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Es gribu būt tāds, lai tavas brīvības stundā, 
Kura karogiem svētumu atdos,
Varētu sacīt: Allaž biju ar tevi!
Tāds, lai mani soļi iemītu taku

Ceļam uz gaismas brīdi.
(G.Freimanis)

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā! 
Ļausim saviem soļiem iemīt taku katrs savā 

un kopējā ceļā uz gaismas brīdi!
Ilūkstes novada pašvaldība

Gaismas ielokā, siržu vienotībā, cerī-
bas pilnā un patriotiskā noskaņā Ilūkstē
tika svinēta Lāčplēša diena.

11.novembra vakarā Ilūkstes 1.vidus-
skolas pašpārvalde un Bērnu  un jauniešu
centrs aicināja iedegt svecīti, pieminot
brīvības cīnītājus. Pilsētas sirdī iedegtās
gaismiņas un dziedātās latviešu tautas
dziesmas sasaucās ar visā Latvijā svinēta-
jiem svētkiem – Lāčplēša dienu un
patriotu nedēļu. 

Klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna. Vēstures skolotāja Vita Anspoka
atgādināja Lāčplēša dienas vēsturisko
nozīmi. Nacionālo bruņoto spēku pārstā-

vis Rolands Surgovts aicināja visus apzi-
nāties savas saknes un būt patriotiem.

Nevienu cilvēku nevar piespiest mīlēt
savu valsti, bet patriotisms dzimst  ģime-
nē, skolā un sabiedrībā, svinot valsts
svētkus, kopjot tautas tradīcijas, godprātī-
gi strādājot  un apzinoties – citas dzimtās
zemes mums nebūs. Latvija ikvienam no
mums ir vienīgā.

Paldies visiem novada iedzīvotājiem,
kas atbalstīja pasākumu, paldies Ilūkstes
1.vidusskolas deju kolektīvam „Ance” un
Bērnu un jauniešu ansamblim
„Ieklausies”.

Andželika Pabērza

„Iedegsim gaismu Latvijai!”
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Sveiciens skolotājiem

Kad skaistās krāsās ir iekrāsojušās
koku lapas, kad no dārziem tiek novākta
gada lielā raža, ir svētki raženākās un ar
savu darbošanos krāsainākās profesijas
pārstāvjiem - skolotājiem.

Tāpēc šī gada 3. oktobra vakarā
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
nodaļa pulcēja novada pedagogus uz
Skolotāju dienas svinībām, lai paustu
savu cieņu un pateicību par skaistās misi-
jas pildīšanu - jaunās paaudzes iedves-
mošanu mācīties un pilnveidoties.

Kā pirmais sveiciens skolotājiem bija
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītājas Ilonas Linardes apsveikums.
Svinīgās daļas turpinājumā skolotājus
sveica Artūrs Lapa ar dziesmu „Vēlais
pīlādzis”.

Šis skolotāju dienas pasākums bija
īpašs skolotājiem, kuru darba stāžs ir
sasniedzis 20, 25, 30, 35, 40, 45 pedago-
ģiskā darba gadus.

Jau 20 gadus par pedagogu strādā:
Aiga Subatiņa, Vita Vanagele, Iveta
Repkova, Vita Tolmante, Anita
Zakharchenko, Eva Linkeviča, Sarmīte

Isoda
25 gadi skolā ir airitējuši: Vilnim

Jaunušānam, Aijai Lošakai, Sandrai
Davnei, Lolitai Millerei, Dainai Paukštei,
Vitai Anspokai, Aivai Šaršūnei, Irinai
Malānei, Inesei Vuškānei, Sergejam
Petrakovam

30 gadu stāža jubileju svinēja: Ilona
Kūliņa, Inga Strode, Ingrīda Silapētere,
Edvīns Megnis, Dace Parša, Ilze
Vanaģele, Veslava Linčika

35 skaistās misijas gadi aizritējuši:
Vladimiram Novikovam

Pieredzes bagātus 40 darba gadus ir
pavadījuši skolā: Jānis Plinta, Dzintra
Stašule

Savukārt Raudas internātpamatskolas
skolotāja Alvīne Baltrukeviča šogad svi-
nēja 45 gadu pedagoģiskā darba stāža
jubileju. Zīmīgi ir tas, ka skolotāja Alvīne
visus šos darba gadus ir veltījusi skolē-
niem ar īpašām vajadzībām un bērniem
bāreņiem.

Ir prieks, ka mūsu novadā šogad darbu
uzsāka 6 pedagogi - Evita Skrimble
(Bebrenes vispārizglītojošā un profesio-

nālā vidusskola), Edgars Gaidamovičs
(Ilūkstes novada sporta skola, Subates
pamatskola), Vita Ķiploka (Eglaines
pamatskola), Gunta Pugžle (Subates
pamatskola), Santa Černova (Ilūkstes

1.vidusskola), Anita
Smagare (Raudas
internātpamatskola).
Lielu un atbildīgu
darbu, Ilūkstes mūzi-
kas un mākslas skolas
vadību, uzņēmās Ilona
Linarte - Ruža. Bija
patiess prieks pieņemt
visus mūsu novada
pedagogu pulkā, svei-
cot Skolotāju dienā.

Sumināti tika arī tie
pedagogi, kuri 2013./
2014. mācību gadā
ieguva 4. kvalitātes
pakāpi - Anita  Meik -
šāne, Vita Anspoka,
Biruta Gičevska, Mai -
rita Rimoviča. 

Bija patiess prieks
par katra skolas kolek-
tīva sagādāto apsveiku-
mu kolēģiem, kas kup-
lināja pasākuma svinī-
go daļu, piedodot prie-

ka un brīvības garšu. Jāsaka, ka pateico-
ties šai aktivitātei mēs secinājām, ka ir
jāveido Ilūkstes novada skolotāju koris,
kuru pasākuma ietvaros prasmīgi izvei-
doja un organizēja Vanda Rimša un
Daina Paukšte.

Kā pasākuma kulminācija bija SWED-
BANK balvas „Labākais skolotājs”
pasniegšana. Šogad par labāko skolotāju
novadā tika atzītas Veslava Linčika
(Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas māj-
turības un tehnoloģiju skolotāja) un
Silvija Romaņenkova (Ilūkstes 1.vidus-
skola latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja). SWEDBANK balvu pasniedza
bankas pārstāve Dace Stalidzāne.

Ar apsveikuma vārdiem un ziediem
skolotājus sveica arī Latvijas izglītības
un zinātnes darbinieku Daugavpils un
Ilūkstes novadu arodbiedrības vadītāja
Kristīne Junkule. Svētku turpinājumā
skanēja grupas „Galaktika” sveiciens
skolotājiem.

Pateicamies Šēderes KN vadītājai
Silvijai Spaļvai par pasākuma vadīšanu.
Sirsnīgs paldies pedagogiem un viņu
atbalstītājiem par atsaucību, kā arī par
atvērtību un pozitīvismu, ko viens no otra
saņēmām šajos svētkos.

Līga Baltrukeviča

Dzintra Stašule

Pasaka "Rācenis" skolotāju izpildījumā

Pedagogi, kuri uzsāka darbu mūsu novadā

Skolotāju dienas koris

SWEDBANK balvas ieguvējas - Silvija Romaņenkova, Veslava Linčika

Eglaines pamatskolas kolektīvs sveic kolēģus
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No 19. līdz 24.oktobrim, Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas

Comenius skolu daudzpusējās partnerības
projekta Comenius ietvaros mūsu skolas

pārstāvēm - Viktorijai Mikuļinai un Lilitai
Bērziņai - bija iespēja aizceļot uz draudzīgo
Bulgāriju, Veliko Tirnovas pilsētu.  Šeit mēs
satikāmies ar 44 projekta dalībniekiem no
Polijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas,
Rumānijas, Ungārijas un Turcijas, no
kuriem - 20 bija bērni.

Bulgārija ir sena un valdzinoša valsts
ar antīku kultūru, rožu ziedu smaržu un
viesmīlīgiem cilvēkiem.

Katra diena Bulgārijā bija piesātināta
ar ļoti daudzveidīgām aktivitātēm.
Apmeklējām  Comenius projektā iesaistīto
skolu Bačo Kiro, uzzinājām par izglītības
sistēmu Bulgārijā. Mūs pārsteidza milzīgās
skolotāju dienasgrāmatas un klašu žurnāli
– tie krasi atšķiras no mums ierastajiem
žurnāliem. Iepazinām  skaistākās un ievē-
rojamākās vietas ne tikai Veliko Tirnova
pilsētā, bet arī Sofijā, Ksiliforā, Kazanlakā,
Gabrovā un Skobolevā, kur varējām

pastaigāties pasakainajā Rožu ielejā „Rosa
Damascena”. Protams, neaizmirstama bija
viduslaiku cietokšņa Carevecas uzkalnā
apskate Veliko Tirnovas pilsētā un emocio-
nāli saviļņojošs iestudējums-šovs „Skaņa
un gaisma”. Atbrīvošanas cīņu hronikās
pieminētā uzkalna fonā skan iespaidīga un
aizkustinoša mūzika, iemirdzas daudzkrā-
sainas gaismas, spožus starus met lāzeri,
un iedunas baznīcas zvanu koris – tas viss
vēsta par slaveno un dramatisma pilno
Bulgārijas vēsturi.

Visa ceļojuma laikā baudījām gardas
maltītes, nogaršojot bulgāru nacionālos
ēdienus, klausoties bulgāru tautas mūziku
un apgūstot viņu dejas soļus.

Šajās dienās izbaudījām burvīgu laiku
un guvām iespaidus un jaunas idejas tur-
pmākajam darbam.

Lilita Bērziņa, projekta dalībniece

Skolotāju vizīte Bulgārijā

4. oktobrī Bebrenē bija ieradies Latvijas
Universitātes sieviešu koris „Minjona”, lai
sniegtu Romas katoļu baznīcā savu pirmo
koncertu jaunajā sezonā. Koris pastāv jau 35
gadus un ar savu skaisto skanējumu ir kļuvis
populārs un iemīļots, guvis panākumus
starptautiskos kormūzikas pasākumos, kā
arī saņēmis augstu atzinību no pasaulē ievē-
rojamiem koru mākslas profesionāļiem.

Gan korim “Minjona”, gan tā mākslinie-
ciskajam vadītājam un diriģentam
Romānam Vanagam skatītāji pateicās ar
sirsnīgiem aplausiem. Pagasta cilvēki ir
lepni, ka kopā ar kori solo dziedāja arī beb-
reniete Justīne Voitkeviča.

Interesants un aizraujošs koncerta tur-
pinājumā šķita arī ērģelnieku un vokālā
ansambļa ”Luar” (mākslinieciskā vadītāja
Liene Batņa) sniegums. Arī šajā ansamblī
dzied Justīne. 

Bebrenē bija ieradies arī V.E. bīskaps
Eduards Pavlovskis, kas noklausījās kon-
certu un pēc tam novadīja Svēto misi.

Bebrenē viesojās koris „Minjona”

Vien abi kopā
Jūs esat debesis,
Vien abi kopā 
jūs esat strauts,
kam kristāla lāses
no pazemes dziļumiem 
līdz jūrai vien divatā
aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā
Jūs esat patvērums 
viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt, –
Ar vīrieša spēku
un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.

(K.Apškrūma)

Iet kopā, roku - rokā, vīt savu dzīves
stāstu, iedegt savu ģimenes pavardu, būt
daļai no savas dzimtas, novada un valsts.
Būt lepniem un laimīgiem, ka spēku un
ticību smeļamies savās ģimenēs...  

11. oktobrī Ilūkstes novada kultūras
centrā notika  kāzu gadadienu svinību
pasākums „Laulības osta” .  Aicinājumam
svinēt  kopdzīves svētkus atsaucās 19
mūsu novada ģimenes. To vidū, septiņas
ģimenes atzīmēja  savas kāzu  jubilejas.
Svinīgā daļa sākās skanot  saksofona
melodijai „Kā senā dziesmā”, ko svētku
dalībniekiem dāvāja  kultūras centra
direktors A.Ķīsis.  Savukārt Pilskalnes
pagasta vokālā  ansambļa „Lillija” izpil-
dījumā skanēja  repertuāra jaunākā dzies-
ma  „Vienā laivā” , bet mūziķis  A. Lapa
svētku gaviļniekiem par mīlestību
izdziedāja dziesmās: „Ar mīlestības

pinekļiem” un „Vējainā meitene”. Pēc
visu ģimeņu  apsveikšanas sekoja kopīga
fotogrāfēšanās un lustīga ballēšanās ar
grupu  „A2”.

Ilūkstes novada kultūras centrs vēlreiz
sveic kāzu gadadienu jubilārus: 

Tamāru un Ēvaldu SMAGARUS

Annu un Jāni PERMANICKUS Annu un
Jāni LASOVSKUS Annu un Jāzepu
SMIĶERSTUS Zitu un Aldi ŠEDI Rutu
un Ivaru BULDURUS Jūliju un Lauri
LINARDUS

Un saka paldies viesiem, kas apmeklē-
ja šo pasākumu.

Ilūkstes novada KC
Pilskalnes pagasta 

kultūras pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe

Foto: Ona Atroška

Iet kopā, roku - rokā
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Mākoņu ieskautā 11. oktobra rītā
ikviens ceļš veda uz Bebrenes pagasta
Putnu salas sētu „Gulbji”, kur notika
Vides klases nodarbība „Pirts zinības”.
Nodarbības vadītājas, sertificētas pirtnie-
ces un lieliskas sava amata pratējas Inga
Krekele un Dzintra Abarone, visai kuplo
klausītāju un skatītāju pulciņu iepazīstinā-
ja ar daudzām jo daudzām pirts gudrībām:
„Ko tad pirtī darīt un ko nedarīt?”,
„Kādus tad zaļumus, no tiem, kas vēl ir
pieejami, varētu vēl steigt izmantot?”,
„Mazliet no tiem labumiem, kurus jebku-
rā brīdī varēs izmantot arī pa ziemu.”

Izziņas process pārvērtās par maņām
tik tīkamu ceļojumu, kurā ikviens klāteso-
šais pirtsslotu aromātu un čaboņas pava-
dībā varēja ielūkoties neiedomājami
bagāto ziepju aizstājēju – pašas dabas
dāvāto vīšķīšu un skrubīšu, kā arī eļļu krā-

sainajā pasaulē. Vadītāju profesionalitāti
pasvītroja saistošais un pārdomātais stās-
tījums, kā arī papildus uzskatāmi node-
monstrētā „sausā pēršana”.

Vēlot ikvienam ielūkoties dabas bagā-
tīgajā moža gara un 

dabiskā skaistuma uzturēšanas piedā-
vājumā,

Sarmīte Bogdanoviča

Der atcerēties:
❧ Pirti pirms lietošanas jāizvēdina,

kā arī pirms vai pēc lietošanas var dezin-
ficēt ar antiseptisku uzlējumu, kas
iepriekš gatavots no piparmētrām,
salvijas, ķimenēm un eikalipta. 

❧ Uz lāvas labāk gulēt nevis sēdēt,

jo tad pirts gars iedarbojas vienmērīgi.
Sēžot ķermenis nesasilst vienmērīgi,
nevēlamā slodze palielinās apmēram
divas reizes.

❧ Pērtuvē nav ieteicams nest van-
niņas ar ūdeni, tas radīs pārlieku lielu
gaisa mitrumu – var apdegt āda.

❧ Galvu nav ieteicams slapināt, jo
tad peroties tā var ātri pārkarst.

❧ Pirms karsēšanās ieteicams dzert
zāļu tējas ar sviedrējošu, urīndzenošu vai
attīrošu iedarbību - liepziedu, aveņu lapu,
asinszāles, vīgriežu, kumelīšu, māllēpju. 

❧ Pirtī nelieto alkoholu, arī pēc tā
lietošanas nav ieteicams iet pirtī. 

❧ Slotiņas pēršanās procesam izvē-
las pēc to īpašībām atkarībā no tā, kāds
mērķis ir pirts procedūrai.

❧ Lielākoties tiek izmantotas
bērza, ozola un kadiķa slotiņas, bet patie-
sībā var izmantot gandrīz visus dabā
sastopamos kokus, krūmus un augus.
Piemēram, asinszāļu slotiņa pirtī der 99

kaitēm.. Tai piemīt spēcīgas baktericīdas
un dezinficējošas īpašības.. Savukārt,
viena no aromātiskākajām ir upeņu slota.
Tā ir sevišķi patīkama kā pagalvja slota,
relaksē ar savu aromātu, mazina kaulu
sāpes.

❧ Vēlamo kaltēto slotu 10-12 stun-
das pirms pēršanas iemērc aukstā ūdenī,
lai lapas būtu mīkstas un nenobirtu. Ja
laika nav tik daudz, tad slotiņu vajag
noskalot no putekļiem ar aukstu ūdeni,
pēc tam aptuveni 5 minūtes iemērkt auk-
stā ūdenī, tad arī lapas nebirs. 

❧ Pēršanās kvalitāte nav atkarīga
no tā, cik stipri cilvēks tiek pērts, svarīgi
ir tikai tas, kā tiek pērts. 

❧ No lāvas jānokāpj, kamēr vēl
gribas pērties, jo kad vairs negribas, tad
jau ir par daudz un var būt nepatīkamas
sajūtas. 

Informācijas avots: 
Balode G., Kārkliņš Z.

„Dziedinošā pirts”

Pirts zinības smeļoties

Biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs”
projekta „Zirgu izjādes – jauniešu sabied-
risko sporta aktivitāšu dažādošanai”
ietvaros 22. oktobra pēcpusdienā
Bebrenē tika atklāts atjaunotais un labie-

kārtotais zirgu izjādes laukums.
Pateicoties projektam bija iegādātas arī
zirglietas un izveidots zirgu izjādes mar-
šruts ar informatīvajām plāksnēm, kas
papildinās velomaršrutu Vērtežu mežā.

Projekta kopējās izmaksas – €
8478,89, no tām līdzfinansējumu
10% apmērā sniedza biedrība
„Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerība „Kaimiņi“„.

Dzestrais vējš un aukstais
laiks neatturēja dalībniekus un
skatītājus piedalīties šajā pasāku-
mā. Savas prasmes sadarboties ar
zirgu parādīja Bebrenes vispāriz-
glītojošās un profesionālās vidus-
skolas skolēni, audzēkņi un zirgi:
Simona Jeluškina ar zirgu
Jogurts, Sandra Vītoliņa ar zirgu
Vikārs, Dins Ornicāns ar zirgu
Čaika, Lība Apalīte ar zirgu
Stella, Dārta Pilka ar zirgu Astra.
Pašas jaunākās dalībnieces
Alberta Zeltiņa un Monta
Maslova rādīja voltižēšanas
iemaņas uz zirga Zaiga, kuru kor-
doja Ingūna Kriņicka. Margitu
Grūberti uz Pasaciņas vizināja
Linda Kirovaine. Zirgu treneris
Arvis Vaļuks ar zirgu Jogurts
parādīja zirga vadību dažādās

gaitās – soļos, rikšos un lēkšos. 
Noslēgumā dalībniekus, zirgus un

projekta īstenotājus apbalvoja ar roze-
tēm un nelielām balvām. Projekta
vadītāja Inese Kudiņa pasākuma
dalībniekus un skatītājus cienāja ar
karstu tēju un pīrādziņiem, bet intere-
senti varēja pavizināties zirga mugurā
un iemēģināt jauno laukumu. 

Paldies par sadarbību projekta īste-
nošanā skolotājai Andai Vaļukai,
uzņēmējam Andrim Lapeško un zirgu
jāšanas pulciņa vadītājam Arvim
Vaļukam. Lai labi sokas treniņos un
uz tikšanos nākamreiz!

Projekta koordinatore 
L. Kaminska

Bebrenē atklāts atjaunotais zirgu izjādes laukums
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Šī gada 7.oktobrī Subates mazpil-
sētiņā notika pakalpojumu centra
„Spodrība” atklāšana.

Daudzus gadus subatieši sapņoja
un izjuta nepieciešamību pēc frizie-
ra pakalpojumiem dzīvesvietā.
Subatē ūdensvads un kanalizācija ir
pieejami nelielam cilvēku skaitam,
tāpēc aktuāls bija jautājums par
veļas mājas izveidi. Šogad sapņi
īstenojās un tos realizēja IU „Ma -
zais namiņš” un tā vadītāja Inta
Balode.

Centrs atrodas pašā pilsētiņas
centrā. Kādreizējās ugunsdzēsēju
dežūrtelpas un garāžtelpas ir pār-
vērtušās par ērtām, mājīgām un
saulainām telpām. Atklāšanas
pasākumā Inta Balode klātesošos
iepazīstināja ar pakalpojumiem, kas
šeit būs pieejami. Te darbosies fri-
zieris, manikīra, pedikīra un masā-
žas speciālists, kā arī būs pieejamas

dušas telpas. Tāpat būs iespēja iz -
mazgāt veļu, žāvēt to speciālā mašī-
nā un gludināt. Atklāšanā Subates
pilsētas pārvaldniece Sofija Glū -
māne un sociālā darbiniece Ņina

Roščenkova uzdāvināja speciālu
dušas krēslu, kas atvieglos mazgā-
šanos dušā cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

Jau pirmajā dienā apmeklētājus

sagaidīja pārsteigums – iespēja
ieveidot matus par brīvu. Tāpat arī
oktobrī klientiem būs piedāvātas
dažādas iepazīšanās atlaides.

Centra vadītāja Inta Balode bija
parūpējusies par cienastu, atbil-
dēja uz atnācēju jautājumiem, sa -
ņēma uzmundrinājuma un patei-
cības vārdus.

Novēlam centram aktīvu darbu
un daudz apmeklētāju! Lai tas
sniedz iedzīvotājiem prieku,  atvieg-
lo ikdienas darba soli, palīdz būt
sakoptiem un skaistiem!

Subates KN vadītāja  
Gunta Okmane

Jauna pakalpojumu centra atklāšana Subatē Veltījums Marijai
Slavinskai par 

50 gadu draudzību
Kāds miers un rosme mājo Tevī,
Kas upurēties liek arvien,
Ka aizmirstas pat savas sāpes
Un personīgais nogurums.

Tavs smaids kā gaisma staro pretī
Un saldmi ielej sirdī man,-
Tas aizdzen projām skumjas manas
Un acīs iededz cerību.

Es pateicību sirdī jūtu
Ik mīļu brīdi blakus Tev,
Bet daudzkārt  vārdus neatrodu,
Lai mīļos vārdos tērptu to.

Paldies par mūža gadiem ilgiem, 
Ko spēji veltīt tieši man,
Paldies par upuri, ko nesi,
Par spīti pasaulei ikbrīd’.

Paldies par izrunātiem vārdiem,
Kas bija teikti tieši man,
Paldies par klusumu Tev blakus,
Kad nevajadzēja teikt neko.

Paldies par roku pieskārienu,
Kas glāstā skāra plecu man,
Paldies par līdzjutību mulso,
Kad sāpju smagums bija grūts.

Paldies par svētku brīžiem jaukiem,
Kad apkārt plūda ļaužu pulks,
Par Tavu palīdzību kluso,
Kas prieku sagādāja man.

Ak, Marij, vārdos grūti izteikt
To visu jūtu kopumu,
Kas pilda manu sirdi vāro
Un  atnes  acīm gaišumu.

Tu pati zini, cik man grūti
Ir panest likten’s sitienus,
Bet Tava klātbūtne dod spēku
Un palīdz uzveikt nedienas.

Es mīļam Dievam saku paldies 
Par Tavu esamību, draugs,
Un novēlu vēl ilgus gadus
Nest prieku, laimi pasaulei!

Dziļā pateicībā – Anna Kuļikovska.

14. oktobrī, projekta ELRII-351
„Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves
vides pilnveidošanai Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionos” ietva-
ros, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra
dārzā tika uzstādīti brīvdabas trenažieri,
kuru atklāšanā piedalījās Ilūkstes novada
domes sociālā dienesta vadītāja Ingūna
Svarāne, Ilūkstes Bērnu un jauniešu cen-
tra direktore Vanda Rimša, domes depu-
tāts Viktors Jasiņavičs un BJC pulciņu
bērni.

Pēc svinīgas lentītes pārgriešanas
ikvienam klātesošajam bija iespēja iemē-
ģinat savus spēkus trenažieru apguvē. 

Aicinām ikvienu, kas rūpējas par
savas veselības uzturēšanu, izmantot šo
iespēju.

IBJC dārzā uzstādīti brīvdabas trenažieri!

EEZ finanšu instrumenta 2009 - 2014
programmas „NVO fonds” NVO projek-
tu programmas projekta Nr. 2012.
EEZ/PP/2/MAC/016/037 „Mēs
kopā dzīvojam mūsu valstī”
ietvaros Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils un Ilūkstes
novadu komiteja, Latvijas
Tautas sporta asociācija un
Ilūkstes novada pašvaldība aici-
nāja ikvienu, padodot roku
izaugsmei un rūpējoties par
savu veselību, iesaistīties parei-
zas nūjošanas apmācībās.

28. oktobrī Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrā ieradās divdes-
mit divas nūjošanas grupas
dalībnieces. Lektore – Latvijas
Tautas sporta asociācijas
(LTSA) ģenerālsekretāre, nūjo-
šanas Valsts trenere Gaļina
Gorbatenkova parādīja un
pastāstīja 10 soļu apmācības
principu. Tā pamatā ir pareiza

stāja, pareiza soļošana un pareiza nūjoša-
nas tehnika.

Katra nodarbības dalībniece saņēma

Latvijas Tautas sporta asociācijas izdoto
metodisko materiālu – grāmatu „Maini
dzīvi, kusties vairāk!”

Maini dzīvi, kusties vairāk!

LATVIJAS REPUBLIKAS
proklamēšanas  dienas  svinības

ILŪKSTES  NOVADĀ

14. NOVEMBRĪ
12.00  Latvijas Republikas proklamēša-
nas dienai veltīts koncerts „ Tev, mana
Latvija” Eglaines pagasta kultūras
namā

16. NOVEMBRĪ 
16.00 Pašvaldības domes priekšsēdētā-
ja S. Rāznas svētku uzruna, pašvaldī-
bas Atzinības rakstu pasniegšanas cere-
monija, Rīgas  „Zelta kora”  koncerts
Novada kultūras centrā

17. NOVEMBRĪ
15.00 Koncerts Dvietes pagasta kultū-
ras namā
22.00 Balle ar grupu „A2” Dvietes
pagasta kultūras namā
18.00 Lašu kora koncerts Šēderes
pagasta kultūras namā
20.00 Balle (spēlē P. Makaveckis) Šēde-
res pagasta kultūras namā

18. NOVEMBRĪ
17.00 Lāpu gājiens no Ilūkstes 1. vidus-
skolas līdz kultūras centram
18.00 Ilūkstes novada mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņu  koncerts Ilūkstes
novada  kultūras centrā
17.00 „Gaisma manai Latvijai” pie
Bebrenes muižas vārtiem
18.00 „ Ar gaismu  un dziesmu
Latvijai” pie Subates pilsētas kultūras
nama
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Kad rudens lapas, krāsojoties košās
drānās un iejūkot krāsainā parādes virpu-
lī, ļauj sajust rudens īpašo garšu, arī
Ilūkstes novada seniori, sava neviltotā
prieka, īstenoto sapņu un cerību apmetņa
ieskauti, sanāk uz kopīgu smaida un atpū-
tas mirkli. 

Atstājot rūpes un raizes pamalē, paņe-
mot azotē vieglumu un gaismas kūli,
Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Ilūkstes,
Pilskalnes, Subates un Šēderes seniori
oktobrī visa mēneša garumā lika uzmir-
dzēt labiem vārdiem un  kopējam dejas
solim. 

BEBRENE: Bebrenes pagasta seniori
kuplā skaitā uz ikgadējo pēcpusdienu
Bebrenes KN pulcējās rudenīgajā
31.oktobra pēcpusdienā.

Ar jautrām dziesmām un nenopietniem
stātiem koncertu sniedza Vaboles pagasta
kultūras nama folkloras kopa „Vabales”.
Tika sveikti seniori, kuri šogad ir svinēju-
ši dažādas jubilejas. Pasākumā muzicēja
bebrenieši - Antons Gičevskis ar akor-
deonu un dziedātājas Ilze Krasauska un
Ineta Vasiļevska.

Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Štrausa pateicās senioriem par
aktīvu darbošanos interešu kopās „Mare”
un „Māra”, vokālajā ansamblī „Sarma”
un deju kopā „Rudzupuķes”. Pasākuma
dalībniekus sveica Ilūkstes novada sociā-
lā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne.

Paldies par atbalstu senioru pēcpus-
dienas organizēšanā: Bebrenes vispāriz-
glītojošās un profesionālās vidusskolas
audzēkņiem un skolotājām Ērikai
Naglinskai un Anitai Jakubānei, Ilūkstes
novada pašvaldībai, Bebrenes pagasta
pārvaldei, Inesei Kiopei, Antonam
Gičevskim, Ilzei Krasauskai un Inetai
Vasiļevskai. Katra kopā sanākšanas reize
ir īpaša, jo tie ir svētki, atkalredzēšanās
prieks un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās.

DVIETE: Dvietes kultūras nams
senioriem un cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām savas durvis plaši vaļā vēra 16.
oktobrī. Par prieku klātesošajiem koncer-
tā piedalījās Ilūkstes jauniešu deju kolek-
tīvs ‘’Ance“. Ar skanīgām dziesmām cie-
mos bija atbraukušas Ilūkstes vokāla
ansambļa „Sidrabrasa” dalībnieces.
Pasākuma gaitā seniori varēja uzdejot un
klausīties mūziku Jāņa Ruļuka izpildīju-
mā. Pasākuma gaitā ar savu klātbūtni un
apsveikuma vārdiem priecēja Ilūkstes
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna. Pasakumu organizēja,
vadija un par senioru labsajūtu rūpējās
Dvietes pagasta pārvalde, Kultūras nams
un pagasta sociālā darbiniece.

EGLAINE: Eglaines seniori, savukārt,
savu gadskārtējo balli šogad svinēja 12.
septembrī. Uz pasākumu bija uzaicināti
viesi gan no pašu, gan no kaimiņu
Aknīstes novada. Ar apsveikuma uzrunu

svētkus atklāja Ilūkstes novada pašvaldī-
bas priekšsēdētāja vietnieks, domes depu-
tāts Maigurs Krievāns. Novada sociālā
dienesta vadītāja Ingūna Svarāne uzmun-
drināja klātesošos un iedrošināja meklēt
aizvien jaunus sevis izpausmes un piepil-
dījuma veidus. Mūsu pagasta sociālā die-
nesta vadītāja Ināra Pauļuka turpināja
savas vadītājas iesākto domu un stādīja
priekšā Zasas pagasta senioru grupiņu.
Aktīvās un patiesi dzīvespriecīgās zasie-
tes ar lielu aizrautību stāstīja par savas
biedrības dibināšanas vēsturi, par piere-
dzētajām grūtībām projektu rakstīšanā un
realizēšanā, par savu lielo prieku nodar-
boties ar rokdarbiem. Visi tika  aicināti
apskatīt viņu līdzatvesto izstādi. Čaklās
sieviņas izrādījās arī dāsnas dāvinātājas,
daži eglainieši kā pārsteigumu saņēma
viņu glītos darinājumus. Pasākuma gaitā
eglainiete Vera Stančika stastīja, radīja un
mācīja papīra klūdziņu darināšanas tehni-
ku un visus pārsteidza daudzveidīgo un
ļoti gaumīgo suvenīru klāsts, ko Vera bija
paspējusi izgatavot. 

Senioru ballēm Eglainē ir arī skaistas
tradīcijas: ar ziediem, applausiem un

kopīgu foto senioru pulkā tiek uzņemti
jaunie biedri; ar klusuma brīdi tiek piemi-
nēti nu jau mūžībā aizsauktie. Daudzus jo
daudzus gadus šo svētku sadaļu vada
aktīvā un nenogurstošā Lūcija Salna, par
to viņai īpašs paldies.

Lielu prieku visiem sagādāja Bebrenes
vidusskolas skolotājas Ilonas Jegorovas
un viņas audzēkņa Ilmāra Mežaraupa
sagatavotā prezentācija par vasaras bērnu
nometni Bebrenē, kurā piedalījās arī 27
Eglaines bērni. Savas uzstāšanās nobei-
gumā Ilmārs novadīja aizraujošu un izzi-
nošu vides spēli par Latvijas mežiem. 

Kā jau īstā ballē neizpalika arī bez
koncerta. Pašmāju senioru deju kolektīvs
„Eglītes” bija sagatvojis jaunu program-
mu. Pasākumu kuplināja muzicēšana,
kopīgās dziesmas, dejas un rotaļas. 

ILŪKSTE: 25.septembrī, ar smaidā
jaušamu vieglumu un sirdssiltuma dzirk-
sti, Ilūkstes novada KC kuplā skaitā pul-
cējās Ilūkstes seniori. Apsveikt un labus
vārdus teikt bija ieradušies Ilūkstes nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna, Ilūkstes novada pašvaldī-
bas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Ilona Linarde un partijas „Zaļo
un Zemnieku savienība” deputāts Rihards
Eigims.

Ar apsveikuma vārdiem klātesošos
uzrunāja un visa laba vēlējumus teica arī
Ilūkstes novada pensionāru valdes priekš-
sēdētājs Roberts Žilvinskis un vietnieks
Romualds Užulis. 

Par pasākuma gaitu rūpējās pasākuma
vadītāja Silvija Romaņenkova, kopā ar
sociālā dienesta pārstāvjiem ļaujot ikvie-
nam sajusties īpaši.

Artūra Lapas sniegtais muzikālais
sveiciens ikvienam lika sajust rudens krā-

saino garšu. Arī pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniņš” audzēkņu skanīgās
balstiņas un vieglais dejas solis palīdzēja
visiem dalībniekiem sajust mundrumu un
možu garu. Ilūkstes novada vokālie
ansambļi „Sidrabrasa” un „Kamenes”
ieaicināja krāsainajā dziesmu pasaulē. Ar
savu raito dejas soli un dzīvīgo dzirksti
acīs pārsteidza arī Ilūkstes novada vecā-
kās paaudzes deju kopa. 

Ar lielu pateicību un siltumu Ilūkstes
seniori aizvien atsaucas par Mariju
Slavinsku, kas ikdienas darbus darot, aiz-
vien ir visu notikumu sirds.

Suminot jubilārus, raisot sirsnīgas
sarunas, laižoties dejā un uzsmaidot aizri-
tēja tikšanās laiks, lai ar savu īpašo garšu
tiktu sagaidīts jau atkal nākamajā gadā. 

PILSKALNE: 18. oktobrī atpūtas
mājā „Dubezers” satikās arī Pilskalnes
pagasta seniori, lai atcerētos aktīvo un
spraigo darba laiku, dalītos iespaidos par
aizvadītā gada notikumiem. Savukārt
svētku veidotāji un atbalstītāji no sirds
pildīja savu uzdevumu - lai katrs, kas
apmeklēja šo pasākumu, piedzīvo sirdī
pavasari, acīs – prieku, sejā – smaidu. 

Pasākuma apmeklētāju vidū sešiem
jubilāriem šogad apritēja jubilejas. Ar
svētku kliņģeri pagasta pensionārus svei-
ca Ilūkstes novada sociālā dienesta vadī-
tāja Ingūna Svarāne un pagasta sociālā
darbiniece Alvīne Formanicka. Muzikālo
baudījumu un dejas prieku pensionāriem
dāvāja grupa „Atkal kopā” (Vita
Kukjāne, Vladislavs Razminovičs,
Andris Razminovičs un Jānis Baginskis).

Mīļi pateicības vārdi no pensionāriem
par atbalstu un degsmi šī pasākuma orga-
nizēšanā tika veltīti Pilskalnes pagasta
pārvaldei, Ilūkstes novada kultūras cen-
tram, Pilskalnes pagasta bibliotēkai,
Ilūkstes novada sociālajam dienestam.

Pilskalnes pagasta pārvalde saka lielu
paldies pasākuma atbalstītājiem ZS
„Dubezers” vadītājam Staņislavam
Pučkam; ZS „Kalna sēta” vadītājai Irēnai
Lapeško; SIA „LTD Zemgale” vadītājai
Regīnai Čāmānei; ZS „Dzintari” vadītājai

Silvijai Razminovičai; SIA „Klēts” vadī-
tājam Jānim Puslim; ZS „Auziņas” vadī-
tājam Maiguram Krievānam; Ilūkstes
novada pašvaldībai un Ilūkstes novada
Sociālajam dienestam; Ilūkstes novada
kultūras centram.

SUBATE: Arī Subates un Prodes
pagasta seniori 14. oktobrī kuplā skaitā
pulcējās Subates KN, kur kopā ar drau-
giem - senioriem no Gārsenes pag., spēlē-
ja spēles, vienojās kopējā dziesmā un
ļāva solim kļūt raitākam laižoties dejā
akordeonista Valērija Mukāna no Ilūkstes
akordeona mūzikas vadībā. 

Tāpat vakaru muzikāli kuplināja un
priekšnesumus sniedza Subates pamat-
skolas pirmklasnieku ansamblis Guntas
Pugžles vadībā un Subates KN ritma deju

grupa ŖitmusS“ Ingas Krasevskas un
Sandras Špuras vadībā.

ŠĒDERE: Kad pirmās salnas jau liku-
šas sārtoties kļavu lapām un dabu sācis
iekrāsot rudens, ir klāt oktobris un
Starptautiskā Veco ļaužu diena.-diena
atpūtai, diena sapņiem. Šēderes pagasta
vecākā gadagājuma ļaudīm tika piedāvā-
ta iespēja pavadīt šo dienu visiem kopā,
atnākot uz kultūras namu. Lai diena būtu
neaizmirstama, ar dejām un dziesmām
pasākumu kuplināja Bebrenes KN senio-
ru vokālais ansamblis „Sarma”. Dvietes
senioru deju grupa „Saulespuķes” un
Pēteris Makaveckis.

Šajā dienā skanēja smiekli, tika
pamests skats uz skaistākajiem dzīves
mirkļiem pagātnē un pavērās iespēja
apjaust, cik daudz laba un gaiša var pie-
dāvāt nākotne.

Raksts tapis sadabībā ar Bebrenes KN
vadītāju Ināru Lapu, Dvietes KN vadītā-
ju Virgīniju Fjodorovu, Eglaines KN
vadītāju Ligitu Petuhovu, Pilskalnes
pagasta kultūras pasākumu organizatori
Skaidrīti Azarstarpi, Subates KN vadītā-
ju Guntu Okmani un Šēderes KN vadītā-
ju Silviju Spaļvu. 

Ikdienu pārvēršot priekā

Eglaine

Bebrene

Eglaine
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Precizēja 26. jūnijā pieņemto lēmumu
„Par ilgtermiņa aizņēmumu novada
Sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un
Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra
būvniecībai Ilūkstē”. Precizējumā tiek
sniegts skaidrojums par 2008. gadā
uzsākto un vēlāk, līdzekļu trūkuma dēļ,
„iesaldēto” Ilūkstes novada sporta un
atpūtas centra būvniecību Ilūkstē, ko šob-
rīd dome plāno optimizēt, uzbūvējot uz
esošajiem pamatiem Ilūkstes novada
Sporta skolas sporta centru ar peldbasei-
nu, tā nodrošinot visa novada izglītības
iestāžu skolēniem peldēšanas apguvi, kā
mācību priekšmeta sports obligātā mācī-
bu satura daļu, iekļaujot to mācību pro-
grammās.

Nolēma ar 1.septembri atbrīvot no
maksas par dienesta viesnīcu Bebrenes
vispārizglītojošas un profesionālās vidus-
skolas vispārizglītojošās nodaļas 10.-12.
klašu skolēnus.

Izdeva saistošos noteikumus par
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteik-
šanu un iemaksas kārtību izglītības iegu-
vei Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā.
Saistošie noteikumi publicēti „Ilūkstes
Novada Vēstīs” šī numura  8. lpp. un stā-
jas  spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas. Ar 1. novembri noteica Ilūkstes
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
vecāku līdzfinansējumu 12 eiro mēnesī.

Atbalstīja Sociālā dienesta priekšliku-
mus par grozījumiem saistošajos noteiku-
mos par sociālajiem pabalstiem audžu
ģimenēm. Šie grozījumi paredz, ka ar
2015. gada 1. janvāri atlīdzība apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam tiks
izmaksāta 72 eiro apmērā regulāri vienu
reizi gadā (līdz šim bija kā vienreizējs
pabalsts). Audžu ģimenēs esošajiem bēr-
niem tiks piešķirts pabalsts ēdināšanai
izglītības iestādēs bērniem, kuri mācās
Ilūkstes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs - 100% apmērā no
pirmsskolas izglītības iestādes noteiktās
ēdināšanas maksas, ņemot vērā faktisko
apmeklējumu un Ilūkstes novada pašval-
dības vispārējās izglītības iestādēs - 50%
apmērā no izglītības iestādes noteiktās

ēdināšanas maksas, kā arī noteica maksu
Ilūkstes novadā dzīvojošām audžu ģime-
nēm par audžu ģimenes pienākumu pildī-
šanu 20 eiro par katru bērnu mēnesī.

Atbalstīja Sociālā dienesta priekšliku-
mus par grozījumiem saistošajos noteiku-
mos par dzīvokļa pabalstu. Saistošie
noteikumi šobrīd nosaka, ka dzīvokļa
pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā
un tā apmērs trūcīgām personām un
ģimenēm bez bērniem ir 75 euro, trūcī-
gām ģimenēm ar bērniem 115 euro, pen-
sionāriem un personām ar invaliditāti,
kuriem nav apgādnieku, pensijas apmērs
nepārsniedz 230 euro mēnesī, 115 euro.
Apstiprinātie grozījumi paredz, ka no
2015.gada 1. janvāra dzīvokļa pabalsta
apmērs trūcīgām personām un ģimenēm
bez bērniem ir 90 eiro, trūcīgām ģime-
nēm ar bērniem 170 eiro, pensionāriem
un personām ar invaliditāti, kuriem nav
apgādnieku, pensijas apmērs nepārsniedz
230 eiro mēnesī, 140 eiro. Šo dzīvokļa
pabalstu var pārskaitīt pabalsta saņēmēja
vai komunālo pakalpojumu sniedzēja
kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam
kurināmā iegādei. Pabalstu cietā kurinā-
mā iegādei drīkst izmaksāt klientam arī
mantiskā veidā.

Atbalstīja Sociālā dienesta priekšliku-
mus par grozījumiem saistošajos noteiku-
mos par pabalsta piešķiršanu sakarā ar
bērna piedzimšanu. Grozījumi paredz
paplašināt bērna piedzimšanas pabalsta
saņēmēju mērķgrupu, piešķirot šo pabal-
stu 50% apmērā no pabalsta summas
situācijās, kad tikai viens jaundzimušā
bērna vecāks no abiem vecākiem ir dek-
larējis savu dzīvesvietu Ilūkstes novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk par
12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Ilūkstes
Novada Vēstis”.

Piešķīra bērna piedzimšanas pabalstu
ģimenēm, kas savu dzīvesvietu ir dekla-
rējušas Ilūkstes novadā.

Nolēma piešķirt 3860 eiro novada
mazaizsargāto (80 gadi un vecāki pensio-

nāri, 1.grupas personas ar speciālām vaja-
dzībām, pensionāri un invalīdi, kuri uztu-
ras pašvaldībā esošajās ilgstošas sociālās
aprūpes iestādēs, personas, kuras apmek-
lē dienas aprūpes centru „Fēnikss”, bērni
bāreņi un bez vecāku gādības palikuši
bērni, novadā esošajās audžuģimenes un
aprūpētāji) iedzīvotāju sveikšanai
Ziemassvētkos. Ziemassvētku pasākumu
organizēšanu un dāvanu pasniegšanu
uzdeva organizēt  Sociālajam dienestam.

Piešķīra biedrībai „Daugavpils med-
nieku un makšķernieku saimniecība”
medību tiesības uz pašvaldības zemes
vienībām  Šēderes pagastā, noslēdzot ar
biedrību medību tiesību nomas līgumu.  

Nolēma sniegt finansiālu atbalstu
novada sporta veterāniem dalībai
Daugavpils veterānu čempionātā hokejā
un Aigaram Baleišam dalībai Eiropas
retro motokrosa čempionātā.

Palielināja plānotos Valsts svētku izde-
vumus par 650 eiro, lai varētu segt uz
svētkiem uzaicinātā  „Rīgas Zelta kora”
cenu piedāvājuma sadārdzinājumu.

Nolēma apbalvot ar domes „Atzinības
rakstiem” 10 novada iedzīvotājus. 

Apstiprināja pašvaldības 2014.gada
budžeta izpildi 9 mēnešos.

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

Nolēma atsavināt šādus pašvaldības
īpašumus: dzīvokli Ilūkstē, Sporta ielā 8-
2, šķūni Ilūkstē, Strēlnieku ielā 5, zemi
39,7 ha platībā Bebrenē, „Ziemeļniekos
1”, zemi 6,9 ha platībā Eglainē  „Liepās”
un  zemi  523 kvm platībā Subatē,
Jelgavas ielā 30b.

Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar
pašvaldības SIA „Ornaments” par šādu
pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu: 1) ūdensapgāde un kanalizāci-
ja – Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā,
Bebrenes pagasta Bebrenes ciemā un
Ilzes ciematā, Pilskalnes pagasta
Pilskalnes ciemā un Doļnajas ciematā,
Dvietes pagasta Dvietes ciemā, Šēderes
pagasta Šēderes ciemā un Pašulienes un
Raudas ciematos, Eglaines pagasta
Eglaines ciemā un Baltmuižas ciematā,

Prodes pagasta Dubultu un Baltmuižas
ciematos; 2) notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana - Ilūkstes pilsētā,
Subates pilsētā, Bebrenes pagasta
Bebrenes ciemā un Ilzes ciematā,
Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā un
Doļnajas ciematā, Dvietes pagasta
Dvietes ciemā, Šēderes pagasta Šēderes
ciemā un Pašulienes un Raudas ciematos,
Eglaines pagasta Eglaines ciemā un
Baltmuižas ciematā, Prodes pagasta
Dubultu un Baltmuižas ciematos; 3) siltu-
mapgāde - Dvietes pagasta Dvietes
ciemā, Šēderes pagasta Šēderes ciemā un
Pašulienes un Raudas ciematos.

Nolēma atļaut SIA „Ornaments” ņemt
aizņēmumu 332 318 eiro apmērā Valsts
kasē vai citā kredītiestādē uz 10 gadiem
projekta „Katlu mājas „Bebrenes
Tehnikums” siltumenerģijas ražošanas
efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
un šajā sakarā lūgt pašvaldību aizņēmu-
mu un galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomi izvērtēt spēju sniegt 2014.
gadā galvojumu pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA „Ornaments”, kur pašvaldī-
bas kapitāla daļu skaits ir 100%.

Par Eglaines pagasta pārvaldes un
Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju iecēla
Eglaines pagasta iedzīvotāju Martu
Petrovu.

Anulēja deklarētās dzīvesvietas ziņas
trīs personām Ilūkstē, Pilskalnes ielā 5-4
un Pilskalnes ielā 13a-2.

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 nolēma deputāti septembra un oktobra  domes sēdēs

Sēlijas pastāvēšana un labklājība
lielā mērā ir atkarīga no autoceļiem, kas
vajadzīgi jauniem un veciem cilvēkiem,
zemniekiem un uzņēmējiem, tūristiem,
visiem, kas grib dzīvot tīrā vidē - tālāk
no lielpilsētām. Šajā sakarā, lai tiktos un
apspriestu novadam aktuālus autoceļu
projektus ar Ilūkstes novada pašvaldības
vadību, septembra beigās Ilūkstes nova-
du apmeklēja Latvijas Republikas satik-
smes ministrs Anrijs Matīss, VAS
„Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis
Edgars Strods un VAS „Latvijas autoce-
ļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Kononovs. 

Novada domē tika diskutēts par visa
Sēlijas reģiona valsts autoceļu attīstības
redzējumu un apspriestas ceļu rekons-
trukcijas finansējuma iespējas. Kā priori-
tārais no pašvaldības puses tika uzsvērts
P72 “Ilūkste- Bebrene – Birži “ valsts
autoceļa “liktenis”, kura grantēto posmu
rekonstrukcija  - asfaltēšana  tikusi vai-
rākkārtīgi atlikta gandrīz 50 gadu ilgā
vēsturē. Šis ceļš ir reģionāli svarīgs – no
tā kvalitātes lielā mērā ir atkarīga arī lie-
las Sēlijas daļas apdzīvotība nākotnē, jo
pārvietošanās iespējas ietekmē pakalpo-
jumu sniegšanas /saņemšanas kvalitāti,
uzņēmējdarbību un tūrismu gan Ilūkstes

novadā, gan Jēkabpils novadā. 
Tika piedāvāts izskatīt iespējas nodro-

šināt melno segumu Salas novada autoce-
ļa posmam, kas tiek izmantots kā apved-
ceļš Jēkabpils pilsētai virzienā uz jauno
rekonstruēto P76 “Aizkraukle –
Jēkabpils” – tādu maršrutu labprāt izman-
to  Sēlijas iedzīvotāji braucieniem uz gal-
vaspilsētu. 

VAS  “Latvijas autoceļu uzturētājs”
vadītājs Vladimirs Kononovs informēja
par kilometra izmaksām asfalta seguma
izbūvei, kas ir mērāmas miljonos Euro
par 1 kilometru, tāpēc Bebrenes ceļam
tika piedāvāts Latvijā samērā jauns risi-
nājums - veikt dubulto virsmas apstrādi
izveidojot  cieto segumu. 

Veicot autoceļos dubulto virsmas
apstrādi, grants seguma ceļa posms iegūst
asfaltam līdzīgu segumu, kas nodrošina
komfortablākus braukšanas apstākļus, kā
arī tiek novērsta ceļa putēšana. Šo tehno-
loģiju izmanto uz autoceļiem ar nelielu
satiksmes intensitāti. Šāda seguma notu-
rība ir vidēji pieci līdz desmit gadi, pēc
tam virsmas apstrāde ir jāatkārto.
Tehnoloģija ir krietni lētāka par asfaltēša-
nu, ir ātrāk veicama, laikietilpīgākais un
dārgākais šajā risinājumā ir ceļa sagata-
vošanas darbi.

Šāds risinājums speciālistu skatījumā
būtu piemērotāks P72 ceļam gan darbu
apjomu, gan vienkāršākas rekonstrukci-
jas un ekspluatācijas izmaksu dēļ. Ceļa
sagatavošanas darbi posmā līdz Bebrenei
jau daļēji ir veikti šovasar un ministrs

izteica cerību, ka nākamgad P72 posms
līdz Bebrenei varētu “iegūt” citu segumu. 

Pēc diskusijas Ilūkstē – delegācijas
devās uz Bebreni pa P72 ceļu, jo ministrs
vēlējās klātienē apskatīt rekonstruējamo
ceļa posmu.

Bebrenē Bebrenes profesionālajā
vidusskolā notika Sēlijas novadu apvienī-
bas pašvaldību vadītāju tikšanās ar minis-
tru un Latvijas ceļu nozares vadītājiem.
Apspriedē iezīmējās reģionālās problē-
mas autoceļu jomā, ko jārisina sadarbojo-
ties mazajām pašvaldībām, kā arī plāno-
šanas reģionu svars nosakot prioritāros
rekonstruējamos autoceļu posmus -
saraksta augšgalā visbiežāk nokļūst tikai
lielo pilsētu tuvumā esošie ceļi.  

Ministra vizīte Ilūkstes novadā kopā ar
valsts ceļu vadītājiem ir kļuvusi par  vēs-
turisku faktu – iepriekš nebijušu Ilūkstes
novada  jaunāko laiku vēsturē, un šķiet,
iezīmē ziņu, ka Ilūkstes novada iedzīvo-
tāju un vadības neatlaidība P72 autoceļa
rekonstrukcijas pieprasīšanā ir sadzirdēta
un varētu vainagoties panākumiem, ja
vien atkal nenotiks izmaiņas autoceļu
fondu sadalījumā. 

Sēlijas vārds un nozīme pamazām
ieņem vietu arī sociālekonomiskajās
jomās, ne tikai kultūrvēsturē un tūrismā,
Sēlijas spēks būs tikai tik liels, cik mēs
paši – novadnieki to daudzināsim un stip-
rināsim.

Raksts tapis sadarbībā ar Ilūkstes
novada pašvaldības 

Attīstības nodaļu

Ilūkstes novadu apmeklēja LR satiksmes ministrs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.6/2014

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes

novada domes 
25.09.2014. lēmumu Nr.443

(prot. Nr.12, 2.&)

2014.gada 25.septembrī                                      Ilūkstē

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un
iemaksas kārtību  izglītības ieguvei Ilūkstes mūzikas 

un mākslas skolā

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu un Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicams vecāku līdzfinansējums – daļēja

mācību maksa par profesionālas ievirzes izglītības programmas apguvi Ilūkstes nova-
da pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības programmas skolā - Ilūkstes
mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Skola).

Vecāku līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinā-
tāja lēmumu.

Vecāku līdzfinansējumā iegūtos līdzekļus izlieto izglītības programmu mācību pro-
cesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu atalgojumam un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajam iemaksām, pedagogu dalībai radošajos pasākumos (kon-
kursos, koncertos, festivālos, u.tml. pasākumos), audzēkņu rezultatīvās darbības pamu-
dinājumam.

Skolas direktors ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par vecāku līdzfinansējumu
slēdz rakstveida līgumu.

II. Vecāku līdzfinansējuma noteikšanas kārtība  un atvieglojumi
Līdzfinansējumu maksā izglītojamo vecāki (aizbildņi) mācību gada laikā par devi-

ņiem mēnešiem no 1.septembra līdz 31.maijam.
No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo:
6.1. izglītojamos, kuriem noteikta invaliditāte;
6.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus izglītojamos;
6.3. izglītojamos no trūcīgām ģimenēm – par laikposmu, kurā ģimenei noteikts trū-

cīgas ģimenes statuss, ja apmeklējums ir ne mazāks par 75%;
6.4. izglītojamos ar izcilām sekmēm un panākumiem valsts un starptautiskajos kon-

kursos, ja apmeklējums ir ne mazāks par 75%;
6.5. izglītojamos ar izciliem sasniegumiem iepriekšējā pusgadā, ja apmeklējums ir

ne mazāks par 75%;
6.6. izglītojamos, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējuši nodarbības – par

attiecīgo laika posmu.
Vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:
7.1. izglītojamiem no ģimenēm, kuru divi vai vairāk bērni apgūst izglītības pro-

grammas (katrā programmā pa 25%);
7.2. izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.
Lai saņemtu atvieglojumu, izglītojamā vecāki (aizbildņi) iesniedz Skolai iesniegu-

mu un pievieno atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu.
Atvieglojumu piešķir ar Skolas direktora rīkojumu, kas tiek pieņemts 10 dienu laikā

no atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu iesniegšanas Skolā.
Atvieglojums stājas spēkā ar direktora lēmuma pieņemšanas brīdi.
Izglītojamiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, noteiktā mācību

maksa netiek pārrēķināta un atgriezta.

III. Vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība un kontrole
Vecāku līdzfinansējums par katru mēnesi iemaksājams līdz tekošā mēneša 20.datu-

mam, pamatojoties uz Skolas izsniegto rēķinu.
Vecāku līdzfinansējumu var samaksāt, pārskaitot finanšu līdzekļus uz Ilūkstes nova-

da  pašvaldības norēķinu kontu vai Ilūkstes novada pašvaldības kasē. 
Vecāku līdzfinansējuma iemaksas kontroli nodrošina Skolas direktors. Izglītojamo

apmeklētības uzskaiti veic direktora vietnieks izglītības jomā.
Ja vecāku līdzfinansējums nav veikts vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas, izglītoja-

mais tiek atskaitīts no Skolas, un, ja parādsaistības netiek dzēstas, lieta var tikt nodota
parāda piedziņai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

IV. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas  un pārsūdzēšanas kārtība
Skolas direktora pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā

procesa likumā noteiktajā kārtībā Ilūkstes novada domē. Ilūkstes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā noteikta-
jā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības

informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ilūkstes novada domes 2013.gada

28.novembra  apstiprināti noteikumi Nr.2/2013 „Par vecāku dalības maksu Ilūkstes
mūzikas un mākslas skolā”.

Paskaidrojuma raksts  
  
Il kstes novada pašvald bas 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
‘’Par audz k u vec ku l dzfinans juma noteikšanas un iemaksas k rt bu izgl t bas ieguvei

Il kstes m zikas un m kslas skol ’’ 
  

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

 
Atbilstoši Izgl t bas likuma 12.panta 2.1 da ai un likuma 
„Par pašvald b m” 43.panta pirm s da as 13.punktam tiek 
noteikta da jas m c bu maksas k  l dzfinans juma 
piesaiste, lai nodrošin tu Il kstes novada pašvald bas  
Il kstes m zikas un m kslas skolas profesion l s ievirzes 
izgl t bas programmas „Vizu li plastisk  m ksla”, 
”P šamo instrumentu sp le”, ”Vok l  m zika”, „St gu 
instrumentu sp le”, „Tausti instrumentu sp le”  
pieejam bu. 
 

2. ss projekta satura izkl sts  
Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikta: 
1) k rt ba, k d  tiek iekas ta da ja m c bu maksa k  

l dzfinans jums, t s apm rs; 
2) atvieglojumu pieš iršanas nosac jumi un k rt ba; 
3) l dzfinans juma iemaksas k rt ba un kontrole; 
4) izgl t bas iest des direktora pie emt  l muma 

p rs dz ba. 
 

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

Saistošajos noteikumos noteikt  m c bu maksa papildin s 
pašvald bas budžetu. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m  proced r m 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošin s Il kstes m zikas un 
m kslas skola, Il kstes novada pašvald bas Izgl t bas, 
kult ras un sporta noda a.  
 

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

Konsult cijas notikušas ar Il kstes novada pašvald bas 
Izgl t bas, kult ras un sporta noda as un Il kstes m zikas 
un m kslas skolas speci listiem. 
 

Mēs daudz domājam un runājam par
misiju, kā to atrast un saprast, ka tieši
tas ir tas, kas mums būtu jādara. Un
tomēr, galvenā misija ir mīlēt un doties
pasaulē ar mīlestības misijas apziņu un
ietvert to savā ikdienas dzīvē, savā
darbā.

Ir patiess gandarījums par mūsu
novada ļaudīm, kuri, savus ikdienas
darba pienākumus veicot, ievērpj tajos
arī sirdi.

Turpinot aizsākto tradīciju – pateik-
ties sirds cilvēkiem par viņu veikumu,
šī gada 30. oktobrī notikušajā sēdē
Ilūkstes novada dome pieņēma lēmu-
mu apbalvot ar Ilūkstes novada
pašvaldības atzinības rakstiem 10
nominantus.

Pašvaldības apbalvojumi tiks
pasniegti Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 96. gadadienai veltītajā svētku
pasākumā 16. novembrī plkst. 16.00,
Ilūkstes novada kultūras centrā.

Atzinības rakstu par mūža ieguldīju-
mu novada attīstībā saņems:

Regīna Šīmane – Ilūkstes Bērnu
bibliotēkas pensionēta vadītāja;

Emīlija Baleiša – Ilūkstes novada
sporta veterāne riteņbraukšanā

Skaidrīte Davne – Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu
komitejas izpilddirektore.

Ar Atzinības rakstu par ieguldījumu
novada attīstībā tiks apbalvoti:

Marija Bacāne – Eglaines pagasta
pensionāre, senioru deju kolektīva
„Eglīte” dalībniece;

Marija Baltmane – Bebrenes
pagasta pensionāre, rokdarbu albuma
„Augšzemes musturi” materiālu apko-
potāja un izdevēja, novada dzejniece;

Vanda Gronska – Dvietes pagasta
muzeja „Apsītes” vadītāja;

Helēna Lukjanska – Šēderes
pagasta feldšeru punkta ārsta palīgs;

Valda Namiņa – Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas bioloģijas
skolotāja, novada Zinātniski pētniecis-
ko darbu un Pētniecisko darbu meto-
diskās apvienības vadītāja;

Valdis Timšāns – Nacionālo parti-
zānu piemiņas vietas un „Kalvānu”
kapu uzraugs;

Amanda Upīte – Subates pilsētas
un Prodes pagasta veterinārā feldšere.

Esiet mīļi gaidīti kopīgai svētku
svinēšanai!

Atvēries labajam, cilvēks spēj
paveikt daudz!

Paziņojums par informatīvajām
sanāksmēm

Ir uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa” (atro-
das Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā) un aizsargājamo ainavu apvidum „Augšzeme” (atrodas
Ilūkstes novada Šēderes pagastā, Daugavpils novada Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastos).
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma tos izstrādā vides konsultāciju uzņēmums SIA
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV – 1010, tālr.
67242411, www.environment.lv).

Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” (atrodas Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā)
dibināts 1999. gadā, lai aizsargātu ledāja kušanas ūdeņu izveidoto Dubupītes ieleju un tajā
esošos nogāžu un gravu mežus. Dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 — Eiropas nozī-
mes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā „B” tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsar-
gājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Teritorijai līdz
šim nav ticis izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

Aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) „Augšzeme” (atrodas Daugavpils novada
Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastos un Ilūkstes novada Šēderes pagastā) ir dibināts
1977. gadā, lai aizsargātu vairākas ainaviski augstvērtīgas un bioloģiski vērtīgas teritori-
jas. AAA „Augšzeme” teritorijā ietilpst dabas parki „Svente” un „Medumu ezeraine” un
dabas liegumi „Medumu ezera salas”, „Sventes ezera salas”, „Bardinska ezers” un
„Skujines ezers”, kuri izveidoti tajos esošo Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzī-
bai. AAA ir iekļauts Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarak-
stā kā „C” tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo bio-
topu aizsardzībai. Visai teritorijai līdz šim nav ticis izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

Uzsākot dabas aizsardzības plānu izstrādi, tiek organizētas informatīvās sanāksmes.
Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā
sanāksme notiks š.g. 26. novembrī plkst. 11:00 Pilskalnes pagasta pārvaldē (Parka iela 3,
Pilskalne, Ilūkstes novads). Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas aizsardzības
plāna izstrādes informatīvā sanāksme notiks š.g. 26. novembrī plkst. 15:00 Daugavpils
novada domē (Rīgas iela 2, Daugavpils, sēžu zāle 2. stāvā).

Informatīvās sanāksmes laikā visi interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamajām
dabas teritorijām, to izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna
izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un
iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
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PROJEKTU FINANSIĀLI
ATBALSTA

KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS

Ir noslēgts līgums par projekta
“Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisijas samazināšanai
Ilūkstes novada kultūras centrā”
Nr.KPFI-15.3/135 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt kompleksus
energoefektivitātes pasākumus Ilūkstes
novada kultūras centrā, samazinot ēkas
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda
emisiju apjomu, īstenojot sekojošas
aktivitātes:

• norobežojošo konstrukciju siltinā-
šanu;

• logu un durvju nomaiņu pret gaisa-
noturīgām;

• rekuperatīvās ventilācijas sistēmas
ierīkošanu;

• siltumapgādes sistēmas remontu;
• esošā apgaismojuma lietojuma

energoefektivitātes uzlabošanu un
esošo gaismekļu nomaiņu pret energoe-
fektīvāku.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsas-
niedz: 

Oglekļa dioksīda emisijas samazinā-
juma rādītājs vismaz 170896,01 kgCO2
gadā. 

Oglekļa dioksīda emisijas samazinā-
juma rādītāja attiecība pret KPFI finan-
sējumu projektam vismaz 0,42 kg CO2 /
euro.

Finansējuma saņēmējs: Ilūkstes
novada pašvaldība

Finansējuma apjoms: finansējums no
budžeta apakšprogrammas „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments” pare-
dzētajiem līdzekļiem – 77,102044% no
attiecināmajām izmaksām

pašvaldības līdzfinansējums –
22,897956% no attiecināmajām izmak-
sām

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO2
EMISIJU SAMAZINĀJUMS

Informācija pašvaldību portāliem 
un laikrakstiem

03.11.2014.

Atvērts elektrības tirgus – ko tas
nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Saskaņā ar šī gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru
tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu māj-
saimniecībām, tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada
1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības piedāvājums
visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība
kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji kon-
kurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotā-
kais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus mājsaimniecī-
bām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstī-
bai un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi –
iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu
tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemē-
ram, no Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietieka-
mas konkurences. Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā
pat saasinās. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija
izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, no kuriem
trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN
Baltic” jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgo-
tāji ar saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada
beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējā-
ties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu
plānu, Jūs varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu.
Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar
citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā
komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainās
– jauni vadi un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav
jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko.
Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur
un attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju
mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales tīkls”, tāpēc arī
iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem pil-
sētās – visi tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu;
nevienam tirgotājam jauni vadi un kabeļi līdz savu klientu
mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu un

termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir
jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas
ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi. Sava izvēle ir
jāizdara līdz 15. decembrim, ja vēlaties mainīt tirgotāju
un/vai kādu no tirgotāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra.

Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev
piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties
– elektroenerģija Jums tiks nodrošināta! To turpinās nodro-
šināt esošais elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpo-
juma ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka,
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēne-
ša patēriņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu
katru mēnesi – par to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriek-
šējā mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negai-
dot mēneša 15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma nomai-
ņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas
rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem fakto-

riem, ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu
var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķi-
nu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām
tirgotāju portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas,
internetbanku, pasta nodaļu un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar
atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un
rēķinā. Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet,
apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotā-
jam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju
mājsaimniecībām, varat iegūt portālos www.e-st.lv,
www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai
zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir

padomāts, kā sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam
tas visvairāk nepieciešams – trūcīgajām un maznodrošinā-
tajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties
300 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinē-
jam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS
Latvenergo (www.e-latvenergo.lv vai klientu apkalpošanas
centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks
nodrošināta iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu
atbalstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā jānoformē šādas
personas statuss un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” līguma
numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pie-
teikties nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests
visu nepieciešamo informāciju nosūtīs AS „Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”

E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv

www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls

facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Kopš šī gada janvāra novada iedzīvo-
tājiem ir nodrošināta iespēja šķirot atkri-
tumus  – katrā novada pilsētā un pagastā
(ciemu centros) ir izvietoti 2 veidu kontei-
neri: stikla izstrādājumiem un iepakoju-
mam (papīra, plastmasas, metāla u. tml.). 

Dalītā atkritumu savākšana rada
iespēju katram iedzīvotājam aktīvi rūpē-
ties par apkārtējās vides saudzēšanu un

vienlaicīgi samazināt atkritumu izvešanas
izmaksas, jo šķirotie atkritumi tiek izves-
ti bez maksas. 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 mājsaimniecību no vecām
mēbelēm, nolietotas lielgabarīta sadzīves
tehnikas, elektroierīcēm, autoriepām,

akumulatoriem, eļļas filtriem u. tml..
Tādēļ Strēlnieku ielā 49, Ilūkstē pie
SIA „Justs” metālapstrādes darbnīcas
ir izveidots lielgabarīta un bīstamo
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 mak-
sas vai izmest tos mežā vai uz lauka, par ko
var nākties samaksāt samērā bargu sodu:
fiziskām personām – līdz 150 euro, juridis-
kām personām – no 50 līdz 500 euro.

Ilūkstes novada domes 
Vides un komunālo jautājumu 

komisija

Novadā darbojas lielgabarīta un bīstamo atkritumu šķirošanas
laukums „Ekostacija
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19.septembrī Jaunjelgavā notika
Sēlijas novadu skolēnu sporta svēt-
ki. Tajos piedalījās 7 komandas no
dažādiem Sēlijas novadiem. Sacen -
sības notika dažādās vecuma gru-
pās:  jautrās stafetes 4. - 5.klašu un
6. - 7.klašu skolēniem, basketbola
biatlons – 8. - 9.klašu skolēniem.
Savukārt vidusskolēniem tika orga-
nizēts skrējiens apkārt Jaunjel -
gavai. Startējot kopā  3 skolām -
Ilūkstes 1.vidusskolai, Sadraudzības
vidusskolai un Bebrenes VPV- mūsu
novada komanda izcīnīja 1.vietu un

savā īpašumā ieguva kausu.
Interesants un aizraujošs bija 2

km skrējiens apkārt Jaunjelgavai,
kuru visa novada komanda veica
visātrāk. Ar precīziem metieniem
grozā un ātri noskrietu distanci
spožu uzvaru guva arī 8. - 9.klašu
skolēnu komanda.

Diena, kuru pavadījām, sportojot
Jaunjelgavā, bija interesanta un pie-
pildīta ar jaukām emocijām un saldu
uzvaras garšu.

Mēs ļoti lepojamies un PALDIES
sakām mūsu novada skolēnu

komandai:
Ilūkstes 1.vidusskolas sportis-

tiem: Tomam Dilānam, Naurim
Bleidelim, Sintijai Čamānei, Kristai
Rutkupai, Evitai Kūliņai, Sandrai
Voitānei, Raivo Užulim, Edgaram
Ivanovam, Jēkabam Kurmim, Rūtai
Krievānei, Janai Dudarei, Karīnai
Rakickai, Lienei Kokinai, Vitai
Ivanovai, Emīlam Linardam, Ingum
Vaņinam;

Bebrenes VPV skolēniem: Jūlijai
Ivanovai, Armandam Vasiļevskim,
Emīlam Spēkam, Kristapam
Spēkam, Ilzei Buceniecei, Sanitai
Vitkovskai;

Sadraudzības vidusskolas skolē-
nam Aleksejam Mališevam.

Elita Rutkupa,
Ilūkstes 1.vidusskolas 

sporta skolotāja

Skaistajā rudens sestdienā, 27.septem-
brī, Ilūkstē notika ielu skrējiens. No agra
rīta stadionā pulcējās daudz bērnu, ar
daudziem kopā bija māmiņas un tēti.
Skrējiens bērniem sākās plkst. 11.00,
kuram bija piereģistrējušies 114 dažāda
vecuma bērni. Pēc bērnu skrējiena notika
ģimeņu skrējiens, kurš šogad bija ļoti
iecienīts. Piedalījās 16 ģimenes – kopā 52
dalībnieki. Tāpat notika arī veselības
skrējiens, kurā 2 km skrēja 35 dalībnieki.
Plkst. 13.00 tika dots starts 2 km, 4 km un
8 km distanču skrējējiem.

Par absolūtajiem uzvarētājiem starp
pieaugušajiem 8km skrējienā kļuva
Valērijs Šakelis no Līvāniem ar rezultātu

29,41 min. 
Visiem dalībniekiem tika pasniegti

atstarotāji ar Ilūkstes novada simboliku,
bet uzvarētājiem katrā grupa tika
pasniegti diplomi, medaļas un piemiņas
balvas.

Sīkāk rezultātus skatīt www.ilukste.lv
sadaļā Sports.

Vēlreiz apsveicam visus Ilūkstes ielu
skrējiena dalībniekus! Liels paldies, ka
atradāt laiku, lai piedalītos skrējienā pa
Ilūkstes ielām!

Ilūkstes novada pašvaldības sporta
metodiķis V.Žigajevs.

Uzvara Jaunjelgavā!

Skrējiens pa Ilūkstes ielām noticis!

21.oktobrī Subates pamatskolā pulcē-
jās sākumskolas sporta komandas no
Ilūkstes Sadraudzības skolas, Obeliai
sākumskolas (Lietuva) un pašmāju 1.-
4.klašu sportisti.  Skolēni sacentās veik-
lībā - izpildot dažādas stafetes.
Mazajiem sportistiem vajadzēja būt gan
veikliem, gan atjautīgiem, jo stafetes
bija ļoti dažādas un vispusīgas. Subates
pamatskolas skolotājas Diāna
Timofejeva un Skaidrīte Jasāne bija
daudz strādājušas, lai bērniem būtu inte-
resanti, kā arī, lai tās būtu pa spēkam
gan pirmklasniekiem, gan būtu atbilsto-
šas arī ceturtklasniekiem. Savu sporta
stafetes variantu piedāvāja arī Ilūkstes
Sadraudzības skolas skolotāja Līga
Kūliņa, skolēni no Ilūkstes to parādīja

un iemācīja arī pārējiem sacensību
dalībniekiem. 

Projekts ar Lietuvas republikas Obeliai
sākumskolu turpinās jau no 2006. gada,
projekta koordinatore Subates pamatsko-
lā ir skolotāja Aiga Subatiņa, Ilūkstes
Sadraudzības skolā skolotāja Līga
Kūliņa, savukārt Lietuvas pusē par pro-
jektu atbild skolotāja Ina Bieliunene.

Sporta dienas atklāšanas runu teica
Subates pamatskolas direktors Jāzeps
Mačuks, viņš uzsvēra, cik liels ir draudzī-
bai un, kā sportojot tā tikai vēl vairāk
nostiprinās. Apsveikuma dziesmu saviem
Ilūkstes un Obeliai draugiem veltīja
Subates pamatskolas 4.klases skolēni.
Sacensību starplaikā skolotājas vadīja
muzikālas pauzes, kur bērni varēja kustī-

gi un radoši izpausties. Viesiem bija
iespēja arī iepazīties ar skolas novadpēt-
niecības muzeju, kur muzeja vadītāja
skolotāja Inese Ziediņa vadīja interesantu
ekskursiju par to, kas mūsu pilsētā mainī-
jies vēstures gaitā.

Pasākuma noslēgumā, neskatoties uz
to, ka uzvarēja draudzība, tomēr suminā-
jām uzvarētājus – kausu un diplomu par
1.vietu uz mājām Lietuvā aizveda Obeliai
sākumskolas skolēni, 2.vietas kausu iegu-
va Ilūkstes Sadraudzības komanda bet
godalgoto trijnieku noslēdza un kausu un
diplomu par 3.vietu  saņēma mājinieki –
Subates pamatskolas 1.-4.klašu apvienotā
komanda. Skolas saimnieces mazajiem
sportistiem bija sarūpējušas garšīgas pus-
dienas, pēc kurām skolas ēdnīcā skanēja

skanīgi PALDIES un AČIU. Mazie aiz-
brauca laimīgi, skolotājas - gandarītas par
kopīgo veikumu. Arī mājinieki bija ļoti
priecīgi gan par jautrajiem startiem, gan
par jauniegūtajiem draugiem. Obeliai
sākumskolas skolotāja Ina Bieliunene
uzaicināja subatiešus un ilūkstiešus pie-
dalīties starptautiskā radošo darbu kon-
kursā no dabas materiāliem „Zelta
rudens”, kur piedalīsies ne tikai Latvijas
un Lietuvas, bet arī Polijas skolēni.

Paldies Subates pamatskolas skolotā-
jiem, administrācijai un tehniskajiem dar-
biniekiem par atbalstu un palīdzību orga-
nizējot šo skaisto pasākumu.

Subates pamatskolas skolotāja 
Aiga Subatiņa

STARPTAUTISKĀ SPORTA DIENA SUBATES PAMATSKOLĀ
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Motokross, kā zināms, ir motosporta
veids, kurā sacensības notiek pa bezceļiem
vai speciāli ierīkotām apļveida trasēm,
kuras papildinātas ar dažāda veida šķēr-
šļiem. Ilūkstes novadā šis sporta veids ir
iecienīts nu jau kopš 19.gs vidus, kad vai-
rāki entuziasti, kopā sanākuši, sāka lūko-
ties vienā virzienā. Kopš tā laika ir daudz
darīts un izdarīts, pieveikts un paveikts. 

Pilskalnietis Aigars Baleišis ir viens no
šādiem entuziastiem. Viņa pamatnodarbo-
šanās ikdienā vairāk saistās ar lauksaimnie-
cību, augļkopību, bet savas nedēļas nogales
Aigars bagātina ar motosportu, piedaloties
retro moto sacīkstēs. Šī gada jūnijā Aigars
startējis arī Baltijas retro čempionātā
Celmju trasē (Ilūkstes novadā), kur izcīnī-
jis godpilno čempiona titulu. Nesen viņš
atgriezies arī no Čehijas, kur pārstāvējis
Latviju, piedaloties retro moto klases čem-
pionātā un savā vecuma grupā ieguvis 6.
vietu (šajā vecuma grupā bija pieteikušies
vairāk kā 20 dalībnieki).  

Aigars ir dzimis un uzaudzis Ilūkstē,
mācījies un pabeidzis Ilūkstes 1. vidussko-
lu. Interese par sportu radās pēc armijas.
„Motocikli jau visu laiku bija prātā,” atzīst
Aigars, „bet līdz armijai kaut kā neesot
sanācis pievērsties tai lietai. Pateicoties
Andrim Keivomeģim toreiz to uzsākām.
Tad uz kādu laiku dzelži tika pamesti
novārtā, un aptuveni 10 gadus atpakaļ
sākām veidot trasi. Sākām atkal... Tā nu
rullējam pa lēnām.”

Par savu sportisko ikdienas daļu Aigars
saka tā: „Darbība raita! Bez maz vai katru
sestdienu, svētdienu kaut kur. Kā ar treni-
ņiem? Nav. Mēs tāpat braucam. Mēs trenē-
jamies „uz lauka”, darot ikdienas darbus.”
Šādā veidā iegūto fizisko sagatavotību
motosportists arī min kā vienu no galvena-
jiem veiksmes cēloņiem. Ikdienas darbs iet
roku rokā ar sportu. Protams, kopējai saga-
tavotībai izkustēšanās labad šad tad kāds
loks tiek izmests arī ar velosipēdu.

Profesionāļi motokrosu min gan kā
populārāko motosporta veidu Latvijā, gan
arī kā aizraujošu laika pavadīšanas iespēju.
Par lielāko ieguvumu motokrosā tiek
uzskatīta iespēja pilnveidot savu personību
– attīstīt vīrišķīgās personības īpašības,
audzināt raksturu un atteikties no kaitīgiem
ieradumiem, kā arī uzlabot fizisko formu
un veselību, atbrīvoties no stresa. Tāpat

motosportisti kā nozīmīgu aspektu motos-
portā atzinuši emocionālo piepildījumu –
gandarījumu, prieku, azartu, entuziasmu,
padarīta darba sajūtu, pašapliecināšanos u.
c.. Arī Aigars Baleišis, jautāts par to, kas ir
tā saucamā „rozīnīte” motosportā, kas cil-
vēku piesaista tieši šim sporta veidam, ar
dzirkstošu humoru atzīst: „Nu, atbraucot
liekas, priekš kam man, vecajam, tas vaja-
dzīgs? Gulētu siltumā! Lietus līst, dubļi...
Bet tad, kad esi nobraucis, daļa dalībnieku
paliek tur, kaut kur dubļos, bet tu nobrauci
un esi atbraucis... Nu prieks! Gandarījums!
Pēc tam jau sāc saprast... Nu tiešām – kaut
kas tāds!!! Nav jau tik plašs arī tas dalīb-
nieku skaits. Kādi 20 - 30 pastāvīgie –
Latvija, Lietuva... 90% visi draugi, visi
paziņas. Pēc sacensībām daudz kas
apspriežams, viens otru uz zoba pavelk. Tā
atmosfēra tāda... 

Retro tehnika jau arī nav tik ātra.
Iecienītākās ir čehu ražojuma „ČeZet”,
Java u. c.. Visa tehnika ir ražota līdz 90.
gadam. Retro klasē jau vairāk veiksme,
izturība – tehnikas un paša. Kā jau katrs
sporta veids – neprognozējams.” 

Aigara motosportista karjerā katra
sanākšana ir Notikums. „Loģiski, katra
diena ir savādāka, rīts sākas savādāk.
Aizmirsti zābakus, atbrauc uz krosu – zāba-
ku nav... Ķiveri aizmirsti, brilles aizmirsti...
Nu, ejam pie draugiem. Labi, ka mums kla-
ses dažādas. Aizdodam viens otram.” 

Kā zināms, – tas jau ir daudz – vienmēr
cilvēkam būt un palikt. Bet kā ar centie-
niem un uzvaras prieku? Ar to, kas liek
tiekties uz augstāku virsotni? Šķiet, nepie-
ciešamākās īpašības, lai gūtu panākumus
motokrosā, ir gribasspēks, izturība, uzņē-
mība, sportiskums, stiprs raksturs, mērķtie-
cība, pacietība, pārliecinātība, neatlaidība,
savaldīgums, cīņas spars, azarts, „dullums”
un vēl, un vēl... Aigars Baleišis savukārt,
atbildot uz jautājumu, ar kādām tad īpašī-
bām ir jābūt apveltītam sportistam, nevilto-
ti pasmaida: „Mūsu sporta veidā ir jābūt
nedaudz godīgam, – lai nedarītu pāri
citiem. Kad aiziet tie profesionālie sporti,
viens otru jau par draugu neviens neuzska-
ta. Tur tad iznāk visādas lietas. Vismaz
retro vairāk tā domā par citiem, par sevi.
Bez traumām lai… Neviens taču ar to
nepelna naudu, ar to vienkārši dzīvo... Lai
tas būtu ar gandarījumu, lai mazāk traumu

– tomēr visiem jādzīvo uz priekšu. Ja
šodien nokrītu, tad rīt man nav, kas pavelk
ģimeni... Tāda kooperēšanās, – ja kādam
vajag kādas rezerves daļas, kaut kas
noplīst, ejam, viens otram palīdzam. Nu,
loģiski, ir arī kategorija cilvēku, kas arī tā –
distancēti, piezemēti..., bet, nu, tas jau atka-
rīgs arī no cilvēka.”

Neskatoties uz to, ka retro moto klasi
var ierindot ekskluzīvā sporta kategorijā,
nodarbošanās ar to aizņem lielu daļu brīvā
laika. Mēnesī vismaz divas nedēļas nogales
tiek veltītas sacensībām. Šogad ir bijuši
seši sacensību posmi Latvijā, pieci Lietuvā
un trīs Baltijas mēroga posmi, kas kopsum-
mā ietver 14 sacensības gadā*. Uz jautāju-
mu, kā Aigars kopumā vērtē šī gada sezo-
nu, nevilcinoties skan atbilde: „Super!
Superīga! Tehniska rakstura problēmu nav
bijis...! Lai gan jāatzīst, ka parasti tajā visā
ir jāiegulda diezgan lieli finansiālie līdzek-
ļi. Tie vecie dzelži jau bieži lūzt, rezerves
daļas jāmeklē. Bieži vien pie mums nemaz
nav dabūjamas, jāpasūta... Tad izmaksas ir
kā jau antikvariātam.(Smaida) Reizēm uz
Čehiju braucam, pērkam. Tur ir nedaudz
lētāk nekā pie mums. Nekad arī nav bijis,
ka nobrauc un līdz nākamajām sacensībām
neko nevajag darīt. Vienmēr atrodas, kas
jāsalabo. Mūžīgi kaut kas nokrīt, kaut kas
nolūzt... Un nav jau brīnums – trases nav
tādas, kādas bija tajos laikos. 80-ajos gados
tās bija vienkāršākas. Tagad jau dinamika

iet uz augšu. Augstāki tramplīni, lēcieni
daudz augstāki. Toreiz bija vienkārši apvi-
dus kross, tagad trases ir sarežģītākas.
(Čehijā gan, jāatzīst – salīdzinoši vienkār-
šas). Ar gadiem tas arī tīri fiziski paliek
grūtāk izdarāms. Bet atkal – tad, kad tie
ātrumi aug – vecajiem dampjiem sanāk
skatāmāks pasākums. Jaunie jau smejas
šad tad, kā mokās tie retro klases dalībnie-
ki tai mūsdienu trasē. Tās ir divas dažādas
lietas, divi dažādi motocikli. Trases pielā-
gojas paaudzēm.”

Par profesionāli sevi gan Aigars neņe-
mas saukt: „Nē! Nē, nē, nē... Profesionālis,
pirmkārt, ir tas, kas jau no bērnības nodar-
bojas ar konkrēto sporta veidu, ar treniņiem
utt. Es jau vairāk iesācēja līmenī... Priekš
ārzemniekiem jau tā savādāk tas laikam.
Bez treniņiem viņi nebrauc un nedara
neko, mēs jau kā padomju cilvēki – mums
savādāka uztvere. Kaut ko iesākuši un
kuļamies. 

Ir gadījies zaudēt tādiem, kam vienmēr
uzvari. Nu sanāk – kaut kur psiholoģiski
neesi bijis gatavs, kaut kur satraukums.
Drudzis jau vienmēr pastāv. (Smaida)
Jaunie varbūt to tā neņem galvā... Mums
tas ir ļoti jūtams, es tā domāju – visiem.”

Jautāts, vai nekad nerodas tāda sajūta,
ka nu jau esi „atēdies” sportu, Aigars atzīst: 

„Ir, ir, ir... Jā! (Smaida) Parasti tāda sajū-
ta rodas pirms gatavošanās. Kad kaut kas
nojūk, kaut kas neiet, ieguldi naudu... Vai
man to vajag? Pa retam no aizmugures vēl
dažs labs to atgādina. Atgādina tā klusi,
neuzkrītoši... Vienā no iepriekšējām sacen-
sībām atbraucām – likās nu priekš kam... A
pēc brauciena likās – vienreizēji! 

Par saviem laikabiedriem runājot,
Aigars zina teikt, ka viņa vecuma kategori-
jā daudzi ikdienā nodarbojas ar sportu.
Lielākoties tas ir velosports, bet ir daļa, kas
pēc 40 gadiem sāk nodarboties arī ar
motokrosu, ātrā laikā gūstot arī augstus
rezultātus. Tāpēc saviem līdzgaitniekiem
Aigars novēl spēku, izturību, veselību:
„Galvenais, lai būtu veselība! Bet arī sti-
muls lai kāds būtu, lai tā mūsu retro būšana
nepagaist ar gadiem – citādi, gadi 20 vēl...
Mūs vairs nebūs, jauniešiem jau nav tik
saistoši tas... Retro klase tāda izzūdoša...
Lai nu kā – turamies!”

Novēlot izturību un panākumus
S.Bogdanoviča

*Ņemot vērā, ka tas ir vasaras sezonas
sports, sacensības norit 4 – 5 mēnešu ietvaros.

Lai nu kā – turamies!

Noslēdzies projekts „Sporta inventāra
iegāde Ilūkstes novada izglītības iestā-
dēm”.

Projekta mērķis: nodrošināt vispārējā
izglītības posma prasībām atbilstošu
vingrojumu un vingrinājumu pamatpras-
mju apguvi 7 Ilūkstes novada izglītības

iestādēs iegādājoties atbilstošu sporta
inventāru, sekmēt izglītojamo veselības
uzlabošanu, norūdīšanos un nostiprinā-
šanu, harmonisku fizisko un garīgo
spēju attīstīšanu. 

Projekta realizācijas rezultātā tika
pilnveidots sporta inventārs 7

Ilūkstes novada izglītības iestādēs,
kas ieviesīs jaunas sporta metodes un
tādejādi tiks daudzveidoti fizisko
aktivitāšu veidi.

Projekts tiek realizēts Valsts budžeta
programmas projektu konkursa „Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības
iestādēs” ietvaros.

Īstenots projekts „Sporta inventāra iegāde 
Ilūkstes novada izglītības iestādēm”

Sadraudzības vidusskola

PII „Zvaniņš“
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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

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā  reģistrēti jaundzimušie:

Eglaines pagastā:
Renāts Salna (dzimis 7.oktobrī)

Šēderes pagastā:
Maksims Knits (dzimis 22.septembrī)
Gustavs Zvirgzdiņš (dzimis 14.oktobrī) 
Matīss Pavlovs (dzimis 23. oktobrī) 
Elīza Karpenko (dzimusi 4.novembrī)

Subatē:
Markuss Balodis (dzimis 25.oktobrī)

Ilūkstē:
Eliāna Baginska (dzimusi 20.oktobrī)

„Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”
31. novembrī Daugav -

pils cietoksnī norisinājās
patriotiskā piedzīvojumu
spēle „Jaunie Rīgas sargi:
atceries Lāčplēšus”. Šajā
spēlē jau otro gadu pieda-
lījāmies arī mēs, 12.a kla-
ses skolēni: Sintija Čamā-
ne, Endžija Pabērza, Re -
beka Ruža, Elvis Keišs,
Toms Dilāns, Dāvis
Greļevskis. Mūsu koman-
das nosaukums bija „Ilu -
vieši atgriežas”. Mūsu
komandas moto – „Mazi
kā kvieši, stipri kā brieži, kopā mēs esam Iluvieši!”

Spēles mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, dro-
šības politikas jautājumiem. Ar spēles palīdzību paredzēts stiprināt jauniešos un
Latvijas sabiedrībā kopumā tādas būtiskas vērtības kā patriotisms un valstiskuma
apziņa, kā arī paaugstināt jauniešos interesi par Latvijas vēsturisko mantojumu.

Rīts sākās ar pamatīgu iesildīšanos ierindas mācībā un disciplīnas pārbaudē,
savukārt tad pasākums tika atklāts svinīgā ceremonijā, kuru vadīja grupas „Gain
Fast“ solists, ielu vingrošanas kustības līderis un TV raidījumu vadītājs Kaspars
Zlidnis.

Pēc tam katrs no mums instruktoru vadība devās uz kādu no sešām mācību vie-
tām un apguva zināšanas, kuras pēc tam pielietoja misijas skrējiena laikā. Misijā
mūs sagaidīja seši kontrolpunkti. Katrs no komandas bija atbildīgs par savu kon-
trolpunktu:
Rebeka – vēsture un ekipējums,
Endžija – ierindas mācība un komandu došana,
Sintija – medicīna un ievainoto pārvietošana,
Elvis – topogrāfija,
Dāvis – maskēšanās, šaušana,
Toms – sakari.

Pēc finiša, lai arī noguruši, tomēr bijām laimīgi un gandarīti par paveikto.
Kopvērtējumā no 20 komandām ieguvām 3. vietu, kaut arī punktu skaits bija vie-
nāds gan ar 1. vietu, gan ar 2. vietu. Tomēr, nosakot 1. vietu, vērā tika ņemts trasē
pavadītais laiks un pieļautās kļūdas. 

Sintija Čamāne,
12.a klases skolniece

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Bebrenes pagastā:
Marija Volkova (1933)

Dvietes pagastā:
Antons Smagars (1935)

Eglaines pagastā:
Ilmārs Salna (1942)

Prodes pagastā:
Lidija Kalniņa (1930)
Olģerts Bašķis (1963)

Pilskalnes pagastā:
Zenta Ruhmane (1926)

Subatē:
Oļģerts Kalnietis (1934)

Ilūkstē:
Leonards Puriņš (1931)
Anastasija Belova (1934)
Irēna Staškeviča (1939)

Ik katru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis-
Viņu dāvātais maigums un smaids!

Ilūkstes novada pašvaldība sveic  apaļajās jubilejās oktobrī un novembrī
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Annu Tamani, Zentu Čamāni, Jāni Naglinski, 
Kazimiru Kūliņu, Zdislavu Voitkeviču, Kristinu Placinu, Aigaru Užuli 

Dvietes pagastā: Agnesi Gutareviču, Gunti Lazdovski, Genādiju Aleksejevu,
Māri Timšānu

Eglaines pagastā: Gunāru Meškovu, Olgu Pormali, Juri Valaini,
Lidiju Timofejevu

Pilskalnes pagastā: Dainu Aleksi, Gunti Drašku, Ludmilu Kovaļenko, 
Silviju Valpēteri, Viktoru Matuli

Prodes pagastā: Veroniku Linarti, Valiju Līdumu, Rasmu Šļapkovu, 
Guntu Grišku, Sarmīti Žilinsku

Šēderes pagastā: Nadeždu Kaminsku, Valentīnu Petrovsku, Silviju Spaļvu

Subatē: Ādolfu Ancānu, Aleksandru Piščuļinu, Ilonu Meļņikovu, Amandu Upīti,
Antoņinu Veliku, Henriku Kačanausku

Ilūkstē: Veroniku Skrimbli, Irēnu Astiču, Annu Šaršūni, Vitāliju Brukovski,
Ļubovu Kiruku, Staņislavu Mošānu, Zinaīdu Pučku, Vitāliju Kurmi, 
Zinoviju Kostjukeviču, Jāzepu Kibiņu, Regīnu Pareščinu, Pēteri Jarānu, 
Jāni Levānu, Regīnu Širokovu, Jāni Valaini, Regīnu Dunaisku, 
Vitāliju Targonski, Andri Veliku, Ivetu Zvirbuli


