstilpnēs.

VUGD ir apkopojis datus par pēdējos 5 gados noslīkušajiem cilvēkiem. Šajā statistikā
parādās tikai tie gadījumi, kuros ir strādājuši VUGD glābēji.

Faktiskais noslīkušo cilvēku un it sevišķi bērnu skaits ir lielāks. Piemēram, ja klāte-
sošie no ūdens izvelk slīkstošo cilvēku, bet viņš jau ir miris, VUGD palīdzība nav ne-
pieciešama un uz notikuma vietu neizbrauc, tātad arī neparādās šajā statistikā.

Viktorija Šembele
LR Iekšlietu ministres padomniece

Esiet uzmanīgi uz ūdens!

Pēc VUGD datiem šī gada sešos
ar pusi mēnešos ir noslīkuši jau 92
cilvēki, kas ir gandrīz tik pat, cik
visa pagājušā gada laikā! Turklāt
tie ir dati tikai par tiem gadīju-
miem, kur ir bijusi nepieciešama
glābēju palīdzība. Līdz ar to kopē-
jais valstī noslīkušo cilvēku skaits
ir daudz lielāks.

Foto no internetvietnes www.copesmagija.lv



Vide

Sarkanvēdra ugun-
skrupis Bombina bombina ir īpaši
aizsargājama abinieku suga, kas
iekļauta Latvijas Sarkanās grā-
matas 1.kategorijā kā izmirstoša
suga. Šo dziedošo krupīti ar
likumu aizsargā arī mūsu kaimiņi
lietuvieši. Tas ir ierakstīts
Zviedrijas, Baltijas reģiona un
Ziemeļvalstu Sarkanajās grā-
matās, kā arī Dānijas, Vācijas un
Eiropas Kopienas Apdraudēto
sugu sarakstā, Pasaules ap-
draudēto dzīvnieku Sarkanajā
sarakstā.

Neskatoties uz šo īpašo
sava retuma statusu viens tāds
sarkanvēderītis šopavasar bija
nolēmis apmeklēt Eglaines
kultūras namu. Varbūt arī mazo
ceļotāju neviens nebūtu pa-
manījis, jo savu spožo vēderiņu
viņš nemaz jau katram pirmajam
nedemonstrē, bet, pateicoties
kādai mūs ļoti mīlošai
Apredzībai, divi Eglaines pa-
matskolas vides pētnieki –
4.klases skolēni Eduards Pavlovs
un Valentīns Tihomirovs, kas

tikai dažas dienas at-
pakaļ bija iepazinušies
pulciņa nodarbībās ar
a i z s a rg ā j a m a j i e m
abiniekiem Latvijā, tai
skaitā arī ar Bombina
bombina un nok-
lausījušies šo dziedošo
krupīšu „Eirovīzijas
konkursa koru ieraks-
tus” i-netā, spēja at-
pazīt reto sugas
pārstāvi mazajā
abiniekā, kuru kultūras
nama apkopēja
Nadzežda Kovaļkova
atrada ierāvušos sēžam

palīgtelpas stūrītī. Tūliņ klāt tiku
pieaicināta arī es, kā bioloģijas
skolotāja, un varēju apstiprināt šīs
retās sugas pārstāvja auten-
tiskumu. Un liels bija prieks, kas
piepildīja visus par negaidīto
atradumu.

Mūsu dārgums tika ievi-
etots stikla burciņā un devās ceļo-
jumā uz Daugavpils Universitāti,
lai tur sagaidītu zinātniekus –
sarkanvēdera ugunskrupja pēt-
niekus Mihailu un Aiju Pupiņus
(DU), kas tai pat vakarā arī
priecīgi saviļņoti fiksēja šo
notikumu, ierakstot savos doku-
mentos atrašanas vietu un
atradēju vārdus. Otrā rītā krupītis
tika aiznests uz kultūras namam
tuvāk esošo ūdenstilpni un tur
palaists brīvībā.

Ar skumjām mēs
šķīrāmies no sava retuma, raizē-
damies kā tad viņš iedzīvosies tur,
kur viņu palaidām, vai viņš
atradīs savus sugas brāļus, vai
netiks par laupījumu kādam plē-
soņam. Uz atvadām viņš mums

nodemonstrēja savu knifiņu, kā
nobiedēt un pa īsā šoka laiku
pazust: kad mēs krupīti nolikām
uz zemes blakus grāvim, lai vēl
pēdējo reizi nofotografētu, viņš
izrādīja lielu aktivitāti un stei-
dzīgiem lēcieniem devās prom,
viens skolēns nedaudz uzspieda
uz muguriņas, lai pieturētu, bet tai
laikā dzīvnieciņš izrieza koši
plankumainās delnas un pēdas uz
augšu, bet otrā tādā piegājienā ap-
metās ar orandžplankumaino
vēderiņu augšpēdus un mūs pa-
matīgi pārsteidza tā, ka mēs uz
brīdi palikām atvērtām mutēm
vaļā kā zemē iemieti. Tālāk
noskanēja plunkšķis un mēs savu
draudziņu tikai ar grūtībām
saskatījām grāvja dibenā kā
pamirušu, maskējoties uz brūno
smilšu un kritalu fona.

...un cik labi, ka šim
jaukajam stāstam ir turpinājums.
Kad mēs skolā sākām stāstīt par
mūsu neparasto atradumu, de-
vītās klases skolniece, republikas
bioloģijas olimpiādes dalībniece
Māra Lisovska, mums paziņoja,
ka tādus krupīšus viņa jau
pagājušajā vasarā esot sastapusi
savā māju apkārtnē, dzirdējusi
viņu dūdošanu un pat nofo-
tografējusi. Fotogrāfijas tiešām
apliecināja viņas apgalvojuma
patiesumu. Lisovsku saimniecībā
„Darbmīļi” ugunskrupīši ir
sastopami plašā teritorijā vairākās
vietās – seklos grāvjos, pārpur-
votās zemienēs un meliorācijas
akās. Aigars un Vija, šīs „brīnu-
mainās zemes” īpašnieki, aicina
draugus un paziņas pie sevis
klausīties neparasto dzīvnieku
dziedāšanu. Tās tiešām ir

brīnišķīgas skaņas, kas veldzē ne
tikai abinieku pētnieka dzirdi un
sirdi, bet tās noteikti patiks
ikvienam, kas mīl atklāt dabas
noslēpumus un varbūt arī tiem,
kam prāts un ķermenis ir nogu-
ruši no ikdienas rūpēm un pār-
mērīgām raizēm.

... un arī tas vēl nav viss!

Mēs tikai varam slavēt Dievu par
to, cik bagātīgi Viņš mūsu no-
vadiņu ir apdāvinājis ar retajiem
dzīvniekiem un atsaucīgiem cil-
vēkiem. Pašās jūnija beigās Por-
maļu ģimene paaicināja mani uz
savām „Mežārēm” paklausīties –
varbūt, ka varēšot atpazīt tās dī-
vainās un neparastās skaņas,
kuras nākot no dīķīša, meliorāci-
jas akas un tuvējā purva. Jā! Tie
atkal bija sarkanvēdera ugun-
skrupju tēviņi, kas daudzbalsīgos
koru dziedājumos piepildīja
vasaras silto dienu un novakaru,
stāstot cik jauka ir tāda dzīvošana
mierā un saskaņā ar visu radību.

”Mežārēs” un „Darb-
mīļos” saimnieki un viņu bērni ir
ļoti atvērti ļaudis, kas ar prieku iz-

vadā pa savām jaukajām vietām,
zina parādīt, kur aug un zied retās
Latvijas puķes – ūdensrozes,
naktsvijoles, cūkauši, kur
pavasarī divu nedēļu laikā var
redzēt purva vardes, kas savas
laimes apmātas nokrāsojas zilas.

Latvijas kartē mēs, eglainieši,
esam dienvidnieku tauta un kli-

mats mums arī tāds dienvid-
nieciskāks, tādēļ dažām
siltummīlošākām dzīvnieku
sugām te iet areāla Ziemeļu
robeža. Savāktās vietējo
iedzīvotāju liecības divdesmit
gadu garumā ļauj cerēt, ka kā-
dreiz mums daba dāvās tādu pre-
timnākšanu un mēs pratīsim
pierādīt, ka joprojām pie mums
dzīvo arī zaļā kokuvarde.

Daba ir kā Bībele – viņa
tepat mūsu priekšā un apkārt, bet
atklāties sāk tikai tiem, kas to pētī
un iemīl.

Ligita Petuhova,
Eglaines pagasta vēstures

centra vadītāja
un bioloģijas skolotāja

Mūsu novadam savs retais dzīvnieks!
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Pilotprojekts „Piena lopkopības saimniecību restrukturizācija par
liellopu gaļasaudzēšanas saimniecībām”

Projektu var iedalīt 4. etapos:

1.etaps
Informācijas izplatīšana un

pieteikšanās.
Ar dažādiem līdzekļiem (LLKC

mājaslapu, LLKC struktūrvienībām,
novadu lauku attīstības speciālistiem)
par šo iespēju tiek informētas
saimniecības un uzaicinātas pieteik-
ties, aizpildot pieteikuma anketu.

Kritēriji, kas nepieciešami:
§ Saimniecības īpašnieks

vēlas uzzināt par iespēju šādai
pārstrukturizācijai.

§ Saimniecība realizē nelielus
piena apjomus (80 tonnas gadā) un
piena iepirkuma cena ir zemāka par
vidējo valstī.

§ Saimniecība atrodas tālu no
piena iepirkšanas uzņēmuma.

§ Saimniecībā kārto grā-
matvedību un uzskaita ražošanas
izdevumus un ieņēmumus (vajadzīgi
dati par 2009. un 2010. gadu)

§ Informācija par to, vai
īpašniekam (ģimenei) ir iespēja gūt
citus ienākumus, izņemot ienākumus
no piena lopkopības.

2. etaps
Pieteikumu izvērtēšana un 8

saimniecību izvēle. Apkopojot
saņemtās pieteikuma anketas tiek
izvēlētās un apmeklētas 8
saimniecības un veikta esošās situāci-
jas analīze un resursu izvērtēšana.
Pētījumā izanalizē piena pašizmaksu
un novērtē to esošajā tirgus situācijā.
Darba grupa apmeklē saimniecību
vienu reizi. Pēc šī izvēlās 2
saimniecības, kurām tiks izstrādāti
vismaz 2 ražošanas plāni restruktur-
izācijai.

3. etaps.
Ražošanas plāna izstrāde restruk-

turizācijai. Kopā ar īpašnieku
speciālistu komanda izstrādā plānu kā
restrukturizēt saimniecību par gaļas
lopu audzēšanas saimniecību, plānā

paredzot līdzvērtīgus ienākumus no
ražošanas ģimenes iztikai kādi tie bija
nodarbojoties ar piena lopkopību.
Darba grupa ražošanas plāna izstrādes
gaitā vairākas reizes apmeklē
saimniecības. Pilotprojekta realizāci-
jas laikā tiek plānots pieredzes ap-
maiņas brauciens uz Vāciju,
apmeklējot gaļas liellopu
saimniecības, kas ir restrukturizējušās
no piena lopkopības saimniecībām.

4. etaps
Restrukturizācijas modeļa izstrāde.

Informācijas izplatīšana. Semināru
organizēšana par gaļas liellopu au-
dzēšanas iespējām.

Gaļas liellopu audzēšanas eksperti
piedalās saimniecību informēšanā, at-
lasē un ražošanas plāna izstrādē.

Tiek meklēts finansējums projekta
turpinājumam, kurā saimniecībām
varētu sniegt informatīvo un mater-
iālu atbalstu (gaļas liellopu iegādi,
vaislas buļļa iznomāšanu u.c.).

Pieteikties līdz 06.08.2010.

Informācija lauksaimniekiem

Piena lopkopība ir ļoti nozīmīga lauk-
saimniecības nozare Latvijā, tomēr nozarē
sagaidāmas strukturālas pārmaiņas, kas saistītas ar
piena iepirkšanu un savākšanu. Samazinoties
pieprasījumam pēc piena, piena savākšana no at-
tālām lauku saimniecībām kļūst nerentabla, un op-
timizējot maršrutus, no mazām saimniecībām var
pārtraukt piena iepirkšanu. Šādas saimniecības jau
tā pastāvīgi saņem mazāku piena iepirkuma cenu,
nekā vidēji valstī. Iemesls tam ir lielie attālumi un
mazi piena apjomi. Daudz piemērotāka šādām
saimniecībām būtu gaļas lopu audzēšana. Tādēļ
tiek izveidots šīs projekts un tā ietvaros
saimniecībām tiek piedāvāta iespēja pārstruk-
turēties. Uzsākot nodarboties ar gaļas lopkopību
sākumā ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi pirms var
saņemt ieņēmumus no lopu realizācijas, nekā tas
ir ar piena lopkopību. Tādēļ ir vajadzīgs rūpīgi iz-
plānot šāda veida pāreju, lai saimniecība nepaliktu
bez ieņēmumiem un līdz ar to arī iztikas
līdzekļiem.

Projektu realizē SIA „Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar liel-
lopu gaļas audzēšanas ekspertiem.



Sports

2010. GADA JŪNIJS

Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate” saņēma ielūgumu no Zarasu
pansionāta Lietuvā piedalīties XIII vasaras sporta sacensībās starp pan-
sionātiem, kas veltītas Lietuvas neatkarības 20. gadadienai.

Sacensību mērķis – ieinteresēt aprūpes centru iemītniekus – personas ar
īpašām vajadzībām nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, atbilstoši savam
veselības stāvoklim, katra spējām un interesēm, attīstīt kontaktus ar pārējiem
dalībniekiem, propagandējot veselīgu dzīvesveidu, integrēt slimos cilvēkus
sabiedrībā.

Subates aprūpes centrs šādās sacensībās piedalījās jau ceturto gadu. Tika
piedāvāta iespēja spēlēt volejbolu, basketbolu, šautriņu mešana, pakava
mešana, dambretes spēli un piedalīties spēka vīru sacensībās.

Šoreiz godalgotas vietas neizcīnījām, bet braucām ar domu, ka mums gal-
venais nav uzvarēt, bet gan piedalīties. Visi sacensību dalībnieki bija apmier-
ināti ar sacensību organizāciju, pateicīgi par uzaicinājumu un iespēju
piedalīties. Nolēmām turpināt trenēties, lai arī nākošajā gadā varētu atsauk-
ties uzaicinājumam.

Sociālā aprūpētāja
Jeļena Sičeva

Aprūpes centru
sporta sacensības Lietuvā

Ventspilī notika Latvija junioru un jauniešu 1995.-96.g.dz. čempionāts vieglatlētikā, kurā Ilūkstes no-
vada sporta skolas audzēkņi izcīnīja 2 medaļas. 1995. - 96.g.dz. grupā sudrabu medaļu izcīnīja Asnāte El-
erte 400m distancē ar rezultātu 1min.03,63 sek. Anita Smane 400m distancē ieguva 8.vietu ar rezultātu
1min.05,86sek. 200m distancē Asnāte Elerte priekšskrējienā sasniedza personisko rekordu 27,66sek. un
vēlāk, startējot finālā, finišēja piektā ar rezultātu 27,72sek.

1991.-92.g.dz. junioru grupā Maksims Petrakovs 200m distancē ar rezultātu 23,02 sek. izcīnīja bronzas
medaļu. 400m skrējienā Maksims
finišēja ceturtais. Pēc sacensību
rezultātiem Asnāte Elerte tika
iekļauta Latvijas jauniešu izlases
sastāvā Baltijas valstu sacensībām B
grupai š.g. 8.jūlijā Viru (Igaunija),
Asnāte skries 400m (1.etaps) zviedru
400+300+200+100 m stafetē. Gan-
drīz vienlaicīgi Ventspilī notika arī
Latvijas kausa 3.posma sacen-
sības.Laura Orlovska ar rezultātu 5m
34 cm izcīnīja 5. vietu. Ļoti labs lē-
ciens Laurai izdevās otrajā
mēģinājumā, tikai ar 1cm
pārkāpumu viņa piezemējas pie 5m
70cm atzīmes. 1995.-96.g. dz. grupā
Anita Smane 200m skrējienā ar per-
sonisko rekordu 28,33 sek. izcīnīja
5.vietu. Violettai Laurenei 8.vieta
tāllēkšanā ar rezultātu 4m 41cm.

Sergejs Petrakovs
Ilūkstes novada sporta skolas
direktora vietnieks izglītības

jomā

Ilūkstes vieglatlētiem 2 medaļas Latvijas junioru un jauniešu čempionātā
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Mērķis un uzdevumi
Veicināt basketbola sporta aktivitātes Daugavpils un Ilūkstes novadā vasaras sezonā. Strītbola
popularizācija Ilūkstes un Daugavpils novada iedzīvotāju vidū.

Vieta un laiks
Sacensības notiks 2010.gada 31.jūlijā Ilūkstes pilsētas stadionā.
Sacensību sākums plkst. 10.00.

Organizatori
Sacensības organizē Ilūkstes un Daugavpils novada dome.
Sacensības vada Daugavpils novada basketbola federācija un nozīmētā tiesnešu kolēģija.
Sacensību galvenais tiesnesis - Imants Rubļevskis.

Dalībnieki
Sacensībās piedalās Daugavpils un Ilūkstes novada, viesu komandas no Daugavpils un citām
Latvijas pašvaldībām, kā arī ielūgtās komandas no Lietuvas Republikas.

Komandas sastāvs - 4 dalībnieki (3 spēlētāji + 1 rezervists).
Sacensības notiks trijās vecuma grupās vīriešiem:
Jaunākā grupa - zēni pamatskolas vecuma /1995 .g. dz. un jaunāki/
Vidējā grupa - jaunieši /1994.-1992.g.dz./
Vecākā grupa - vīrieši /1991g.dz. un vecāki/
Sievietes un jaunietes spēlē vienā grupā.

Spēles kārtība un noteikumi
Spēle notiek pēc oficiālajiem strītbola noteikumiem (3 pret 3) uz vienu grozu. Spēles ilgumu,
sacensību sistēmu un spēļu kalendāru nosaka sacensību galvenais tiesnesis, atkarībā no
pieteikto komandu skaita.
Sacensību dalībnieki un līdzjutēji varēs piedalīties soda metienu konkursā, kurš notiks pirms
finālsacensību sākuma.

Apbalvošana
Kopvērtējumā, Daugavpils novada atklātajā čempionātā vīriešiem trijās vecuma grupās un
sievietēm, komandas 1.vietas ieguvējas, tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem un diplomiem. 2.
un 3.vietas ieguvējas komandas ar diplomiem. Individuāli 1.,2.,3. vietas ieguvēju komandu
spēlētāji ar medaļām un diplomiem.
Ar Ilūkstes novada domes piemiņas kausu tiek apbalvota vīriešu sacensību uzvarētāja komanda.

Pieteikumi un finansiālās saistības
Iepriekšējie pieteikumi un sīkāka informācija pa tālruni 654 47859, 654 76819 vai mobilajiem
tālruņiem 26307897, 29408405. e-pasts: ilona.linarde@ilukste.lv; eduards.lihoveckis@dnd.lv
līdz š g. 28.jūlijam.

Informācija: www.ilukste.lv; www.drp.lv
Vārdiskos pieteikumus ar dalībnieku parakstiem komandas iesniedz sacensību galvenajam
tiesnesim sacensību dienā no plkst. 8.30 līdz 9.30. Komandu izloze plkst. 9.30 sacensību vietā.
Par veselības stāvokli un sagatavotību katrs dalībnieks atbild pats, par ko parakstās komandas
pieteikumā.

Dalības maksa: Jaunākā grupa - bez maksas
Jauniešu komandām - Ls 2.00
Vīriešu un sieviešu komandām - Ls 5.00

DARBA GRUPA

Ilūkstes novada riteņbraukšanas veterāni
izcīna 9 medaļas

Daugavpilī 19.jūnijā risinājās Latvijas sporta veterānu savienības 47.sporta
spēļu finālsacensības riteņbraukšanā (šosejā un krosā).

Veiksmīgi startēja Ilūkstes novada riteņbraukšanas veterāni. Divas zelta
medaļas izcīnīja sporta meistare Emīlija Baleiša 10 km šosejā un 20 km krosā,
Velta Krankale – šosejā.

Sudraba medaļu ieguva Jeļena Romanovska no Šēderes pagasta.
Bronzas medaļas izcīnīja Valda namiņa, Anita Purvinska no Ilūkstes,

Imants Idzans, Aleksandrs Jeļisejevs šosejā un krosā (abi no Raudas). Ko-
mandu gatavoja Česlavs Vanaģelis.

Valdis Mackevičs

Daugavpils novada atklātā čempionāta strītbolā un Ilūkstes novada kausa izcīņas
„ILŪKSTE 2010„ sacensību

N O L I K U M S
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Vai, cik jūs esat kļuvuši saulaini! Jā,
šogad vasara mūs lutina ar siltumu.
Sasilda, dod spēku un uzlādē ar pozitīvo
enerģiju. Rūķēni darbojas ap savu māju,
pēta apkārtni, draiskojas un bauda vasaru.
Žužiņa tos apciemo, lai padalītos ar dienā
gūtiem iespaidiem un parotaļātos.

Pietiks pļāpāt, laiks ķerties pie darba!
Šoreiz es gribu pastāstīt par rūķēnu
draiskulībām un kādu slepenu ziņojumu,
kura tekstu Tu atšifrēsi veicot kādu no
uzdevumiem!

Sveicināti, meitenes un zēni!

Bērniem

,,Rēgs”
Rūķēni Pince un Incis šajā vasarā ne tikai rotaļājās, bet arī čakli

palīdzēja Mammucim mājas darbos: ravēja un laistīja dārzu, lasīja ogas
un uzkopa istabas. Beidzot visi darbi bija paveikti un rūķēni nolēma
pastaigāties pa tuvāko apkārtni. Tas vienmēr bija interesanti, jo
zinātkāros rūķēnus vienmēr gaidīja kāds piedzīvojums. Incis iebrida
skaistajā pļavā, kura viļņojās un mirguļoja no dažādu ziedu krā-
sainības. Rūķēns aizsapņojās, kāja aizķērās un viņš aizkūleņoja pa
ziedošo kalniņu lejā. Nezin cik šis ceļojums būtu ilgs, ja Incis neuz-
durtos kaut kam aukstam un cietam. ,,Kas tas?”, Incis pārbijies vaicāja.
Tā bija milzīga betona caurule, kas gulēja kā klints ziedošajā pļavā.
Tās dobums vilināja ielūkoties tajā un izzināt noslēpumu, kas atrodas
tās galā. Incis, ilgi nedomādams, ielīda betona caurulē. Bija nedaudz
baisi, bet rūķēns drosmīgi pārvietojās pa to. Pēkšņi viņš sajuta kādu
kustamies tam pretī. Sirds pamira un sviedru pilītes no bailēm
parādījās uz degungala, bet rūķēns drosmīgi, ar vēl lielāku sparu devās
uz priekšu. Nepagāja ilgs laiciņš, kad Incis spēcīgi sadurās ar to, kas
joza tam pretī. Atskanēja rēciens. Tas jau bija par daudz! Incis metās
atpakaļ, bet briesmonis nepiekāpīgi virzījās tam pakaļ. Likās šis
skrējiens vilksies mūžīgi. ,,Ak, tavu laimi, jau ir saskatāma caurules
izeja!”, nopūtās rūķēns. Incis metās laukā no caurules un nespēkā
iekrita zālē. Atvēra acis, bet tūlīt to nožēloja, jo ,,TAS” stāvēja virs
viņa un smējās zobus atņirdzis. ,,Pēdējā stundiņa ir klāt!”, klusi pie
sevis noteica Incis. Pēkšņi ,,TAS” sāka runāt Pinces balsī: ,,Vai
sabaidīju?’’ ,,Nē, man tikai apnika ložņāt pa cauruli”, bravurīgi atteica
Incis. Kaut arī patiesībā viņš bija gluži bāls un slapjš no bailēm. Tu
jautāsi, kāpēc tas tā notika. Ļoti vienkārši, Pince palikusi viena, nolēma
Inci izjokot. Nosmērēja seju ar dubļiem un ielīda caurules pretējā pusē.
Re, tur arī notika šis nelielais pārpratums. Bet tas vēl nav viss. Rūķēni
upes malā atrada pudeli, kurā bija kāds vēstījums.

Kas tur bija ierakstīts?

1.uzdevums. Vai Tu spēj atšifrēt slepeno ziņojumu? Rūtiņās ieraksti katram ciparam atbilstošu burtu!

11 1 9 4 1 8 3 12 9 10 8 2 4 2 7 1 8

10 6 4 1 8 3 9 5 2 4 2

2.uzdevums Rūķēni palīdzēja Mammucim tīrīt klēti un atrada
daudz interesantu lietu, cik un kādus priekšmetus te vari saskatīt!

Darbs un izklaide ir labi, bet iegūtās prasmes gada laikā ir jānostiprina, tāpēc palīdzi Žužiņai un viņas
draugiem veikt šo uzdevumu.

3.uzdevums Vispirms izrēķini, tad pēc iegūtajiem rezultātiem izkrāso lauciņus!
Veicot uzdevumu Tu uzzināsi, ko ieraudzīja trīs draugi savā ceļā uz mežu.

4.uzdevums. Savelkot ciparus noteiktā secībā Tu iegūsi to, kas iepriecināja rūķēnus un bitīti Žužiņu
pastaigas laikā.

K A S D R B U T Ā P O G

11 1 9 4 8 3 12 10 2 7 6 5
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Apsveicam

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

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

Ilūkstes novada pašvaldības adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7
tel. 65447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.

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

tirāža - 1000 eksemplāri.

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta vēja,
Šo mazo dvēselīti sargājiet

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
- Enija Setkovska 25.06.2010. Dviete
- Aleksandrs Mihailovskis 22.06.2010. Ilūkste
- Kristīne Bogdja 11.06.2010 Prode
- Maigurs Jemeļjanovs 09.07.2010. Ilūkste
- Rufina Grigorjeva 02.07.2010. Subate
- Kristers Tihonovs 12.07.2010. Šēdere

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

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to jums no visas sirds!

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās jūnijā dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē: Aivars Abramovičs, Ieva Krīvāne,Valērija Puida

Dvietē: Ināra Munce, Gaļina Valtere

Eglainē: Visvaris Bērtulāns, Ārijs Skrimblis, Anna Gaidamoviča, Genovefa Kvedere

Ilūkstē: Leonīds Kiseļovs, Vladimirs Kurkins, Pjotrs Seļavko, Reģīna Treščinska,
Eduards Vanaģelis, Kazis Jurgaitis, Raisa Kapusta, Marija Mašņuka,
Gaļina Orsa-Orlovska, Valentīna Lasmanoviča, Eleonora Leščinska, Vanda Ozoliņa,
Helēna Šaudiņa, Valentīna Valaine, Antoņina Kudiņa, Anna Zubova

Pilskalnē: Viktors Valpēters, Valija Ruļuka, Olga Multiņa, Ausma Kukle, Arvīds Olmeisters,
Jevgēnija Veličko

Prodē: Ivars Brakovskis

Subatē: Alla Brokāne, Guntis Lejnieks, Valentīna Dambīte, Ārija Zemerfelde

Šēderē: Biruta Ļebedeva, Vladimirs Lapkovskis, Tatjana Nemirska, Fjodors Mihailovs,
Marija Ņemirska

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aizgāji apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Raisa Kotova 18.04.1941.-02.07.2010. Ilūkste
-Janīna Krievāne 01.01.1929.-11.07.2010. Bebrene
-Anna Pučka 21.10.1930.-12.07.2010. Bebrene
-Nadežda Kļimova 18.07.1949.-13.07.2010. Ilūkste
-Pēteris Kokāns 20.01.1934.-15.07.2010. Eglaine
-Jānis Sējāns 24.06.1924.-16.07.2010. Ilūkste
-Konstance Pelce 03.11.1924.-17.07.2010. Ilūkste
-Jevgenijs Čečeņins 03.09.1946. - 16.07.2010. Subate

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Līdzjūtība

Apsveikums

Ja vasarai plaukstās
Ir ziedu un maizes smarža
Lai daudz tādas vasaras
Pretim jums nāk.

Sveicam skolotāju un
mūsu klases audzinātāju

ELEONORU LEŠČINSKU
80 gadu jubilejā.

Vēlam, lai veselība, dzīvesprieks un gaišas domas visās turp-
mākajās dzīves gaitās līdzi iet. Plūciet kā puķes tās dienas, ko
dzīve dāvina Jums.

Jūsu 1976. un 1979.gada
Ilūkstes 1.vidusskolas absolventi

Tuvojas beigas „Lauksaimniecības skaitīšana
2010.g.”

Lūgums visiem, kuri nav aizpildījuši veidlapas, stei-
dzīgi līdz 1.augustam tās aizpildīt. Veidlapas atrodamas
pašvaldībās un pie lauku attīstības speciālista.

Informācija pa tālruņiem: 65462378, 26172670

Kļūdas labojums

Lai kāzu diena cauri gadu tālēm
Kā cerība, kā balta bura peld,
Un laimes ceļā lai tā neizbālē
Tāpat kā gredzenos dzirkst zelts.

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Guntaru Mošānu un Karīnu Šervinsku
Aigaru Čāmānu un Inetu Skalkeu
Eriku Petruti un Ingu Pavloviču

Ilūkstes novada pašvaldības informatīvā biļetena „Ilūkstes No-
vada Vēstis” 2010.gada jūnija numura 8.lpp. rubrikā „Novada
domē” finansu tabulai jāseko tekstam „Apstiprināt šādu investī-
ciju projekta finanšu plānu:”. Atvainojamies par pieļauto kļūdu!

Fotokonkurss 15-18 gadus veciem jauniešiem Baltijas jūras
reģiona valstīs

Baltic Sea – Young Wildlife Photographer 2010
Vai TU esi gada jaunais dabas fotogrāfs?

Pārvērt savus dabas vērojumus fotogrāfijās un piedalies
Baltijas jūras valstu lielākajā foto konkursā! Grupas: 1) Baltijas
jūra un cilvēks, 2) Latvijas daba, 3) daba un mobilais telefons.
Konkurss norisinās atsevišķi katrā no deviņām Baltijas jūras val-
stīm: Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,
Polijā un Krievijā. Pirmās vietas balva ir Nikon fotoaparāts (3500
eiro vērtībā). 2011.gadā visu grupu uzvarētāji tiks uzaicināti brau-
cienā pa Šērgordshāvetas nacionālo parku Somijā. Konkursa pa-
tronese ir Somijas prezidente Tarja Halonena.

Lasi vairāk par konkursu un Baltijas jūru: www.ywp2010.com

Konkursa beigu termiņš ir 2010.gada 1.septembris plkst. 15.00.

Paziņojums


