
Nr.  6  2014. gada 22. decembris  Cena 0,14 EUR

Ko darījām gaidot...

...īpaši atzīmējām katru Adventa svētdienu

...radījām baltas kupenas ...iedvesmojāmies no dabas ...uzstādījām Betlēmīti

...iededzām egli

...cepām piparkūkas
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Svētku noskaņu sirdī ielaižot...
Laikā, kad sirds klusu nojautu gaidās

atveras gaismai, baltumam un Ziemas -
vētku Brīnumam, gribas nedaudz apstā-
ties un pieskarties ikdienai, ļaujot viens
otra sirdsstāstiem iet kopīgu ceļu uz gai-
šiem svētkiem. Tāpēc lūdzām mūsu
novada (un ne tikai) dažādu jomu un
dažāda vecuma pārstāvjiem ļaut ielūko-
ties viņu domās un Ziemassvētku sajūtās. 

Kāda nozīme Jūsu/ Tavā dzīvē ir
Ziemassvētkiem?

Ļoti liela, jo visi gaidām Brīnumu, kad
piepildās sapņi un cerības. /Alla Brokāne,
pedagogs/

Tie ienes svētību manā ģimenē.
/Daiga Butkeviča, bibliotekāre/

Tas ir pārdomu laiks, kad es varu pār-
domāt lietas, kuras ir notikušas gada garu-
mā. /Edgars Tuskēns, 12. klases skolēns/

Ziemassvētki ir klusi ģimenes svētki,
kad satiekas tuvi cilvēki. Gada noslē-
gums, rezultātu apkopojums. /Helēna
Lukjanska, ārsta palīgs/

Ziemassvētki - tā ir eglīte, dāvanas un
Ziemassvētku vecītis. Estere (6 gadi)

Tie ir ģimenes svētki, un tas ir lielisks
laiks, kad  ātrajā dzīves, darba steigā
atcerēties, ka pats svarīgākais ir dāvāt
sirds siltumu un mīlestību. /Ilona Linarte
– Ruža, pedagogs/

Bērnībā es gaidīju brīnumu un nezinā-
ju, kādam tam ir jābūt... Bet tagad, kad
esmu iepazinusi Jēzu, tas ir kļuvis par
apzināta prieka avotu, kurš tajā pašā laikā
paliek kā noslēpums. /Ligita Petuhova,
kultūras darbinieks/

Ziemassvētki saistās ar eglīti, Salatēti un
sniegavīriem. /Marijans Visvaldis, 6 gadi/

Šķiet, ka tie ir visnozīmīgākie svētki; arī
advente – šo svētku gaidīšanas laiks. Tas
nāk no bērnības. Mammīte bija dziļi ticīgs
cilvēks. Bija ieaudzināta vēlēšanās
Ziemassvētku gaidīšanas laikā paveikt pēc
iespējas vairāk labu darbu. Īpašs svētku
galds 24.decembrī. Eglīte tuvākajā baznīcā
un mājās. /Marija Slavinska, seniore/

Daudzas skaistas asociācijas: iešana uz
baznīcu, vecmammas dzimšanas diena...
/Marika Mihailova, 9.kl. skolniece/

Tie ir lielākie svētki, kurus gaidām
visu gadu  un svinam kopā ar ģimeni.
/Olga Bendorjusa, seniore/

Šie svētki atgādina man par Dievu,
kurš nāk kā mazs bērns, no kura man nav
jābaidās, kurš atdod Sevi manās rokās.
/Arnis Maziļevskis, preisteris/

Ziemassvētki ir galvenie svētki manā
dzīves kalnedārā. Cilvēkam svarīga un
priecīga ir paša un otra cilvēka piedzim-
šana, tomēr Dieva dzimšanas diena cilvē-
ku piedzimšanu caurauž ar sapratni un
sajūtu, ka Dievs atnāca, lai parādītu,
apliecinātu, ka mīl mūs. /Egita Terēze
Jonāne, žurnāliste/

Ziemassvētki liek apstāties no ikdie-
nas skrējiena. Tie liek vairāk domāt, arī
vairāk skumt, bet vienlaicīgi tie nāk ar
ikdienišķām rūpēm un sīkiem pirmsvētku
darbiņiem. /Rāznu ģimene/

Ziemassvētki ir īpaši ģimenes svētki.
Man tie atgādina bērnību – ar eglītes
meklēšanu un atnesšanu mājās, pušķoša-
nu un svētku vakariņām, kad tēvs ņēma
oblātes lauza un deva man, māsai un
mammai. Tagad šos svētkus izjūtu daudz
nopietnāk. Laiks pirms Ziemassvētkiem
ir piedošanas un domu sakārtošanas laiks,
kad jāieskatās savā sirdsapziņā, jāizvērtē
viss labais un sliktais. Tikai tad ar labām
domām un prieku sirdī var sagaidīt svēt-
kus. /Stanislavs Mežnieks, uzņēmējs/

Tie ir ģimenes svētki. Kad visi bērni
sanāk kopā, lai svinētu svētkus, piedalī-
tos kopējā mielastā, dalāmies Diev -
maizītē. /Vanda Gronska, darbiniece kul-
tūrmantojums sagl. jomā/

Tie tādi ģimenes svētki, tuvības svētki,
mīlestības svētki. Vairāk satuvina ģimeni.
/Vija Lisovska, zemeskopēja/

Trīs lietas ar ko Jums/ Tev saistās
Ziemassvētki!

Eglīte, dāvanas, ģimene – kopābūša-
na... /Alla Brokāne/

Ar ģimeni, eglīti un baltu sniegu!
/Daiga Butkeviča/

Dāvanas, draugi un pozitīvas emoci-
jas. /Edgars Tuskēns/

Eglīte, kopš bērnības 24.decembra
gavēņa mielasts un sniegs. /Helēna
Lukjanska/

Ar ģimenes kopā sanākšanu, eglītes
rotāšanu, un grezni rotātu, pārpildītu baz-
nīcu. /Ilona Linarte – Ruža/

Ar mājām, eglīti un baznīcu. /Ligita
Petuhova/

Kristus dzimšanas svinēšana pārpildī-
tajās baznīcās. Pilsētu, iestāžu, māju utt.
savlaicīga rotāšana, kas motivē saprast
arī savu iekšējo pasauli, kļūt „tīrākiem”,
labākiem, kā arī labie darbi (arī ieprieci-
nāšana ne tikai tuvinieku, bet kāda svešā-
ka cilvēka). Visu vecāku cilvēku prieks
par to, ka dienas gaišumiņš augs...
/Marija Slavinska/

Baznīca, būšana kopā ar ģimeni, sko-
las brīvlaiks. /Marika Mihailova/

Tā ir eglīte, kuru vienmēr izrotājam.
Dāvanas – tās tiek gaidītas jebkurā vecu-
mā. Svētku galds, kur pulcējamies visa
ģimene kopā. /Olga Bendorjusa/  

Mandarīni, miers/klusums, Kristus
dzimšana. /Arnis Maziļevskis/

Ar gaismu, kuras pamošanos piedzīvo-
jam Roratu Misē svētdienas rītos, maizi, ko
simbolizē Oblātes, un Betlēmi, tādu
Beltēmi, kāda ir Romā, Parīzē, ... ar dzī-
viem ganiņiem, dzīvu Mariju, Jāzepu un
dzīvu Jēzus bērnu Ziemassvētku rītā. :)
Ziemassvētkos parasti iedomāju Svētā
Franciska brīnīšanās meditāciju, ka Dievs
sevi uzdāvināja kā maizi. /Egita Terēze
Jonāne/

Ar Ziemassvētku vecīti, dāvanām un
labām sajūtām. /Kristians, 6 gadi/

Pamatā Ziemassvētki nekādi nesaistās
ar lietām. Tie ir klusi un pārdomām pilni.
Ziemassvētkos svarīgākais - Dieva vārdi,
sakrālā mūzika un sveču gaisma. /Rāznu
ģimene/

Ziemassvētki saistās ar bērnību, ģime-
ni un labām un gaišām domām.

Vanda Gronska Ģimenes kopābūšana,
iešana uz baznīcu, miers. /Stanislavs
Mežnieks/

Bērnība, eglīte jānes, jāpušķo, pīrāgi
jācep. Nedaudz pēc Ziemassvētkiem arī
ir mana dzimšanas diena. /Vija Lisovska/

Ko Jūs/ Tu varētu nosaukt kā
Ziemassvētku Brīnumu?

Miers sirdī. /Alla Brokāne/
Brīnums mūsu laikos  ir, ja Ziemas -

svētkos uzsnieg sniegs. /Daiga Butkeviča/
Man šķiet, ka šogad Ziemassvētku brī-

nums viennozīmīgi varētu būt sniegs J
/Edgars Tuskēns/

Personīgi man Ziemassvētku brīnuma
sajūta ir tad, kad satiecies ar tuviniekiem,
atbrauc bērni. /Helēna Lukjanska/

Bērnu neviltotais prieks un uztrau-
kums, gaidot Ziemassvētkus. /Ilona
Linarte – Ruža/

Tas, ka satiekos ar Dievu sirdī un uzti-
cu Viņam savu dzīvi. Tiekoties ar Jēzu
savā sirdī, paļaujos, ka viņš mani vadīs
vispareizāk. /Ligita Petuhova/

Spēju saprast un pieņemt šo svētku
patieso nozīmi. /Marija Slavinska/

Ziemassvētku brīnums ir Dieviņa pie-
dzimšana. /Kristians, 6 gadi/

Kad lielākā daļa radu salasās kopā un
svin svētkus. /Marika Mihailova/

Tās ir pret tuvākiem un tālākiem cilvē-
kiem atvērtās un mīlestības pārpilnās sirdis.
Pasaule tad pārvēršas. /Olga Bendorjusa/  

Kad neskatoties uz visām pasaules
vētrām un mūsu grēkiem Dievam izdodas
ienest sirdī prieku. /Arnis Maziļevskis/

Kad Ganiņu Misē Jēzus Bērns piedzimst
katra sirdī, - lūk, tas ir īstais Ziemassvētku
brīnums! /Egita Terēze Jonāne/

Cilvēcei viens vienīgais Ziemassvētku
brīnums ir Kristus piedzimšana. Katrs šo
brīnumu mēs izjūtam īpaši un citādi.
Savu brīnumu esam noglabājuši dziļi
katrs savā sirdī un tajā ieskatāmies tieši
šajos baltajos svētkos. /Rāznu ģimene/

Dvēseles miers un kad piepildās kaut

kas, ko klusībā esi gaidījis, cerējis. Tas,
ka jūti kaut kā augstāka klātbūtni. /Vanda
Gronska/

Ziemassvētku Brīnums ir kad aizej
pirms svētkiem uz Dievkalpojumu, tajā
dienā, tajos svētkos rodas gaišums. Pats
paliec gaišāks, viss apkārt gaišāks, ir tāda
pacilātība. Saistās ar Dievu - Kristus pie-
dzimšanu. /Vija Lisovska/

Kāda ir līdz šim skaistākā dāvana,
ko esat/ esi saņēmis/ - usi Ziemas -
svētkos?

Atceros, kad dēliņam bija divi gadi,
viņš no visas sirds centās uzzīmēt sniega-
vīru ar sniegpārsliņām apkārt un šo zīmē-
jumu kā dāvanu pasniedza Ziemas -
svētkos. Šobrīd, kad bērni lieli, tad šādi
zīmējumi joprojām silda sirdi. /Alla
Brokāne/

Manu bērnu veidoti nieciņi, kas
Salatēta vārdā nolikti zem eglītes. /Daiga
Butkeviča/

Man šķiet, ka nav skaistu un neskaistu
dāvanu Ziemassvētkos. Jebkura dāvana ir
skaista, ja vien tā dāvināta no sirds.
/Edgars Tuskēns/

Kā sava veida dāvanu varu uzskatīt
atmiņas, kas ietver laiku, kad ar vīru un
dēlu kopā gājām uz mežu pēc eglītes.
/Helēna Lukjanska/

Katra dāvana, kas nāk no sirds, ir vis-
skaistākā un vismīļākā. /Ilona Linarte –
Ruža/

Ar katru gadu aizvien dziļāk Dievs
dod iespēju izdzīvot Ziemassvētku klusās
nakts Brīnumu Sv.Mises laikā. /Ligita
Petuhova/

Labākā dāvana-dibendēlis. /Estere,6
gadi/

Kāds negaidīts sveiciens, telefona
zvans. /Marija Slavinska/

Iespēja aizbraukt uz šogad Ogrē notie-
košo kristīgo nometni „Oāze”. /Marika
Mihailova/

Visskaistākā dāvana ir manu mīļo
labie vārdi, sveicieni un novēlējumi, kas
izteikti no sirds. /Olga Bendorjusa/  

Skaistākā dāvana no Ziemassvētku vecī-
ša ir mašīna. /Marijans Visvaldis, 6 gadi/

Tieši tas klusais Ziemassvētku
Brīnums, kad sirdī ienāk miers. /Arnis
Maziļevskis/

Brīnumi - tā ir tā valoda, kādā Dievs
mīl uzrunāt mūs, savus bērnus. Mūsu sir-
dis vispirms notic brīnumiem, tikai tad
acīmredzamajam. Atkārtošos - Ganiņu
Misē Jēzus Bērns Betlēmes vietā izvēlē-
jās manu sirdi. /Egita Terēze Jonāne/

Mūsu ģimenes skaistākā dāvana
Ziemassvētkos ir būt kopā. Reizēm likte-
nis izjauc šo kopā būšanu, bet mīlestība,
cieņa, iejūtība  un saprašanās kliedē visas
sāpes un svētki kļūst gaiši. /Rāznu ģimene/

Visskaistākā dāvana Ziemassvētkos ir
tad, kad var sanākt kopā visa ģimane.
Tad var izjust lielo kopības sajūtu un
apzināties, cik svarīgi mēs esam viens
otram, ka kopā mēs esam stipri un vare-
ni. Tas arī ir Ziemassvētku brīnums.
/Stanislavs Mežnieks/

Mazmeitiņas sveiciens, zīmējumi,
dzejolīši. /Vanda Gronska/

Visskaistākā dāvana ir, kad visi mani
bērni kopā dzied dziesmas un runā dzejo-
ļus. /Vija Lisovska/

Kādas ir Ziemassvētku svinēšanas
tradīcijas Jūsu/ Tavā ģimenē?

Mums kā pareizticīgajiem ļoti svarīga
liekas kopāsanākšana. Tāpat svētku mie-
lasts un dāvanas. Ja sniegs ārā, tad ‘zie-
mas prieki’, kurus atbalsta pat lielie
bērni. /Alla Brokāne/

Mēs visi sanākam vecāku mājās, kur
katrs ir vienmēr gaidīts. Jau vairākus
gadus mūs apciemo jauks Salatētis, kurš
atnes dāvaniņas ne tikai bērniem, bet arī
pieaugušajiem. /Daiga Butkeviča/

Tā viennozīmīgi ir gaismas virteņu
karināšana logos, dāvanu darināšana un
gādāšana tuviniekiem. /Edgars Tuskēns/

24.decembrī sanākam pie vecākiem.
25.decembrī, nolieku svecīti pie kapu
kopiņām mūžībā aizgājušo tuvinieku pie-
miņai, pēc kā, mājās, kopā ar bērniem un

citiem radiniekiem, svinam svētkus.
/Helēna Lukjanska/

Kopš bērnu dzimšanas tuvie radiņi
Ziemassvētkus svin pie mums mājās,
nevis pie maniem vecākiem. Cepam
piparkūkas un sacenšamies ar to rotāša-
nu, ejam uz baznīcu, skaitām dzejoļus pie
eglītes kopā ar bērniem …/Ilona Linarte
– Ruža/

Ģimenē pirms  Ziemassvētkiem visi
kopā rūpīgi sakārto māju, rotā eglīti un
cep  piparkūkas. /Estere, 6 gadi/

Pēc Sv.Mises satiekamies pie svētku
galda, lūdzamies, laužam oblātes. /Ligita
Petuhova/

24. decembrī galds tiek klāts tā, kā to
darīja vecāki bērnībā. Oblāšu laušana...
Neliela eglīte, rotāta ar dabas materiā-
liem. Protams, arī kāds neliels svētku
sveiciens zem eglītes mīļajiem. Prieks, ja
kopā ir dēla ģimene. /Marija Slavinska/

Došanās uz baznīcu. Tāpat svētkos,
kad ir sniegs izbaudām ‘ziemas priekus’ -
ar brāļiem un māsu ejam celt sniegavīru.
/Marika Mihailova/

Mēs satiekamies kopā pie meitas un
mazdēla Daugavpilī. Parasti rīkojam loteri-
ju, atveram dāvaniņas. /Olga Bendorjusa/  

Mana ģimene ir draudze. Svarīgākais
ir kopā būšana. „Kur divi vai trīs, tur Es
esmu viņu vidū.” Pēc Kristus dzimšanas
Dievkalpojuma sanākam kopā. Mēģinot
saskatīt Dieva darbus savā ikdienā, katrs
ielūkojamies savās atmiņās par iepriekšē-
jā gada notikumiem un padalāmies arī ar
pārējiem. Tāpat izsakām savā sirdī mīto-
šās cerības nākamajam gadam. /Arnis
Maziļevskis/

Mani vecāki ir gados, tāpēc viņi
Ziemssvētku Svētajā Misē piedalās 25.
datumā, bet es uz baznīcu dodos jau 24.
decembra vakarā. Kad atgriežos mājās,
mēs - omīte, brālis, mamma, tētis un es -
pateicamies Dievam ēdam oblātes un
vecāku sarūpēto maltīti. Savukārt 25.
datumā Daugavpilī Dievmātes baznīcā
parasti ir arī garīgās mūzikas koncerts,
apmeklējam arī to. Samīļojam - vai nu
klātienē, vai piezvanot - savus mīļos
radus, draugus. /Egita Terēze Jonāne/

Ziemassvētku svinēšana ģimenē saistās
ar tradīcijām, ko ieviesuši vēl vecāki.
Eglītes svecītes tika aizdegtas un
Dievmaizītes dalītas 24. decembra vakarā
aiz slēgtām durvīm un aizvērtiem aizka-
riem. Varbūt tieši tāpēc arī tas likās tik
skaisti un svinīgi. Mēs arī esam šo svinīgu-
mu un gaišumu veidojuši savā ģimenē. Kas
var būt labāks par Svētvakara sagaidīšanu
kādā no Dievnamiem un tad kopā ģimenei
apsēsties pie svētku  galda, runāt par pagā-
jušo un iecerēto, baudīt  senlaicīgus
Ziemassvētku ēdienus. /Rāznu ģimene/

Mūsu ģimenē Ziemassvētku laiks
sākas jau ar gaidīšanas laiku jeb Adventu.
Katru Adventa svētdienu pēc baznīcas
sanākam uz kopīgām pusdienām ar brāļu
un māsu ģimenēm, lai iedegtu Adventes
sveci un pārrunātu gaidāmos svētkus,
pakavētos atmiņās.  Ziemassvētku vakarā
sanākam uz kopīgām vakariņām. Uz
galda vienmēr ir siena pikucis, kas lieci-
na par bērniņa Jēzus piedzimšanu kūtiņā.
Jēzus piedzima lielā nabadzībā, tāpēc
mūsu vakariņu galds arī ir ļoti vienkāršs.
Noteikti ir jābūt auzu ķīselim, ko gatavo-
ja bērnībā mammas, laužam oblātes un
vienojamies kopīgā lūgšanā. Pēc baznī-
cas sākas Ziemassvētku svinēšana ar
dāvanām, dzejoļiem un jokiem.
/Stanislavs Mežnieks/

Piedalāmies kopējā mielastā, dalāmies
Dievmaizītē. Tāpat arī cenšamies doties
dabā. /Vanda Gronska/  

Dienu pirms Ziemassvētkiem atnesam
eglīti. To dara bērni ar tēti. Klusajā vaka-
rā Dievkalpojums baznīcā. Pīrāgu, speķa
raušu, piparkūku cepšana, zirņu vārīšana.
Pirms Ziemassvētkiem plānojam arī ruk-
sīti nokaut un tad galdā ir cūkas šņuku-
rīts, asins desas. Kā parasti latviešiem.
Šos svētkus pavadām mājās ģimenes
lokā. /Vija Lisovska/
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Kad Ziemassvētku prieks ienāk
sirdī, tad (gribas pasmaidīt un teikt)...

... priecīgus Ziemassvētkus! /Alla
Brokāne/

... lai katrs sajūt šo prieku un ir lai-
mīgs! /Daiga Butkeviča/

... paldies par prieku kuru esi dāvājis
mums! /Edgars Tuskēns/

... esiet ar Dievu! /Helēna Lukjanska/

... lai labais vairojas, un gaisma ienāk
katrā sētā, katrā mājā. /Ilona Linarte –
Ruža/

...cik brīnišķīgu Dievs ir radījis šo
pasauli, kurā pats ir vēlējies ienākt!
/Ligita Petuhova/

... vienkārši: Priecīgus Ziemas svēt -
kus! /Marija Slavinska/

... mīliet viens otru un dzīvojiet sati-
cīgi! /Marika Mihailova/

... lai katrs ir laimīgs ģimenē! /Olga
Bendorjusa/  

... cilvēk, nemeklē savu laimi „televi-
zorā”... Tur tās nav! Bet ir tepat – Tavā
sirdī, kuras durvīs klauvē Dievs! /Arnis
Maziļevskis/

... tad nāk prātā daudz labu domu.
/Marijans Visvaldis, 6 gadi/

... paldies Tev, Dievs, par šo brīnišķo
dāvanu - Tavu mīlestību! /Egita Terēze
Jonāne/

.... lai miers ir katra cilvēka sirdī, lai
tikai labestība aplaimo ikvienu, lai mūsu
bērniem acīs mirdzētu prieks un, lai
Latvijā būtu laimīgi cilvēki. /Rāznu
ģimene/

... tad gribas sagādāt citiem prieku -
māmiņai, tētim, brālim, vecmāmiņām un
vectētiņam. /Kristians, 6 gadi/

... es slavēju šo dzīvi! Paldies, ka
esam uz šīs pasaules. /Vanda Gronska/

... lai tas gaišums un siltums, un
mīļums ienāk katra sirdī. /Vija Lisovska/

Ziemassvētkos visiem gribas vēlēt .....
... laimi! Gribas lai visi ir laimīgi, lai

ir smaids, veselība! /Alla Brokāne/
... lai eņģeļi uz spārniņiem atnes vese-

lību, prieku un piepildītas cerības!
/Daiga Butkeviča/

... lai sapņi, kurus sapņo piepildās un
pozitīvas emocijas iezogās! /Edgars
Tuskēns/

... veselību un veiksmi! /Helēna
Lukjanska/

... baltus  Ziemassvētkus! Lai piepil-
dās visneparastākie sapņi  un gaišās
domas kļūst par jūsu dzīves ceļa virzītā-
ju! /Ilona Linarte – Ruža/

... patiesu Dieva mieru sirdīs, lai tas
izplatās uz tuviniekiem un kolēģiem!
Lai šis miers ir radošs un dzirkstošs!
/Ligita Petuhova/

... lai visiem būtu jauki Ziemassvētki,
labi tos nosvinēt un, lai visiem būtu sil-
tas, siltas sirsniņas! /Estere, 6 gadi/

Lai sirdī Svētvakara siltums un gai-
šas, Dieva svētītas Jaunā gada gaitas!
/Marija Slavinska/

... lai būtu daudz prieka, saticības ar
apkārtējiem un mīlestības! /Marika
Mihailova/

... saticību, mīlestību, veselību! /Olga
Bendorjusa/  

... nodibināt personiskas, dzīvas attie-
cības ar Jēzu (tiem, kam to vēl nav, bet
kam ir, lai tās atjaunojas kā daba pava-
sarī)! /Arnis Maziļevskis/

... lai visiem būtu laba veselība.
/Marijans Visvaldis, 6 gadi/

... ļauties Dieva mīlestībai! /Egita
Terēze Jonāne/

... patiesu saprašanos, veselību, izdo-
šanos, lielu un daudz daudz  mazas
mīlestības! /Rāznu ģimene/

... lai gaiša domas, silta sirds, labestī-
ba un darbīgas rokas! Laimīgu jauno
gadu! /Stanislavs Mežnieks/

... mieru virs zemes un līdzcilvēku
sirdīs. Kad būsim saskaņā ar sevi arī
apkārt būs miers. /Vanda Gronska/

... vairāk prieka, siltuma, mīļuma, iejū-
tības, atvērtības, labestības. Būt draudzī-
giem. Lai laiks neiet tik ātri uz priekšu,
lai laiks ir veltīts citiem. Veselība stipra
lai turētos! Lai gaišums ir visu gadu, ne
tikai Ziemassvētkos! /Vija Lisovska/

Gaišus un sirdssiltus 
Ziemassvētkus vēlot,

Sarmīte Bogdanoviča

Decembra mēnesī visus mīļi ciemos
gaida tradicionālais Ziemas tirdziņš, kas
ar katru gadu kļūst arvien kuplāks un
pulcē arvien jaunus radošus un aktīvus
cilvēkus. Tirdziņā tiek piedāvāta prece,
kas ir ražota Latvijā, īpaši Subatē un tās
apkārtnē. Te katras lietas tapšanā ir iegul-
dīta meistara izdoma, prasmes, ir piedo-
māts un iztēlots, kā preci lietos pircējs, kā
viņš par to priecāsies . Cerams, ka
iekviens no tirgus izgāja apmierināts. Te
var satikt paziņas un vienkārši iziet
pastaigā kā pa izstādi.

Šogad 12.decembrī,tirdziņš bija īpaši
kupls: savus rokdarbus-zeķes, cimdus un
sedziņas piedāvāja subatiete Olga
Semjonova, meistari Mārtiņš Janulis un
Aleksandrs Bjalkovskis uzmeistaroja

putnu barotavas un koka karotes, podda-
ris Mareks Zavodnojs izstādīja tikko
nesen no cepļa izņemtos podus, svečtu-
rus.Leonoras kundzes krāsainās dzijas
vilina uz adīšanu, bet pati Leonora
demonstrē, kā top viņas darbiņi. Sergejs
Ščedrovs piedalās tirgū ar visu ģimeni.
Bitenieks ar iedvesmu stāsta par bišu

produktu veselīgumu.Ineses Averjanovas
sieri ir dažādu garšu un tie ātri atrod
savus pircējus. Artas Glūmānes sedziņas-
smalkas un glītas.Gunta Okmanes bišu
vaska svecītes labi sader ar poddara
mareka Zavodnoja sveču trauciņiem, bet
lupatdeķi ir mīļākie aušanas darbi. No
Daugavpils novada Laucesas tirdziņā

piedalījās z/s Sēlija. Sēlijas vīni bija pie-
dāvāti visdažādākie, tos varēja arī node-
gustēt. Ikreiz tirdziņā ar pašu gatavotiem
saldumiem iepriecina Subates pamatsko-
las skolnieces Luīze Bisle, Mairita
Griška, Alīna Mašņuka, Aija Miltināne. 

Eglainiete Stefānija Lazdāne prezentē-
ja savu jauno dzejoļu krājumu.

Kā jau ierasts - tirdziņa laikā darbojas
arī tējnīca. Oficiante Ilona Kokina laipni
visus aicināja nobaudīt  IU Mazais
namiņš tortes un Dainuvītes Hlomovas
kēksiņus. Pēc ieprikšanās mūzikas skaņās
ar draugiem varēja baudīt smaržīgo kars-
tvīnu.

Tirdziņa organizētāji pateicas visiem-
gan tirgotājiem , gan pircējiem par sav-
starpējo satikšanos, par labām  pirmssvēt-
ku emocijām, par radošumu . 

Vēl līdz Ziemassvētkiem Subates KN
foajē būs iespēja iegādāt daļu no tirdziņa
precē

Subates KN vadītāja G.Okmane

Svētku gaisotne Subates Ziemas tirdziņā

 
Ziemassv tku 

sv tvakars 
24.12.2014. 

Ziemassv tki 
25.12.2014. 

Otrie 
Ziemassv tki 
26.12.2014. 

 
31.decembris 

Il kstes 
Romas kato u 

bazn ca 

 
9.00Vig lijas 

Sv.Mise  
(latv.val.) 

20.00  - 
Ziemassv tku 

svin gais 
dievkalpojums –
Gani u Sv.Mise  

latviešu val. 
Pusnakts 

Sv.Mise 24.00 -
po u val. 

8.45  - po u. val. 
10.30  - latviešu 

val. 

8.45  - po u. val. 
10.30  - latviešu 

val. 

Pateic bas 
dievkalpojums  

plkst.9.00-po u val.
19.00- latv.val. 
Rožukronis un 

sv t ba ar 
vissv t ko 

Sakramentu  
23.00 

 

Eglaines 
Romas kato u 

bazn ca 
21.00 9.00 --- --- 

Grendzes 
Romas kato u 

bazn ca 
17.00 --- ---  

--- 

Dvietes 
Romas kato u 

bazn ca 
19.00 9.00 9.00  

19.00 

Bebrenes 
Romas kato u 

bazn ca 
21.00 10.00 --- 

 
 

23.00 

Subates 
Romas kato u 

bazn ca 
18.00 11.30 11.00 ...  

Il kstes 
evan liski luterisk  

bazn ca 
18.00 10.00 --- . . .  

Lašu 
evan liski luterisk  

bazn ca 
15.00 --- --- .. .  

Subates 
evan liski luterisk  

bazn ca 
12.00 --- --- .. .  
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--- 7.30 

  
 20.00 --- 

  19.00 --- 
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Katra panākuma atslēga ir atvērta
sirds uz paveicamo,

ticība saviem spēkiem un vienots
komandas gara un darbaspēks.

Latvijas izglītības sistēmā ir
Draudzīgā Aicinājuma skolu reitings,
kurā tiek vērtēti skolēnu rezultāti centrali-
zētajos eksāmenos. Skolas vērtē četrās
nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidus-
skolas, lauku vidusskolas un specializē-
tās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas,
mūzikas skolas, u.c).Vērtē sekojošus
mācību priekšmetus: latviešu valodu,
matemātiku, angļu valodu, dabas zinātnes
(bioloģiju, fiziku, ķīmiju un vēsturi). 

Katrā nominācijā apbalvo sešas labā-
kās skolas. Labākā skola saņem galveno
balvu – metālā izstrādāto PŪCI. Arī atse-
višķos mācību priekšmetos apbalvo sešas
labākās skolas. Labākā skola saņem gal-
veno balvu – metālā izstrādāto mazo
PŪCI.

Arī šogad mūsu novada vidusskolas ir
nominantu vidū. Ilūkstes 1.vidusskola un
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionā-
lā vidusskola piedalījās „Draudzīgā aici-
nājuma balvas 2014” Apbalvošanas cere-
monijā, kas notika 14.novembrī
Vidzemes koncertzālē, Cēsīs.

Lepojamies ar savām izglītības iestā-
dēm! Bebrenes vispārizglītojošā un profe-
sionālā vidusskola lauku vidusskolu
grupā par izciliem sasniegumiem latviešu
valodā un literatūrā (skolotāja Aija

Rubļevska) saņēma Draudzīgā aicināju-
ma fonda galveno balvu – mazo Pūci un
speciālo un profesionālo skolu grupā
ieguva vēl vienu mazo Pūci par izciliem
sasniegumiem dabaszinībās (skolotāja
Lilija Razminoviča).

Ilūkstes 1.vidusskola par izcilu mācību
darbu kopvērtējumā un teicamām skolēnu
zināšanām matemātikā (skolotāja Gunta
Vaitkune) saņēma Diplomu.

Kopvērtējumā: 2014. gadā pilsētu
vidusskolu grupā 194 skolu kopvērtējumā
Ilūkstes 1. vidusskola ir ieguvusi 1. vietu,
bet lauku vidusskolu grupā 94 skolu kop-
vērtējumā Bebrenes vispārizglītojošā un
profesionālā vidusskola - 2. vietu.

Izsakām sirsnīgu pateicību Ilūkstes
1.vidusskolas un Bebrenes vispārizglīto-
jošās un profesionālās vidusskolas  kolek-
tīviem! Paldies visiem skolotājiem, kuri
ieguldīja savu darbu, neskaitot darbā
pavadītās stundas!

Paldies jauniešiem un viņu vecākiem
par ieguldīto darbu! 

Ipašu pateicību izsakām iestādes vadī-
tājiem, kas kā nerimstošs virzītājspēks,
neskatoties uz visiem mūsdienu sarežģī-
jumiem izglītības sistēmā spēj iedvesmot,
iedrošināt un motivēt savas komandas
šajā Latvijas nākotnei nozīmīgajā misijā. 

Sanita Plone

Ilūkstes 1.vidusskola un Bebrenes
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

saņem Draudzīgā aicinājuma balvas 2014

20. novembrī Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolā noti-
ka Biedrības „Latvijas tekstil-
mozaīka” tekstilmozaīkas
ceļojošās izstādes „Putnu
balle” eksponēšana. Konkursa
mērķis bija popularizēt rokdar-
bu daudzveidību, radīt skolē-
niem iespēju radoši izpausties
dažādās tekstilmozaīkas un
rokdarbu tehnikās. Konkursa
darbu izstāde tika eksponēta
2014. gada augustā festivāla
„Latvijas tekstilmozaīka
2014” laikā, Kultūras pilī
„Ziemeļblāzma”, Rīgā.

Konkursā „Putnu balle”
veiksmīgi piedalījās Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas 9.
klases skolniece Annemarija
Jelinska, Bebrenes vispārizglī-
tojošās un profesionālās vidus-
skolas skolnieces Jolanta
Daukšte (6.kl.), Laura Svarāne
(7.kl.) un Ieva Buceniece
(9.kl.). Skolu audzēknes saņē-
ma apliecinājumu par piedalī-

šanos izstādē Rīgā un iespēju
piedalīties ceļojošajā izstādē
daudzās Latvijas izglītības
iestādēs, kā arī aprīlī paredzē-
tajā izstādē Prāgā. Paldies sko-
lotājām V.Linčikai (Ilūkstes

Sadraudzības vidusskola) un
Olgai Dogžinai (Bebrenes vis-
pārizglītojošā un profesionālā
vidusskola) par viņu profesio-
nalitāti un ieguldīto darbu sko-
lēnu sagatavošanā. 

Pasākuma dalībniekiem
bija iespēja darboties radošajā
darbnīcā „Atstarotāju veidoša-
na.” Tika izveidoti unikāli,
neatkārtojami atstarotāji, izro-
tāti ar latviešu tautas rakstu
zīmēm, kuri ir vajadzīgi ikvie-
nam ceļu satiksmes dalībnie-
kam, lai pasargātu sevi un
pārējos ceļu satiksmes dalīb-
niekus.

Pasākuma dalībniekus svei-
ca Ilūkstes Sadraudzības vi -
dus skolas direktore A. Kudiņa
un Ilūkstes novada pašvaldības
izglītības speciāliste S. Plone.

Mēs lepojamies ar to, ka
starp labākajiem darbiem
Latvijā ir arī mūsu novada sko-
lēnu darbi! Paldies skolēniem
un skolotājiem par darbu, rado-
šumu, izdomu un radītprieku!

Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas 

direktores vietniece
Līga Kūliņa

Putnu balle Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

Pa klusām aizaugušām 
bērnu dienu takām 

Ziemassvētki aizved mūs pie
noslēpuma.

Tie grib, lai neejam garām
labajam sevī. 

/K.Skalbe/

Laikā, kad gaisā virmo gaišā
Ziemassvētku laika gaidīšanas sajūtas,
tās ik vienu mudina paveikt kādu baltu
darbu. 

2014.gada 18.decembrī Daugavpils
novada kultūras namā „Vārpa” otro
gadu pēc kārtas notika Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu
komitejas organizēts pasākums Ilūkstes
un Daugavpils novados dzīvojošajām
audžuģimenēm. Atdot no sava sirds sil-
tuma kādam, kam tik ļoti tā dzīvē pietrū-
cis ir atbildīga un skaista izvēle, kura
citos izraisa nesapratni, citos apbrīnu....

Ilūkstes novadā šo - sevis dāvināša-
nas misiju veic piecas audžuģimenes -
Irina Pučka, Olga un Pēteris Glaudāni,
Dagnija un Ilgvars Strodi, Armīns
Glaudāns, Tatjana Konovalova. Kā brī-
nišķīga tradīcija, izveidojusies laba pie-
redze, ka šiem nesavtīgajiem cilvēkiem
kā neliela pateicība par nozīmīgo veiku-
mu – dzīvi citiem padarot gaišāku, tika
uzmeklēts katrai audžuģimenei uzņē-
mējs – labvēlis, kurš pasākuma laikā
pasniedza dāvanu.   

Paldies uzņēmējiem –labvēļiem:
SIA „Justs” Stanislavam Mežniekam,
z/s „Kalnāji” Gitai un Guntim
Laurinovičiem, 
SIA ”SGR birojs” Sintijai Grasmanei-
Rāznai, Zanei Buceniecei-Zībergai,
Zanei Čamanei, 
SIA „Bebra serviss” Andim Puidam,
Zdislavai Voitkevičai,
SIA „Ori” Rolandam Apelim

Turpināsim šo ikdienu padarīt gaišā-
ku, padodot viens otram roku, 

padodot cerību!

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
16.12.2014.

LM aicina izteikt
viedokli par
kopdzīves

jautājumiem
Labklājības ministrija (LM) laikā no

2014.gada 16.decembrim līdz 2015.gada
31.janvārim aicina ikvienu interesentu,
bet īpaši jauniešus vecumā līdz 25
gadiem, izteikt viedokli par jautāju-
miem, kas saistīti ar laulībām.

Aptaujas anketu var lejuplādēt
h t t p : / / w w w. v i s i d a t i . l v / a p t a u -
ja/1021218168/.

Aptauja organizēta, lai noskaidrotu
ekspertu un jauniešu vecumā no 18 līdz
25 gadiem viedokli par laulību reģistrē-
šanas šķēršļiem un iespējamiem risinā-
jumiem, kā arī par riskiem, dzīvojot
kopdzīvē bez laulības reģistrēšanas.

Aptaujas laikā iegūto informāciju LM
izmantos arī politikas veidošanai, rak-
stot Rīcības plānu 2015. – 2017.gadam,
lai īstenotu Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam.

Atgādinām, ka Ģimenes valsts politi-
kas pamatnostādnēs 2011. - 2017.gadam
viens no mērķiem ir stiprināt laulību un
izglītot par laulības nozīmi, savstarpējo
atbildību, pienākumiem un tiesībām,
veidojot ģimeni un rūpējoties par saviem
bērniem. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas noda-

ļas vadītāja, 67021581, 29538825,
marika.kupce@lm.gov.lv
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Arī rudens pelēkām dienām ir savs
labums – vairāk laika, ko varam veltīt viens
otram, kopā būt un pasmelt kādu gaišāku
domu ceļā uz garo ziemu... Tieši tādu iespēju
mums, pensionētiem skolotājiem, sagādāja
Ilūkstes pilsētas bibliotekāres.

Pārsteigums sākas jau ar to, ka bibliotēkas
meitenes apzināja un apmeklēja ikvienu biju-
šo Ilūkstes 1. vidusskolas un Ilūkstes 2. vidus-
skolas skolotāju, lai personīgi ielūgtu uz atmi-
ņu pēcpusdienu, veltītu Skolotāju dienai. Vai
tad varēja neatsaukties?!

10. oktobrī plkst. 13.00 lasītavas telpās
brīvu vietu nebija, jo pulcējās visi ielūgtie,
izņemot dažus bijušos kolēģus, kas nevarēja
ierasties veselības problēmu dēļ. Katrs tika
mīļi sagaidīts, iepazīstināts ar izstādes mate-
riāliem. Bibliotēkas vadītāja Ināra Valpētere
veltīja sirsnīgus vārdus par skolotāju, viņa
sūtību, misiju.

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas peda-
gogi Rita Žilvinska, Stanislavs Petkevičs un
viņu audzēkņi Agnese Romanovska, Rūta
Ieva Jākobsone un Rainers Buks mums dāvā-

ja muzikālo sveicienu. Kā sveiciens Skolotāju
dienā bija arī Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu
uzņemtais video – veltījums skolotājiem. 

Bibliotekā sakrāts plašs materiāls par
abām Ilūkstes vispārizglītojošajām skolām.
Pensionētā skolotāja Eleonora Limanoviča
prezentēja materiālus par Ilūkstes 1. vidussko-
las vēsturi, bet Nadežda Želtiševa – par bijušo
Ilūkstes 2. vidusskolu. Pasākuma dalībnieki –
Vladislavs Čekāns, Henrihs Slavinskis u. c.,

atpazīstot fotoattēlos dažus
savus bijušos skolotājus, 50
gadu kolēģus, precizēja un
papildināja dotos materiālus. 

Tamāra Ļevašova pasāku-
ma dalībniekiem veltīja savus
dzejoļus. Bibliotēkas meitenes
bija sarūpējušas arī saldumus
un augļus. Pie skaisti klātiem
tējas galdiem, malkojot tēju un
kafiju, tika ritināts atmiņu

kamolīts... Izrādījās, ka dažiem abu mūsu pil-
sētas vispārizglītojošo skolu pedagogiem ir ne

mazums kopīgu atmiņu, jo reiz taču latviešu
un krievu plūsmu skolēni mācījās vienās tel-
pās – Ilūkstes 1. vidusskolas ēkā. 

Skolotāja Eleonora Leščinska atzīmēja,
cik sarežģītā laikā nācās strādāt klātesošo
vecākās paaudzes pedagogiem. Taču, ja no
mūsu skolas ir nākuši gan armijas ģenerāļi,
gan bīskapi, tad laikam paveikts galvenais –
izaudzināti godīgi, atbildīgi, brīvi cilvēki – un
tāpēc jau nav dzīvots un strādāts veltīgi! 

Ikviens no mums šajā pasākumā jutās
aprūpēts, atkal svarīgs, nozīmīgs. Jau šajā
dienā (un turpmāk!) pensionētie skolotāji
papildinās savākto materiālu klāstu. 

Paldies šī pasākuma idejas autorei Ganei
Rošānei, bibliotēkas vadītājai Inārai Valpē terei
un Olgai Šaršūnei par negaidīto svētku brīdi,
par ziediem, par sirds siltumu, ko sajutām.

No sirds vēlam, lai veicas! Lai piepildās
iecere savākt materiālus un šādi sapulcināt
mūsu pilsētas bijušos mediķus, citu nozaru
pensionārus!

Marija Slavinska

Svētku brīdis pensionētiem skolotājiem

Mājas svētība ir mūsu mūža rota,
Darba vainags, kurā līdzās vīts,
Dzimtas sakņu sīkstais noturīgums,
Tālo senču - līdumnieku spīts.

Kad ārā iestājas rudens ar īsām dienām
un garām naktīm, Ilūkstes novada zemnie-
ki un uzņēmēji pulcējas uz ikgadējo balli.
Lai cik grūti būtu saimniekot uz dzimtās
zemes, mūsu novada zemnieki un uzņēmē-
ji nepadodas. Spītējot visādām grūtībām,
turoties pretī klimatiskajiem laika apstāk-
ļiem, viņi sēj labību, vāc sienu un veic
dažādus ne ar lauksaimniecību saistītus
darbus. Viņu saražotā produkcija: gaļa,
piens, graudi, kartupeļi un citi dārzeņi, ir
mērāmi nevis kilogramos, bet tonnās.

Tāpat kā visiem, arī zemniekiem savu
reizi gribas saposties un doties paballēties. 

28.novembrī Eglaines KN bija īstais

mirklis atpūtai un iespējai satikties ar citiem
novada zemniekiem un uzņēmējiem.

Pasākuma laikā ar Ilūkstes novada

Pateicības rakstiem par neizsīkstošu sirds-
degsmi ikdienas darbā un ieguldījumu
novada lauksaimniecības attīstībā tika

sumināti: Kolosovsku ģimene (Bebrenes
pagasts, ,,ZS „Sausiņi”), Seiļu ģimene
(Dvietes pagasts, piemājas saimniecība),
Vladimirs Petrovs (Eglaines pagasts, SIA
firma „EGLE” vadītājs), Andris Užulis
(Pilskalnes pagasts, piemājas saimniecība
„Ziediņi”), Aivars Ancāns (Subates pilsēta
un Prodes pagasts, ZS „Puķudruva”), Pušļu
ģimene (Šēderes pagasts, ZS  „Līgotņi”).

Pateicības raksts par sirdsdegsmi, meis-
tarību un veiksmīgu sadarbību, darbojoties
Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstī-
bas atbalsta jomā tika pasniegts arī līdzši-
nējajai Ilūkstes novada lauku attīstības
konsultantei Marijai Rēķei, kuras darbu nu
ir pārņēmis Viktors Potjomkins. 

Pateicībā par sadarbību savu īpašo „pal-
dies” Ilūkstes novada zemeskopējiem -
sadarbības partneriem klātienē teica
„SEB” SIA, „Jēkabpils piena kombināts”
un „Latvijas Lauku konsultācijas un izglī-
tības centrs” Daugavpils nodaļas pārstāvji.

Zemes kopēji varēja klausīties dziesmas
Lašu kora izpildījumā, skatīties Subates KN
līnijdejotāju un Eglaines KN senioru deju
kopas „Eglītes” dejas, kā arī iepazīties ar
„Peļu dzīvi laukos”, kuru lomās iejutās
Valentīna Petrovska, Edgars Petrovskis,
Valda Namiņa, Irēna Fedoroviča un Silvija
Spaļva, kas kopsolī ar vakara vadītāju Ligitu
Petuhovu pievienoja savu artavu pasākuma
humoristiskas un gaišas noskaņas radīšanā.

Izvingrināt kājas raitā dejas solī, aicinā-
ja grupa „Atkal kopā”.

Organizētāji saka paldies arī visiem
saviem labdariem un atbalstītājiem A/S
SEB Banka, SIA „Jēkabpils piena kombi-
nāts”, SIA „Antaris”, SIA „Baltica agro”,
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības
centra Daugavpils nodaļai, Z/S „Zālītes”
īpašniekam Vitoldam Kvederam.

Raksts tapis sadarbībā ar 
Šēderes KN vadītāju

Silviju Spaļvu

Zemnieku un uzņēmēju balle
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Latvija, Latvija, lielas...
kartē ir zemes un valstis,
bet tu jau gadsimtiem ilgi
mūsu priežu augumus balsti,
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim,
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.

(L.Brīdaka) 
Katram no mums – lielam un mazam, ar savām rokām,

domām un sirdi ir iespēja izaudzēt un izveidot savu
Latviju, skaisto un vienīgo – tādu, kas liktu ikvienam
plaukt un pateicībā teikt: „Šī zeme – tā mūsu”. Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svinībās Ilūkstes nova-
da kultūras centrā, kas norisinājās šī gada 16.novembrī,
pasākuma vadītāji – Eva Linkeviča un Jānis Krievāns
uzsvēra: „Šos svētkus mēs svinam  gada tumšākajā laikā,
un tādēļ īpaša nozīme ir gaismai, ko izstaro sveces, bet vēl
lielāka nozīme ir gara gaismai, ko dod cilvēku sirdis. Tie
ir svētki, kuri vieno mūs visus. Ja mēs katrs šajā laikā
iededzam savu gaismiņu, savu sveci, tad top gaisma no
tumsības. Ja mēs stāvam plecu pie pleca, tad visdrēgnāka-
jā rudens vakarā mums kļūst silti ap sirdi, jo mēs jūtam, ka
esam vienas tautas bērni un vienas valsts pavalstnieki,
tādas valsts, kas ir dibināta un veidota balstoties uz tautas
ticību, cerību un mīlestību.”

Ikviens klātesošais no sirds vienojās kopīgā lūgsnā
dziedot Latvijas valsts himnu.  

Ar sveicieniem un laba vēlējumiem visus klātesošos
uzrunāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Stefans Rāzna, savā uzrunā uzsverot aicinājumu uz
vienotību garā un darbos, lai ar savu esību dotu nepiecie-
šamo ieguldījumu mūsu novadam un dzimtajai Latvijai.

Vakara gaitā skanēja tautā cienītu Tēvzemes autoru
(Māra Zālīte, Broņislava Martuževa, Imants Ziedonis,
Māris Čaklais u.c.) sacerētas un iemīļotu Latvijas kompo-
nistu (Zigmārs Liepiņš, Mārtiņš Brauns, Imants Kalniņš,
Raimonds Pauls u.c.) komponētas dziesmas Rīgas kora
„Zelta koris” izpildījumā. 

Ilūkstes novada jauniešu sagatavotais videomateriāls,
kura ietvaros mūsu novada ļaudis atklāja savas domas
par Tēvzemes lomu savā dzīvē, bija liecība tam, kā
mūsu novada pilsētās, pagastos, mājās un sētās pulsē
Latvijas sirds. 

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens 
otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp 

mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem 
līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet.

Latvijas valsts svētku priekšvakars ir laiks, kad Ilūkstes
novada pašvaldībā tiek teikts paldies tiem ļaudīm, kas ar
savu nesavtīgo darbu, radošo garu un augstiem sasniegu-
miem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Ilūkstes novada
attīstībā un novada popularizēšanā  Latvijā. Arī šogad
patiess paldies tika teikts desmit Ilūkstes novada iedzīvo-
tājiem:

Marija Bacāne – Eglaines pagasta pensionāre, senioru
deju kolektīva „Eglīte” dalībniece: „Par sirdsdegsmi un
aizrautību, aktīvi iesaistoties pagasta sabiedriskajā dzīvē,
raito dejas soli, atvērtu dvēselisku devumu līdzcilvē-
kiem”.

Marija Baltmane – Bebrenes pagasta pensionāre, rok-
darbu albuma „Augšzemes musturi” materiālu apkopotāja
un izdevēja, novada dzejniece: „Par radošu un patriotisku
attieksmi, neatlaidību un sirdsdegsmi Sēlijas novada kul-
tūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, par garīgo vērtību
nodošanu nākamajām paaudzēm”.

Vanda Gronska – Dvietes pagasta muzeja „Apsītes”
vadītāja: „Par pašaizliedzīgu, godprātīgu, neatlaidīgu,
apzinīgu, patriotisku un radošu darbu, atjaunojot un sagla-
bājot novada selekcionāra Paula Sukatnieka kultūrvēstu-
risko mantojumu”.

Helēna Lukjanska – Šēderes pagasta feldšeru punkta
ārsta palīgs: „Par augstu atbildības sajūtu, atsaucību un
iejūtību, profesionāli pildot medicīnas darbinieka pienā-
kumus”.

Valda Namiņa – Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
bioloģijas skolotāja, novada Zinātniski pētniecisko darbu
un Pētniecisko darbu metodiskās apvienības vadītāja: „Par
augstu profesionalitāti, dedzību un mērķtiecību, izglītojot
jauno paaudzi un rosinot tai interesi par vides zinātnēm,
par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē”.

Valdis Timšāns – Nacionālo partizānu piemiņas vietas
un „Kalvānu” kapu uzraugs: „Par nesavtīgu darbu un sirds-
degsmi, kopjot Nacionālo partizānu piemiņas vietas, par
atbildīgu un patriotisku attieksmi pret lauksaimniecības
nozares attīstību, darbojoties savā zemnieku saimniecībā”.

Amanda Upīte – Subates pilsētas un Prodes pagasta
veterinārā feldšere: „Par profesionalitāti, atsaucību un
augstu apkalpošanas kultūru, meistarīgi veicot veterinār-
feldšeres pienākumus”.

Emīlija Baleiša – Ilūkstes novada sporta veterāne
riteņbraukšanā: „„Par mūža ieguldījumu novada sporta
attīstībā, par aizrautīgu un patriotisku attieksmi, uzrādot
augstus rezultātus riteņbraukšanas sacensībās, popularizē-
jot novada vārdu Latvijā”.

Skaidrīte Davne – Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore:
„Par mūža ieguldījumu sociālās jomas attīstībā, godprātī-
gi, aktīvi, radoši un sekmīgi vadot Ilūkstes un Daugavpils
novadu Sarkanā krusta biedrību un palīdzot ikvienam krī-
zes situācijā nonākušam iedzīvotājam”.

Regīna Šīmane – Ilūkstes Bērnu bibliotēkas pensionē-
ta vadītāja: „Par mūža ieguldījumu novada kultūras jomas
attīstībā, augstu profesionalitāti, meistarību un sirdsdeg-
smi, vadot Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku, rosinot jau-
najai paaudzei lasītprasmes interesi un garīgo vērtību
nostiprināšanu”.

Atzinības rakstus apbalvošanas ceremonijā pasniedza
Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna, priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, izpil-
ddirektore Līga Dudare, Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Ilona Linarde.

Pievienojoties vakara vadītāju aicinājumam būt lep-
niem par savu zemi, savu pilsētu, ciemu, novadu, cilvē-
kiem un viņu labajiem darbiem, gribas vēlēt, lai mūsu
darbs, ticība un ieceres palīdz celt vienotu un spēcīgu
Latvijas valsti!

Gara vienotībā svinot Tēvzemes šūpuļsvētkus...
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18.novembrī, kuplam skai-
tam siržu iedegoties par Latviju
un atsaucoties uz aicinājumu,
Ilūkstes pilsētas ielās notika
Lāpu gājiens.

Pulcējoties pie Ilūkstes
1.vidusskolas, Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētā-
ja vietnieka Maigura Krievāna
un Pilskalnes pagasta kultūras
pasākumu organizatores Skaid -
rītes Azarstarpes uzrunu pavadī-
tas, visu klātesošo domas uz
mirkli aiztraucās iepriekšējā
gadsimta takās, ielūkojoties
Tēvzemes smeldzīgo un priecī-
go notikumu dzīlēs.

Savās pārdomās par Latviju
dalījās Ilūkstes 1.vidusskolas
skolēni Dinija Rimoviča, Arvis
Jasevičs un Ilūkstes Sadrau -
dzības vidusskolas skolēni
Oļesja Pildika un Armands
Jelinskis. 

Gaišu domu un vēja auku
pavadībā tika nolikti ziedi pie
Komunistiskā terora upuru pie-
miņas akmens.

Ilūkstes novada orķestra
„Sēlija” izpildīto skaņdarbu
sagaidīti gājiena dalībnieki pul-
cējās Ilūkstes novada kultūras
centrā uz Ilūkstes mūzikas un
mākslas skolas Latvijas Neat -
karības proklamēšanas dienai
veltīto audzēkņu un pedagogu
koncertu.

Kopīgi izpildītajā Latvijas
Republikas himnā izskanējušie
lūgsnas vārdi „Dievs, svētī
Latviju” savijās ar visu klāteso-
šo cerībām un skanīgās mūzikas
valstības apgarotu ceļojumu,
kurā ikvienu ieaicināja koncerta
vadītāji: Oļesja Pildika un
Armands Jelinskis.

Vakara gaitā skanēja skaņdar-
bi un dziesmas 1.-3. klašu kora,
4.-8. klašu kora, 2.-3. klašu
vokālā ansambļa, Elvitas
Studānes (3.kl.) (akordeons),
Ilmāra Mežaraupa (3.kl.) (akor-
deons), Evas Evelīnas Repkovas
(4.kl.) (saksofons), Elvja Ancāna
(4.kl.) (saksofons), Baibas
Paukštes (5.kl.) (klavieres),
Megijas Pabērzas (6.kl.) (klavie-
res), Rūtas Jākobsones (5.kl.)
(vijole), Sandas Paukštes (7.kl.)
(flauta), Arīnas Vasiļjevas (4.kl.)
(vokāls,) Rūdolfa Surgovta
(8.kl.) (vokāls) un Alekseja
Hromcova (6.kl) (Solo) izpildī-
jumā. 

Par audzēkņu profesionālo

izaugsmi ir rūpējušies, kā arī
koncertā muzikālajā ceļojumā
līdzi devās pedagogi Daina
Paukšte, Vanda Mukāne,
Oksana Šeršņova, Ilona Kuļa
(arī koncertmeistare), Rita Žil-
vinska, Inga Ašķeļaņeca,
Staņislavs Petkevičs un Olga
Matvejeva.

Lai arī ikdienā gaisma un
dziesma ir tās, kas dod mundru-
mu, prieku un izaugsmi katram
savā ceļā!

Sarmīte Bogdanoviča

Iedegoties par Latviju...
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PROJEKTU FINANSIĀLI 
ATBALSTA

KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS

„Zaļa domāšana” cilvēcei sāk kļūt ne
tikai par modernu tendenci, bet par
nepieciešamību izdzīvošanai. Arī mēs
arvien biežāk sākam apdomāt, ko ēdam,
kādu „degvielu uzpildām” savam orga-
nismam. Šis process notiek arvien ātrāk
un sākas tieši ar sadzīviskām lietām.
Nākošais solis jau ir atbildīgas sabiedrī-
bas veidošānās, kur katrs domā ne tikai
par sevi, bet arī par apkārtējiem, kaimi-
ņiem un par planētu Zeme. Tas vairāk
vērojams vecajās Eiropas valstīs, kur
valsts iekārtas nemainīgums un stabilitā-
te devusi cilvēkiem drošības sajūtu un
arī apziņu, ka katra indivīda ietekme uz
šo planētu ir milzīga. Planētas globālās
klimata izmaiņas nav gaidāmas vairs pēc
gadsimta – tās sākas šodien un, pēc
zinātnieku aplēsēm, sāks izpausties jau
nākamgad. 

Ilūkstes novada pašvaldība apzinās
šo atbildību, tapēc jau 5 gadus ir aktīvi
piedalījusies Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektos, kuru mērķis ir
samazināt oglekļa dioksīda izmešus
atmosfērā, piedāvājot līdzfinansējumu
apkures katlu nomaiņai, siltināšanas un
energoefektīva apgaismojuma projek-
tiem. Nu šī gada nogalē sperts nakamais
solis – ar KPFI finansiālu atbalstu
Ilūkstes pašvaldības dienestu vajadzī-
bām iegādāti 2 elektroautomobiļi. Tas
bija jauns izaicinājums – līdzvērtīgi kā
lielajām pilsētu pašvaldībām, izvēlēties
lietot šos auto, kas ir absolūti jauna,
mums neierasta tehnoloģija. Startējot
projektu konkursā Dome pieņēma lēmu-
mu izvelēties dažādu ražotāju auto –
Volkswagen un Nissan, lai samazinātu
riskus, jo iepriekš Latvijā šādi auto vēl
neripoja pa ceļiem. Šogad Latvijā pār-
doti vairāk kā 150 elektromobiļi, tas
nozīmē, ka elektromobiļus uz ceļiem
ieraudzīsiet biežāk. Tāpat Daugavpils
Universitāte iegādājusies četrus elektro-
mobiļus. Arī uzpildes stacijās parādīsies
elektroauto uzlādes iekārtas, kas pilnu
elektroauto „bākas” uzpildi veiks vien
30 minūtēs. Jāpiebilst, ka Igaunijā Tartu
pilsētā liels elektromobiļu taksometru
parks strādā jau 3. gadu, viņiem ir
Nissan Leaf elektromobiļi, un šajā pasa-
žieru pārvadājumu biznesā tik tiešām
tiek vērtēti visi auto ekspluatācijas para-
metri, lai izvēlētos visizdevīgāko un
ekonomiskāko, un arī  cilvēkam drau-
dzīgāko....

Bet nu par pašiem elektroauto – gan
dīleru teiktais, gan portālā „elektromobi-
li.lv”  publicētais, gan pašu vērtētais:

Elektromobiļa priekšrocības:
l Elektromobilis īpaši izceļas ar

savām lētajām ekspluatācijas izmaksām,
elektromobiļa baterijas uzlāde 100km
maksās aptuveni 1,5- 2 Euro, ja izmanto
pazeminātos nakts stundas tarifus, tad vēl
lētāk; 

l Elektromotora lietderības koefi-
cients sastāda 99%- 95%. Pretēji iekšde-
dzes dzinējām lietderības koeficents 22-
24%. 

l Elektromobilim nav kaitīgo izmešu,
jo nenotiek degšanas process kā iekšde-
dzes dzinējam;

l Auto ir ļoti dinamisks;

l Augsts ekoloģisks rādītājs. Netiek
izmantoti naftas degvielas produkti tādi
kā benzīns, dīzeļdegviela vai gāze, elek-
tromotoram nav nepieciešama eļļa un
eļļas filtri.

l Elektromobilis ir drošāks pret iespē-
jamo aizdegšanos vai sprādzienu avārijas
gadījumā;

l Automobiļa konstrukcijas ir daudz
vienkāršākas uzbūves un apkalpošana ir
vienkāršāka. Starpservisu intervāli ir
ievērojami garāki salīdzinājumā ar iekš-
dedzes dzinēju, servisa apkope ir ievēro-
jami lētāka;

l Vienkāršota elektromotora kons-
trukcija ar minimālu kustīgo daļu dau-
dzumu un transmisijas neesamība pada-
ra automobili par ļoti drošu transportlī-
dzekli;

l Uzlādēt akumulatoru bloku var no
parastas mājas rozetes, auto ir gari uzlā-
des kabeļi, kas ļauj pieslēgties gandrīz
jebkurā vietā;

l Trokšņu līmenis ir ļoti zems.
Ātrumā līdz 50km/st. automobili prak-
tiski nevar dzirdēt, Nissan Leaf auto
pat ir speciāls trokšņa imitators, ko var
ieslēgt braucot pa pilsētu, lai nenobie-
dētu gājējus;

l Iespēja izmantot rekuperatīvu brem-
zēšanu. Riteņos ir speciāli elementi, kuri
iesaistās bremzēšanas procesā un akumu-
lē izdalīto enerģiju pārvēršoties par uzlā-
des avotu akumulatoru blokam. Kā vēl
viens rekuperatīvas bremzēšanas variants
ir elektromotora pārslēgšanās ģeneratora
režīmā ripojot no kalna;

l Auto ir maksimāli konstruēti, lai
taupītu enerģiju, Nissan Leaf pat ir saules
baterijas, kas dienas gaišajā laikā “ baro”
auto datorsistēmas; 

l Auto ir ļoti stabili uz ceļa, jo ir
smagi, to smagākais elements – baterija
atrodas auto apakšējā daļā, kas novirza
smaguma centru uz leju.

l Uzlādes baterija sastāv no vairakiem
simtiem neatkarīgu elementu, kas ir vieg-
li aizvietojami un nomaināmi;

l Par auto nav jamaksā autotransporta
ekspluatācijas nodoklis un reģistrācija ir
bezmaksas;

Neapšaubāmi, kā jau jaunai  tehnolo-
ģijai – tai ir arī trūkumi: auto ir dārgi
(sākot no 25 000 euro), Latvijā nav
attīstīts ātro uzlādes vietu tīkls, ar šiem
auto labvēlīgos apstākļos ar pilnu uzlādi
var nobraukt tikai līdz 150 km (ziemā
tas ir mazāk, jo jādarbina papildus elek-
troierīces), braucot  ir jākontrolē enerģi-
jas patēriņš (it īpaši ziemā),  ilgs uzlādes
process 6-8 stundas standartā (ar papil-
dus ierīcēm ir pieejamas ātrās uzlādes
4h vai 30 min.)

Bet kopumā – kā jau pārliecinājās testa
brauciena dalībnieki  klātienē - braukšana
ar elektromobīli līdzinās testpilota ama-
tam  – biedējoši, savādāk un tajā pat laikā
aizraujoši, nav dzirdama motora spējas
robeža un ātrums saprotams vien pēc
cipariem  datorā. 

Nissan Leaf iebūvētās tehnoloģijas,
kad ar auto var sazināties un vadīt uzlādes
procesu un auto apsildi attālināti, automā-
tiskās sensoru gaismas u.c. jauninājumi
rada  futūristisku efektu - jāpārliecinās,
ka mašīnai nav kāda poga, kas „izpleš”
spārnus...

Kā atzīst pašvaldības šoferis Dainis
Cepurītis, kas pagaidām visvairāk darbā
lieto elektromobili - braukt ar to ir vieg-
li, ērti un patīkami, tikai žēl, ka pagai-
dām  to var izmantot vien lokāliem
braucieniem – pa novadu, uz
Daugavpili, līdz galvaspilsētai vēl netie-
kam... , pagaidām.

Vēl  fakti par
elektromobiļiem

Autoeksperti prognozē, ka elektrisko
transportlīdzekļu litija - jonu bateriju
ražošanas izmaksas līdz 2017. gadam
samazināsies apmēram par vienu trešdaļu.

Litija - jonu baterijas ir galvenais un
dārgākais elements elektromobiļos. Ja
izdosies samazināt akumulatoru ražoša-
nas cenas, vairāki pircēji nopietni apsvērs
iespējas iegādāties elektrisko vai hibrī-
dauto.

Pastāvīgi augošās degvielas cenas
ietekmē pieprasījums pēc elektriskajiem
transportlīdzekļiem nākamajos gados
ievērojami pieaugs. Autoražotāji palieli-

nās elektromobiļu klāstu, par ko jau tagad
mēs varam pārliecināties auto izstādēs.
Transportlīdzekļu tirgus, kas izmantos
elektromotorus, pieaugs 45 reizes tuvāko
5 gadu laikā.

No vēstures
Elektromobilis parādījās agrāk par

iekšdedzes dzinēju. Pirmais elektromobi-
lis tika radīts 1841 gadā. Divvietīgs elek-
tromobilis parādījās Krievijā un viņam
bija deviņi braukšanas režīmi.
Braukšanas ātrums svārstījās no
1,6km/st. līdz 37km/st. 1910. gadā
Ņujorkā 70 elektromobiļu strādāja par
pilsētas taksi.

Sākotnēji veicamā distance abiem
transportlīdzekļiem bija vienāda.
Iekšdedzes dzinējs un elektromobilis
varēja nobraukt vienādu attālumu.
Lielākais elektromobiļu trūkums bija

sarežģīta uzlādes sistēma. Tanī laikā līdz-
strāvas pārveidotāji lādēšanai bija pietie-
kami sarežģīti un tas negatīvi iespaidoja
elektrotransporta attīstību.

Līdz 20. gadsimta otrai pusei doma
par elektrotransporta atdzimšanu bija
otrā plānā un visu inženieru prāti bija
aizņemti ar iekšdedzes dzinēju.
Pagājuša gadsimta 60-70 gados degvie-
las cenu kāpums atgādināja par elektro-
transportu kā lētu pārvietošanās līdzek-
li, jo īpaši izmantojot rūpnīcās un citās
industriālās vietās. Sākās elektrotran-
sporta atdzimšana.

2010. gadā par Eiropas gada auto
pirmo reizi vēsturē kļuva elektromobilis
Nissan Leaf, tas ir ieguvis arī pasaules un
Japānas „gada auto” titulus, kas liecina,
ka elektrotransports atgriežas. 

Ilūkstes elektromobiļi: Nissan Leaf un
Volkswagen Up! 

Uzmanību - tuvojas nedzirdami un aiz
sevis neatstāj dūmus!

Finansējuma saņēmējs: Ilūkstes nova-
da pašvaldība

Finansējuma apjoms: finansējums no
budžeta apakšprogrammas „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments” paredzē-
tajiem līdzekļiem – 56,95% no attiecinā-
majām izmaksām

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO2 EMI-
SIJU SAMAZINĀJUMS

Raksts tapis izmantojot portāla elek-
tromobili.lv informatīvos materiālus.

„Uzmanību - tuvojas nedzirdami un aiz sevis neatstāj dūmus!”
jeb Ilūkstes novadam savi elektroautomobiļi
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Velo „Ilūkste” – 5
Šogad sporta veterānu velobraucēju

komanda „Velo-Ilūkste” novada svētku
un IX Ilūkstes novada velomaratona
ietvaros, atzīmēja savas pastāvēšanas
piekto gadadienu. Visi komandas dalīb-
nieki saņēma jubilejai veltītus piemiņas
suvenīrus. Visus šos gadus piedaloties
Latvijas un Baltijas mēroga riteņbraucē-
ju sacensībās, komanda no iesācējiem
kļuva par vienu no labākajām sporta
veterānu riteņbraucēju komandām
Latvijā. Komandas riteņbraucēji ikgadu
veiksmīgi startējot Latvijas veterānu
savienības sporta spēļu sacensībās un
Latvijas riteņbraukšanas veterānu čem-
pionātos, izcīna godalgotas vietas un
popularizē Ilūkstes novada vārdu. Kopā
ir izcīnītas 111 medaļas, tai skaitā 45-
zelta, 39-sudraba un 27 bronzas meda-
ļas. Komanda sastāvā startē: Emīlija
Baleiša, Jeļena Romanovska, Valda
Namiņa, Inna Šidlovska, Anita
Purvinska, Evita Miglāne, Guna
Linarde, Tatjana Špakova, Līga
Fjodorova, Kristīne Valtere, Aina
Kokaine, Aleksandrs Jeļisejevs, Edgars
Miglāns, Sergejs Špakovs, Andrejs
Tamanis, Aivars Štrauss, Juris
Kuzņecovs, Aleksandrs Zilis un Romāns
Saušs. Komandu vienmēr ir atbalstījusi
Ilūkstes novada pašvaldība.

2015.gadā, pirmo reizi sporta vēsturē,
notiks Latvijas velobraucēju komandu
čempionāts dažādās vecuma grupās
starp 110 novadiem un 9 republikas lie-
lākajām pilsētām. Mūsu novada velob-
raucēji ir apņemības pilni piedalīties
čempionātā un cīnīties par godalgotām
vietām.

Komandas treneris,
sporta meistars

Česlavs Vanaģelis

Šī gada 6. decembrī Subatē noritēja II galda tenisa turnīrs, ko
organizē Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību
“Subatieši”. Kopš 2006. gada, kad Subatē tika izveidota bērnu
un jauniešu telpa, ir iespēja ikdienā spēlēt galda tenisu. Tad arī
nobrieda ideja organizēt sacensības un aicināt viesus.

Šogad piedalījās vienpadsmit dalībnieki no Subates, Mārupes
un Ilūkstes. Spēlētāji bija no jauniešu un pieaugušo grupām.

Godalgas jauniešu grupā sadalījās sekojoši - 3. vietā - Vlads
Sokolovs  un 2. vietā -Aleksejs Formanickis. Puiši tikai nesen ir
uzsākuši nopietnus treniņus galda tenisā Ilūkstē. Pirmā vieta un
kauss tika piešķirts mārupietim Dāvim Krievānam.

Pieaugušo grupā godalgotās vietas ieguva subatieši, kuri no 2006.
gada aktīvi spēlē biedrības spēļu telpā. 3. vietā - Leons Švans, 2. vietā
- Rūdolfs Semjonovs, 1. vietā un kauss - Rihardam Bondarenko.

Arī nākamgad turnīra organizētāji gaida uz spēlēm, uz kurām
jo īpaši tiek aicināti veterāni.

Subates KN vad. G.Okmane

Sākusies ziemas uzņemšana 30 pro-
fesionālās izglītības iestādēs visā
Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecu-
mā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas
apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu
garantijas projekta ietvaros. Mācības
ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipen-
dija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Prasības jaunietim:
vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
pabeigta 9. vai 12. klase;
ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikāci-

jas;
gadu pirms uzņemšanas nav iegūta

profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties

arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bez-
darbnieki vai darba meklētāji.
Dokumentus izglītības iestādēs var
iesniegt no 1. decembra. 1,5 gada pro-
grammās mācības sākas jau 2015. gada
12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23.
februārī.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību pro-
grammas?

Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115
eiro mēnesī.

Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo
sertifikātu vai apliecību, ja to paredz
konkrētā izglītības programma un tas
nepieciešams darba tirgū, piemēram,
autovadītāja apliecību.

Kvalifikācijas prakses laikā tiek
apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikāci-
jas prakses vietu, izdevumi par naktsmīt-

ni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā
apdrošināšana un obligātās veselības pār-
baudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemē-
ram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālis-
ta, apdares darbu strādnieka, vizuālās
reklāmas noformētāja, kuģa pavāra,
zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interje-
ra dizaina speciālista, datorsistēmu tehni-
ķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uzņemšanas
laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu pie-

ejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA
īstenotie projekti”.

Profesionālā izglītība ir ieguldījums
Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas
Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa ”Veicināt nodarbi-
nātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistī-
tu jauniešu nodarbinātību un izglītības
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.
kārtas projekts (identifikācijas Nr.
7.2.1.JG2).

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunat -
nes nodarbinātības iniciatīvu.

Subatē sacentās galda tenisisti

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju

2015.gada 1.janvārī atveroties elek-
troenerģijas tirgum, daudzbērnu ģime-
nes un maznodrošinātās vai trūcīgās
personas varēs saņemt atbalstu norēķi-
niem par elektroenerģiju. Likumā šīs
iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aiz-
sargātajiem lietotājiem, un katrai no
tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.

l Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu,
kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo
piedāvātajiem Elektrum produktiem. 

l Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam
uz Aizsargātās personas vārda. Atbalstu
varat saņemt arī norēķiniem par elektrību,
kuru patērē īrētā mājoklī vai ja par elektroe-
nerģiju norēķinās ar namu apsaimniekotāju.

ATBALSTS TRŪCĪGĀM UN
MAZNODROŠINĀTĀM

PERSONĀM

Trūcīgas un maznodrošinātās personas
no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par
pirmajām 100 izlietotajām kilovatstun-

dām (kWh) varēs norēķināties par cenu,
kas atbilst Starta tarifam *, bet par pārē-
jām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum
produktam. 

Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesa-
kās – informāciju par trūcīgajām un maz-
nodrošinātajām personām iesniegs
pašvaldību sociālie dienesti. 

Atbalsts par norēķinu periodu tiek
piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās
personas statuss bija spēkā iepriekšējā
mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas
atspoguļosies februārī izrakstītajos rēķinos)
saņems tie, kam decembrī bija trūcīgās vai
maznodrošinātās personas statuss. 

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta
saņemšanas periodā nebūs iespējams
norēķināties ar Izlīdzināto maksāju-
mu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jāno-
dod skaitītāja rādījumi, bet nākamā
mēneša sākumā tiks aprēķināta maksāju-
ma summa, ietverot pienākošos atbalstu,
un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās
personas norādīto mobilo tālruni. 

Kas jādara? 

1. Aizsargātajam lietotājam jāizvēlas
kāds no Latvenergo Elektrum produktiem. 

2. Noformējot trūcīgās vai maznod-
rošinātās personas statusu,  sociālajā
dienestā jāpaziņo Latvenergo līguma
numurs, uz kuru attiecināt atbalstu.
(Līgums var nebūt slēgts ar aizsargāto
personu, bet ar namu apsaimniekotāju
vai izīrētāju). 

3. Informāciju par trūcīgās vai maz-
nodrošinātās personas statusa piešķirša-
nu Latvenergo saņems no sociālajiem
dienestiem, tāpēc atbalsta saņemšanai
papildus nekur nav jāpiesakās.
Piešķirot atbalstu, Latvenergo nosūtīs
atbalsta saņēmējam informāciju par
atbalsta piešķiršanu un kārtību, kā tur-
pmāk veicami norēķini. Ja atbalsts tiks
attiecināts uz citas personas līgumu
(piem. namu apsaimniekotājs vai izīrē-
tājs), informācija par piešķirto atbalstu
tiks nosūtīta kopā ar rēķinu. 

ATBALSTS DAUDZBĒRNU
ĢIMENĒM

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie,
pēc pieteikšanās atbalstam no
2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par
pirmajām 300 izlietotajām kilovat-
stundām (kWh) varēs norēķināties par
cenu, kas atbilst Starta tarifam*, bet
par pārējām – atbilstoši izvēlētajam
Elektrum produktam. 

Lai saņemtu atbalstu, būs jāaizpilda
pieteikšanās forma, kas būs pieejama
portālā e-latvenergo.lv no 1.janvāra. Pēc
informācijas pārbaudes atbalsts tiks pie-
šķirts līdz gada beigām. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs
iespējams norēķināties ar Izlīdzināto
maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā
būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nāka-
mā mēneša sākumā tiks aprēķināta mak-
sājuma summa, ietverot pienākošos atbal-
stu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās
personas norādīto mobilo tālruni. 

* Starta tarifa aprēķinā iekļauta cena par
elektroenerģiju 0.0131 EUR/kWh un attiecī-
gajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par
sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme. 

Atbalsts norēķiniem par elektrību aizsargātiem lietotājiem 
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Saistošie noteikumi  
Ilūkstē

2014.gada 30.oktobrī Nr.7/2014
(prot.Nr.16, 2.§)

GROZĪJUMI ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 31.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2/2013

„Par sociālajiem pabalstiem 
Ilūkstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”

35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„20.2. vienreizēja atlīdzība apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam 72 euro

vienu reizi gadā;”;
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 20.3. maksa Ilūkstes novadā dzīvojošām audžuģimenēm par audžuģimenes pie-

nākumu pildīšanu EUR 20 par  katru  bērnu mēnesī.”. 
1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1punktu šādā redakcijā: 
„ 20.1 Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs bērniem, kuri dzīvo Ilūkstes novada

audžuģimenēs un mācās:
20.11. Ilūkstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs - 100% apmērā no

pirmsskolas izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas, ņemot vērā faktisko
apmeklējumu;

20.12. Ilūkstes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs - 50% apmērā no
izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas.”.

1.4.  izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Par nepilnu mēnesi 20.1. un 20.3. apakšpunktos  minēto pabalstu apmērs tiek

noteikts proporcionāli dienu skaitam.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Saistošie noteikumi  

Ilūkstē

2014.gada 30.oktobrī Nr.8/2014
prot.Nr.16, 3.§

GROZĪJUMI ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 31.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4/2013 

„Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada
pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,

likuma ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 7.1. apakšpunktā skaitli „75” ar skaitli „90”;
1.2. aizstāt 7.2. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „170”;
1.3. aizstāt 7.3. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „140”;
1.4. aizstāt 7.4. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „140”;
1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 
“12. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt pabalsta saņēmēja vai komunālo pakalpojumu

sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu cietā
kurināmā iegādei drīkst izmaksāt klientam mantiskā veidā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

IZGLĪTĪBAS
INICIATĪVU CENTRS

PIEDĀVĀ LATVIJĀ
VĒL NEBIJUŠU
PAKALPOJUMU

E- punkts (http://www.iic.lv/e-punkts/)
ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums – vietne,
kurā vienuviet atrodama informācija, kas
ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām
vecākiem, pedagogiem un speciālistiem,
kas strādā ar šiem bērniem.

E-punktā ir apkopota informācija par
atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzī-
bām un viņa ģimene var saņemt izglītībā
un sociālajā jomā, par speciālistiem un
NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem
ar speciālām vajadzībām Latvijas lielajās
pilsētās (izņemot Rīgu) un projekta īste-
nošanas pašvaldībās, kā arī par normatī-
vajiem dokumentiem, kas regulē jautāju-

mus, kuri tieši skar bērnus ar speciālām
vajadzībām.

Darbs pie E-punkta pilnveidošanas
turpinās, un tas regulāri tiks papildināts ar
jaunāko un aktuālāko informāciju. Ja
Jūsu rīcībā ir informācija, kas būtu node-
rīga E-punkta apmeklētājiem, lūdzam to
sūtīt uz e-pastu: kristine@iic.lv, vai zva-
nīt IIC projektu vadītājai Kristīnei
Liepiņai pa tālruni: 65235635. 

Šo pašu tālruņa numuru un e-pastu
varat izmantot, ja vēlaties iegūt vairāk
informācijas par kādu E-punktā ietverto
jautājumu.

E-informācijas punkts ir izstrādāts

projekta „Sociālās integrācijas mehānis-
mi bērniem un jauniešiem ar speciālām
vajadzībām” (Nr.
2012.EEZ/PP/1/MAC/135/009) ietvaros. 

E-punkts ir izstrādāts ar Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par
E-punkta  saturu atbild Izglītības iniciatī-
vu centrs.

Projektu finansiāli atbalsta: Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdz-
finansē: Cēsu novada pašvaldība,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas
pilsētas pašvaldība un Preiļu novada
pašvaldība.

 
Paskaidrojuma raksts 

Il kstes novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Groz jumi Il kstes 
novada pašvald bas 2013. gada 31.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 

„Par soci lajiem pabalstiem Il kstes novada pašvald b ”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešam bas pamatojums 

Groz jumi Il kstes novada pašvald bas 2013. gada 31.janv ra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par soci lajiem pabalstiem 
Il kstes novada pašvald b ” (turpm k tekst  – saistošie 
noteikumi) izstr d ti pamatojoties uz Soci lo pakalpojumu un 
soci l s pal dz bas likuma 3.panta 2.da u, 35.panta 3. un 4.da u. 
un tie ir nepieciešami, lai nodrošin tu liel ku atbalstu 
audžu imen m, it paši, Il kstes novad  dz vojoš m. 

2. ss saistošo noteikumu 
satura izkl sts Saistošo noteikumu VI noda a šobr d nosaka, ka audžu imen s 

ievietotiem b rniem tiek pieš irta vienreiz ja atl dz ba ap rba un 
m kst  invent ra ieg dei 72 euro apm r . Groz jumi saistošajos 
noteikumos paredz, ka atl dz ba ap rba un m kst  invent ra 
ieg dei b rnam tiks izmaks ta 72 euro apm r  regul ri - vienu 
reizi gad . 

Audžu imen s esošajiem b rniem tiks pieš irts pabalsts 
din šanai izgl t bas iest d s b rniem, kuri m c s Il kstes novada 

pašvald bas pirmsskolas izgl t bas iest d s - 100% apm r  no 
pirmsskolas izgl t bas iest des noteikt s din šanas maksas, 

emot v r  faktisko apmekl jumu un Il kstes novada pašvald bas 
visp r j s izgl t bas iest d s - 50% apm r  no izgl t bas iest des 
noteikt s din šanas maksas, k  ar  maksa Il kstes novad  
dz vojoš m audžu imen m par audžu imenes pien kumu 
pild šanu EUR 20 par katru b rnu m nes . 

3. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz pašvald bas budžetu 

Saistošo noteikumu stenošanai tiek prognoz ta neliela 
pašvald bas budžeta izdevumu da as palielin šan s (Il kstes 
novada ir 5 audžu imenes, kop  15 b rni). 

4. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz sabiedr bu un 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij   
 

M r grupa, uz kuru attiecin ms saistošos noteikumu tiesiskais 
regul jums, ir audžu imenes.  
Noteikumu tiesiskais regul jums neietekm s uz m jdarb bas 
vidi.  

5.Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m  
 

Instit cija, kur  persona var v rsties saistošo noteikumu 
piem rošan , ir Il kstes novada Soci lais dienests. 
Saistošo noteikumu projekts skar administrat v s  
proced ras un maina priv tperson m veicam s darb bas.  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m.  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskat ts Il kstes novada  
domes Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitej , Finanšu 
komitej . 

Paskaidrojuma raksts 
Il kstes novada pašvald bas 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 
„Groz jumi Il kstes novada pašvald bas  2013.gada 31.janv ra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2013 „Par dz vok a pabalstu Il kstes novada pašvald b ”” 
 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešam bas pamatojums 

Likuma „Par pašvald b m” 15.panta  pirm s da as 7.punkts 
nosaka, ka pašvald bas autonom  funkcija ir nodrošin t 
iedz vot jiem soci lo pal dz bu, bet 43.panta 3.da a nosaka, 
ka dome ir ties ga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošin tu 
pašvald bas autonomo funkciju un br vpr t go iniciat vu 
izpildi. 
 
Groz jumi (turpm k – saistošie noteikumi) Il kstes novada 
pašvald bas 2013.gada 31.janv ra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2013 „Par dz vok a pabalstu Il kstes novada pašvald b ”  
izstr d ti pamatojoties uz Soci lo pakalpojumu un soci l s 
pal dz bas likuma 3.panta otro da u, 35.panta pirmo un piekto 
da u. 
Saistošo noteikumu m r is – palielin t dz vok a pabalsta 
apm ru un veicin t finanšu l dzek u izlietojumu paredz tajam 
m r im, jo komun lo pakalpojumu un kurin m  materi la 
cenas ir palielin juš s. 

2. ss saistošo noteikumu satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi šobr d nosaka, ka dz vok a pabalsts tiek 
izmaks ts vienu reizi gad  un t  apm rs tr c g m person m 
un imen m bez b rniem ir 75 euro, tr c g m imen m ar 
b rniem 115 euro, pension riem un person m ar invalidit ti, 
kuriem nav apg dnieku, ja pensijas apm rs nep rsniedz 230 
euro m nes , - 115 euro. 
Saistošajos noteikumos tiek veikti š di groz jumi: 

1) dz vok a pabalsta apm rs tr c g m person m un 
imen m bez b rniem ir 90 euro, tr c g m imen m 

ar b rniem 170 euro, pension riem un person m ar 
invalidit ti, kuriem nav apg dnieku, ja pensijas 
apm rs nep rsniedz 230 euro m nes , -140 euro; 

2) dz vok a pabalstu var p rskait t pabalsta sa m ja vai 
komun lo pakalpojumu sniedz ja kont  vai izmaks t 
pabalsta sa m jam kurin m  ieg dei. Pabalstu ciet  
kurin m  ieg dei dr kst izmaks t klientam mantisk  
veid . 

3. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Saistošo noteikumu stenošanai tiek prognoz ta  
palielin ta finansi la ietekme uz pašvald bas budžeta 
izdevumu da u. 
Paliekot m r grupai 2014.gada l men , dz vok a pabalsta 
nodrošin šanai nepieciešami EUR 40280 gad . 
 

4. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
sabiedr bu un uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas teritorij   
 
 

M r grupa, uz kuru attiecin ms saistošos noteikumu 
tiesiskais regul jums, nemain s.  
Noteikumu tiesiskais regul jums b tiski neietekm s 
uz m jdarb bas vidi.  
 

5.Inform cija par 
administrat vaj m proced r m  
 

Instit cija, kur  persona var v rsties saistošo noteikumu 
piem rošan , ir Il kstes novada Soci lais dienests. 
 
Saistošo noteikumu projekts nemaina priv tperson m 
veicam s darb bas.  
 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskat ts Il kstes novada  
domes Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitej  un 
Finanšu komitej .  
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Saistošie noteikumi  

Ilūkstē

2014.gada 30.oktobrī Nr.9/2014

prot.Nr.16, 4.§

GROZĪJUMS ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 26.APRĪĻA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 /2012

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu” 

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”  
43.panta trešo daļu  

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” šādu gro-
zījumu: 

papildināt saistošos noteikumus ar  4.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.2.3 ja abi jaundzimušā bērna vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu Ilūkstes nova-
da administratīvajā teritorijā, bet tikai viens jaundzimušā bērna vecāks no abiem vecā-
kiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk
par 12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, pabalsta summa ir 50% apmērā no šo
noteikumu 5.punktā minētā pabalsta summas.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ilūkstes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.

Paskaidrojuma raksts 
Il kstes novada pašvald bas 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem 

„Groz jums Il kstes novada pašvald bas 2012.gada 26.apr a saistošajos noteikumos 
Nr.7/2012 „Par vienreiz ju pabalstu imenei sakar  ar b rna piedzimšanu”” 

 
Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 
1.Saistošo noteikumu 
nepieciešam bas pamatojums 

Groz jumi Il kstes novada pašvald bas 2012. gada 26.apr a 
saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par vienreiz ju pabalstu imenei 
sakar  ar b rna piedzimšanu”  izstr d ti pamatojoties uz Likuma 
„Par pašvald b m” 43.panta 3.da u, kura nosaka, ka dome ir ties ga 
izdot saistošos noteikumus, lai nodrošin tu pašvald bas autonomo 
funkciju un br vpr t go iniciat vu izpildi. 

Saistošo noteikumu 4.2.apakšpunkts nosaka, ka viens no 
nosac jumiem, lai imene sa emtu vienreiz ju pabalstu sakar  ar 
b rna piedzimšanu, abiem b rna vec kiem ir j b t deklar jušiem 
dz vesvietu Il kstes novada administrat vaj  teritorij  ne maz k par 
12 m nešiem pirms b rna piedzimšanas.  
Statistikas dati liecina, ka Il kstes novada pašvald b  2014.gad   
deklar ti 63 jaundzimušie b rni, no kuriem 40 ir sa muši Il kstes 
novada soci laj  dienest  pozit vu l mumu t.sk., ar  piedzimšanas 
pabalstu. 
11 jaundzimušo b rnu vec ki, sakar  ar neatbilst bu sp k  
esošajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2012, griez s Il kstes 
novada dom  ar l gumu pieš irt b rna piedzimšanas pabalstu. 
 

2. ss saistošo noteikumu satura 
izkl sts 

Saistošo noteikumu groz jumi paredz paplašin t b rna piedzimšanas 
pabalsta sa m ju m r grupu, pieš irot šo pabalstu 50% apm r  no 
pabalsta summas situ cij s, kad  tikai viens jaundzimuš  b rna 
vec ks no abiem vec kiem ir deklar jis savu dz vesvietu Il kstes 
novada administrat vaj  teritorij  ne maz k par 12 m nešiem pirms 
b rna piedzimšanas. 

 
3. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Saistošo noteikumu stenošanai netiek prognoz ta  
b tiski palielin ta finansi la ietekme uz pašvald bas budžeta 
izdevumu da u. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošin šanai nav  
nepieciešams veidot jaunas pašvald bas instit cijas, darba  
vietas vai paplašin t esošo instit ciju kompetenci.  
 

4. Inform cija par pl noto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
sabiedr bu un uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas teritorij   
 

 
Noteikumu tiesiskais regul jums neietekm s uz m jdarb bas vidi.  

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m  
 

Instit cija, kur  persona var v rsties saistošo noteikumu 
piem rošan , ir Il kstes novada Soci lais dienests. 
 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskat ts Il kstes novada  
domes Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komitej , Finanšu 
komitej .  
 

Kopš šī gada janvāra novada iedzī-
votājiem ir nodrošināta iespēja šķirot
atkritumus  – katrā novada pilsētā un
pagastā (ciemu centros) ir izvietoti 2
veidu konteineri: stikla izstrādājumiem
un iepakojumam (papīra, plastmasas,
metāla u. tml.). 

Dalītā atkritumu savākšana rada iespē-
ju katram iedzīvotājam aktīvi rūpēties par
apkārtējās vides saudzēšanu un vienlaicīgi
samazināt atkritumu izvešanas izmaksas,
jo šķirotie atkritumi tiek izvesti bez mak-
sas. Tomēr atsevišķi konteineri stiklam un
iepakojumam ir tikai pirmais solis ceļā uz
tīru un sakārtotu vidi, jo nereti ikvienam no
mums rodas vajadzība atbrīvot savu māj-
saimniecību no vecām mēbelēm, nolietotas
lielgabarīta sadzīves tehnikas, elektroierī-
cēm, autoriepām, akumulatoriem, eļļas fil-
triem u. tml.. Tādēļ Strēlnieku ielā 49,

Ilūkstē pie SIA „Justs” metālapstrādes
darbnīcas ir izveidots lielgabarīta un bīs-
tamo atkritumu šķirošanas laukums
„Ekostacija”, kas strādā katru darba
dienu no plkst. 7.00 līdz 17.00. Minētie

atkritumi šeit tiek pieņemti bez maksas,
tādēļ atliek vien izvelēties – godprātīgi,
saudzējot vidi, nodot atkritumus bez maksas
vai izmest tos mežā vai uz lauka, par ko var
nākties samaksāt samērā bargu sodu: fizis-

kām personām – līdz 150 euro, juridiskām
personām – no 50 līdz 500 euro.

Ilūkstes novada domes 
Vides un komunālo jautājumu komisija

Atbalstīja SIA „Ornaments” lūgumu
un atļāva kapitālsabiedrībai piemērot
Ilūkstes novadā vienādu ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifu, kā arī atļāva pār-
skatīt esošos ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifus un iesniegt aprēķinus izska-
tīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijai.

Ar 2015. gada 1.janvāri noteica siltu-
menerģijas tarifu Šēderes ciematā 30,50
eiro par MWh (bez PVN) un  Pašulienas
ciematā 45,52 eiro par MWh (bez PVN).

Izdeva noteikumus par kārtību, kādā
pašvaldības iestādes un struktūrvienības
veiks tirgus izpēti un organizēs pašvaldī-
bas iepirkumus. Šī kārtība attieksies uz
darījumiem, kas vērsti uz preču iegādi,
nomas tiesību nodibināšanu, pakalpoju-
mu saņemšanu, būvdarbu veikšanu
pašvaldības iestāžu vajadzībām un citiem
pirkumiem, ja iepirkums pilnīgi vai daļē-
ji tiek finansēts no pašvaldības budžeta
līdzekļiem vai Eiropas Savienības fondu
līdzekļiem. 

Izdeva noteikumus par pašvaldības

amatpersonu (darbinieku) darba un mācī-
bu komandējumu noformēšanu, atskaišu
iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu.
(Minētie noteikumi ir publicēti  pašvaldī-
bas mājas lapā, sadaļā „Iekšējie normatī-
vie akti”).

Pārskatīja finanšu un grāmatvedības
nodaļas nolikumu. Precizēja nolikuma
punktus, kas reglamentē nodaļas darba
organizāciju,funkcijas un atbildību.
(Nolikums ir publicēts  pašvaldības mājas
lapā, sadaļā „Iekšējie normatīvie akti”).

Atbalstīja biedrības „Daugavpils un
Ilūkstes novada partnerība „Kaimiņi””
lūgumu un  piešķīra projektu  līdzfinan-
sēšanai  2179  eiro. Biedrības „Skaistuma
ĀBECE“ projekta „Esasm skaisti no jau-
nības līdz sirmam vecumam“  līdzfinan-
sējums sastāda 777 eiro,  biedrības
„Ritam“ projekta „Tautas tērpu un mūzi-
kas instrumentu iegāde Bebrenes vīru
korim“ līdzfinansējums sastāda 784 eiro
un biedrības „Dvietiņa“ projekta
„Publiski pieejamas lapenes un tualetes
būvniecība Dvietes parkā“ līdzfinansē-

jums sastāda 618 eiro. 
Apstiprināja 2014.gada budžeta rezer-

ves fonda līdzekļu izlietojumu. Gada
laikā kopsummā ir izlietoti 104723 eiro.
Līdzekļi tika izlietoti komunālajām,
sociālajām, kultūras, reliģijas, ceļu uztu-
rēšanas u.c. vajadzībām. Katrs gadījums
tika skatīt domes sēdēs un šajā sakarā ir
pieņemti 13 lēmumi. 

Nolēma 2015.gadā piešķirt brīvpus-
dienas novada izglītības iestāžu 4. klašu
skolēniem un šim mērķim 2015. gada
budžetā paredzēja 11000 eiro.

Sakarā ar to, ka ir pabeigta asfalta
seguma frēzēšana un asfalta kārtas ieklā-
šana  Upes un Jelgavas ielās Ilūkstē,
jumta seguma nomaiņa Ilūkstes 1.vidus-
skolas sākumskolā, kā arī veikta apgais-
mojuma ierīkošana Doļnajas ciemā
(uzstādīti 7 stabi un  7 gaismekļi), ar 1.
decembri tika palielināta šo objektu
bilances vērtība. 

Pēc iestāžu lūguma grozīja pašvaldī-
bas 2014.gada budžetu.

Anulēja deklarētās dzīvesvietas ziņas

vienai personai „Mežmaļos” Bebrenes
pagastā. 

Nolēma pagarināt telpu nomas līgumu
ar podnieku par podnieka darbnīcas
izmantošanu Subatē, Tirgus laukumā 19.

Ilūkstes un Subates pilsētas zemes
komisijai deleģēja zemes darījumu izska-
tīšanu un lēmumu pieņemšanu jautāju-
mos par lauksaimniecības zemes iegūša-
nu īpašumā Ilūkstes novadā.

Pēc fizisko  un juridisko personu lūgu-
ma piešķīra zemes apsaimniekošanas un
nomas tiesības, ēkām adreses un īpašu-
miem nosaukumus, precizēja zemes
gabalu robežas un platības, mainīja
zemes  īpašumu lietošanas mērķus. 

Ar domes sēdēs izskatītajiem jautāju-
miem un pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie doku-
menti/Domes sēžu lēmumi”, kā arī lasīt
visās novada bibliotēkās un pagastu pār-
valdēs.

Lietvedības nodaļas vadītāja 
Irēna Bogdanova

Ko lēma deputāti novembra domes sēdē...

Novadā darbojas lielgabarīta un bīstamo atkritumu šķirošanas
laukums „Ekostacija”

Atkritumu apsaimniekotājs SIA „EKO LATGALE” infor-
mē par izmaiņām atkritumu izvešanas grafikā Ziemassvētku
un Jaungada brīvdienās:

ceturtdien, 2014.gada 25.decembrī, sadzīves atkritumu
izvešana Pilskalnes pagasta teritorijā un Ilūkstes pilsētas teri-
torijā nenotiks. Atkritumi tiks izvesti iepriekšējā dienā –
trešdien, 24.decembrī.

ceturtdien, 2015.gada 1.janvārī, sadzīves atkritumu izve-
šana Pilskalnes, Bebrenes, Dvietes pagastu teritorijā un
Ilūkstes pilsētas teritorijā nenotiks.

Atkritumi tiks izvesti iepriekšējā dienā – trešdien,
31.decembrī.
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Ilûk stes no va da pað val dî bas 
in for ma tî vais iz de vums

Re dak to re: Sarmîte Bogdanovièa
Tâlr.: 6-54-47859

e-pasts: sarmite.bodgdanovica@iluk ste.lv

ILÛK STES NO VA DA PAÐ VAL DÎ BA
Brî vî bas ie lâ 7, Ilûk stç, Ilûk stes no va dâ, LV-5447

Tâlr.: 6-54-47850
e-pasts: do me@iluk ste.lv

Mâ jas la pa: www.ilukste.lv

Par pub li cç ta jiem fak tiem un skait ïiem 
at bild rak stu au to ri.

Iz de vums ma ke tçts un ie spiests SI A „Lat ga les Dru ka”,
ti râ þa – 700 ek semp lâ ri

Ilūk stes no va da paš val dība iz sa ka līdz jūtību tu vi nie kiem

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā  reģistrēti jaundzimušie:

Bebrenes pagastā:
Amanda Lukjanska (dzimusi
31.oktobrī)

Eglaines pagastā:
Madara Grozova (dzimusi 3.novembrī)

Pilskalnes pagastā:
Amanda Palkeviča (dzimusi
11.novembrī)

Subatē:
Lolita Lapteva (dzimusi 19.novembrī)

Ilūkstē:
Sofija Čamāne (dzimusi 8.novembrī)
Markuss Purvinskis (dzimis 2.decembrī)
Deniss Vilciņš (dzimis 3.decembrī)
Nikolajs Stepans (dzimis 24.novembrī)

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds...

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Pilskalnes pagastā:

Viktors Veličko (1957)
Staņislavs Koļesņikovs (1945)
Subatē:
Ligita Ušacka (1966)
Ilūkstē:
Anna Fjodorova (1944)

Skrejošus gadus kā jūrmalas smiltis
Plaukstā noturēt nevar neviens,
Tikai mūžīgo jaunības degsmi
Vienmēr sirds visur var paņemt sev līdz

Ilūkstes novada pašvaldība sveic  apaļajās jubilejās decembrī dzimušos
novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Martu Bružiku, Emīliju Mežaraupu, Imantu Dauksti,
Aneli Kerubinu, Mariju Klaucāni, Ludmilu Riekstiņu, Edmundu Setkovski,
Imantu Sosnaru

Dvietes pagastā: Anitu Ancāni

Eglaines pagastā: Janīnu Samoviču, Fjodoru Sokolovu, Aivaru Zablacki

Pilskalnes pagastā: Helēnu Gaudzeju, Nikodimu Rimoviču, Valdi Strodu

Prodes pagastā: Jāni Balodi, Luciju Ozoliņu 

Šēderes pagastā: Genādiju Ivanovu,  Zoju Novikovu, Veroniku Timoškovu,
Tatjanu Jeberzu, Gaļinu Subatoviču

Subatē: Annu Ivanovu, Genovefu Grizāni 

Ilūkstē: Lūciju Rudāni, Viktoru Mihalovski, Annu Pučku, Jekaterinu Žukovsku,
Annu Razminoviču, Janīnu Skridlu, Tatjanu Sņitkinu, Vasiliju Sņitkinu, 
Ilgonu Bleideli, Anitu Isodu, Rimantu Isodu 

Tava mīļa māmuliņa
Mūža miegā aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

Sērojam kopā ar 3. klases skolēnu
Jēkabu Ušacki, māmiņu pāragri
zaudējot un izsakām visdziļāko 

līdzjūtību viņa ģimenei. 
Subates pamatskolas kolektīvs

Viens kluss apskāviens
Par vārdiem vairāk pasacīs: 
Ar Tevi kopā esam,
Ar Tevi kopā klusi
Pie Dieva kājām
Visu noliekam.
Vien ziedi balti
Arvien liecinās,
Ka mīlestība

Mūžam dzīva ir,
To ne laiks,
Ne tālums neizšķir.
/2014.g.15.dec./

Ilūkstes novada dzejnieku vārdā
izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Laimai Buķei, meitu Ligitu 

mūžībā izvadot.

Nr. 
p.k. 

Datums 
 

Laiks Pas kums Norises vieta 

1.  25. dec 19.00 
21.00 

Ziemassv tku koncerts  
Balle (sp l  Dvinskas muzikanti) 

Dvietes pagasta KN 

2.  25. dec 19.00 
21.00 

Ziemassv tku koncerts 
Balle (Sp l  grupa „Atkal kop ”) 

Bebrenes pagasta KN 
 

3.  26. dec 21.00  Ziemassv tku disko-balle Š deres pagasta KN 
4.  27.dec 17.00 

 
 
 
21.00 
 

Koncertuzvedums b rniem un 
pieaugušiem "Gaid šanas 
sv tki Ziemassv tku vec ša 
nami " 
Vecgada balle  
 

Subates pils tas KN 

5.  29. dec. 22.00 Vecgada diskot ka ar 
„Inteligent” 

Eglaines pagasta  KN 
 
 

6.  29. dec. 21.00 Grozi balle (sp l  grupa 
„GALAKTIKA”) 

Novada KC 

7.  31. dec. 24.00 Jaungada sagaid šanas p c 
pusnakts - Jaungada ritmi 
draugu lok . 

Pie Subates pils tas KN 

Kultūras pasākumi Ilūkstes novadā

Juridiskās palīdzības administrācija
informē par pakalpojumiem, skaidrojot
bezmaksas juridiskās palīdzības un
kompensācijas cietušajiem saņemšanas
kārtību.

Valsts kompensācija 
cietušajiem

Personas, kuras atzītas par cietuša-
jiem kriminālprocesā, ir tiesīgas vērsties
administrācijā, ja noziedzīga nodarīju-
ma rezultātā nodarīti smagi vai vidēja
smaguma miesas bojājumi, iestājusies
personas nāve, aizskarta tikumība un
dzimumneaizskaramība, cietušais ir cil-
vēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar
cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C
hepatītu. Kompensāciju pieprasa gada
laikā pēc dienas, kad persona atzīta par
cietušo, iesniedzot administrācijā aizpil-
dītu valsts kompensācijas pieprasījumu.
Kompen sāciju var pieprasīt arī, ja nozie-
guma izdarītājs nav noskaidrots.

Informāciju par kompensācijas
saņemšanu cietušie var iegūt adminis-
trācijā, kā arī pie kriminālprocesa virzī-
tāja policijā, prokuratūrā vai tiesā.
Papildus cietušais – pilngadīga trūcīga
vai maznodrošināta persona var pieteikt
kriminālprocesa virzītājam lūgumu
nodrošināt pārstāvi krimināllietā.
Samaksu par juridiskās palīdzības snie-
dzēja sniegtajiem pakalpojumiem šajā
gadījumā sedz valsts.

Izdevumus par advokāta sniegtajiem
pakalpojumiem šajā gadījumā sedz
valsts.

Valsts nodrošinātā juridiskā 
palīdzība

Administrācija nodrošina juridisko
palīdzību maznodrošinātām, trūcīgām
personām un tām personām, kas pēkšņi
nonākušās tādā situācijā un materiālā
stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu
tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā
valsts/pašvaldības apgādībā, ja palīdzī-
ba nepieciešama civiltiesiska strīda risi-
nāšanai tiesā un ārpus tiesas.

Administrācija lemj par konsultāci-
jas, procesuālo dokumentu sastādīšanas
un pārstāvības tiesā piešķiršanu un norī-
ko juridiskās palīdzības sniegšanai juri-
diskās palīdzības sniedzēju. Samaksu
par juridiskās palīdzības sniedzēja
pakalpojumiem šajā gadījumā sedz
valsts.

Informāciju par juridiskās palīdzī-
bas saņemšanas iespējām iedzīvotāji var
saņemt administrācijā, kā arī pašvaldī-
bas sociālajā dienestā. Vairāk informāci-
jas par pakalpojumiem var saņemt, zva-
not uz bezmaksas informatīvo tālruni
80001801 (nospiežot 1 – valsts nodroši-
nātā juridiskā palīdzība, nospiežot 2 –
valsts kompensācija cietušajiem), mājas
lapā www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības administrācijas
adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050,
e-pasts: jpa@jpa.gov.lv .

Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās nodaļas juriskonsulte 

Renāte Jonikāne

Informācija par juridiskās
palīdzības saņemšanas iespējām

Aicinām novada iedzīvotājus 
29. decembrī piedalīties 

aizejošā gada 
izskaņas pasākumā 

kopā ar Ilūkstes novada kultūras
centra jauniešu deju kolektīvu

„Labrīt”, Pilskalnes pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvu,

Daugavpils Latviešu kultūras
centra jauniešu deju kolektīvu

„Laismeņa” un grupu 
„GALAKTIKA”, 

lai izdejotu vecā gada
smagumu un smeltu spēku un 

enerģiju jaunajam 
2015. gadam.


