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VALSTS UN PAŠVALDĪBUVIENOTO
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU
NOVADU NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTROS 
SNIEGTO PAKALPOJUMU KLĀSTS

Insti- 
tūcija Pakalpojums

Lau-
ku at-
balsta 
die-
nests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību 
un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu 
izmantošanā.
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Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3. Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.
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Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas 

ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un 

vai nav ziņu par personas nāvi.
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegša-

nai.
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas 

ārvalstīs.
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
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rs Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem 
reģistriem.
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1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/

anulēšanu.
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS 

lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS / atbalsts e-pakalpojumu 

sniegšanā.
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Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pie-
teikšanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
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10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, 

kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu 

pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalīb-

nieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pen-

sionāram).
20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un ap-

drošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības ap-

mēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/at-

līdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnie-

ka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensi-

ju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna 
maiņu.

28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/at-
līdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.

29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 

reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/

pabalsta/atlīdzības.
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas ka-

pitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/at-

līdzības izmaksa.
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Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pa-
kalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu 

reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no 

VZD arhīva dokumentiem.
3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas 

sistēmā ar apsekošanu apvidū.
4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra 

informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pama-
ta.

5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas 
sistēmā.

6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informāci-
jas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).

7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas 
sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadas-
trālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).

8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra in-
formācijas sistēmā.

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēša-
na Kadastra informācijas sistēmā.

10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas 
sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pa-
kalpojums).

11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un 
e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).

12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei 
(e-pakalpojums).

13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.
15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību 

(pieejams e-pakalpojums).
16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra 

objektu (pieejams e-pakalpojums).
17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadas-

tra objektu.
18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība 

un sastāvs).
19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu 

pamata.
20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts 

zemes dienesta arhīva.
21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta 

arhīva (pieejams e-pakalpojums).
22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas 

sagatavošana.
23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektorda-

tu formātā (pieejams e-pakalpojums).
24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un doku-

mentu sagatavošana.
25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un doku-

mentu izsniegšana.
26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām 

(e-pakalpojums).
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pa-

kalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai ap-

gabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums).
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez 

līgumsaistībām (e-pakalpojums).
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pa-

kalpojums).
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31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izse-

košana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpo-
jums).

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pi-
eteikšanā:
1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes 

saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības ap-

draudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par noti-

kušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbil-

des saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par noti-

kušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu 

nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērsta-

jiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devē-

jiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar 

nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo 

nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nel-

aimes gadījumā darbā.

3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.

4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu 
uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.

6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par 
iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetenc-
es jomā.

PAR DOMES SĒDI AUGUSTĀ 

25.augustā domes sēdē deputāti izskatīja 42 darba kārtības 
jautājumus: 

1. Par Ilūkstes novada Sporta skolas direktora iecelšanu.
2. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības 

iestādēm. 
3. Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines pagasta pārvaldei.
5. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
6. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
7. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai 

dārza moto tehnikai.
8. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības saisto-

šo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
9. Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Lat-

gales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata 
vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu.
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10. Par atļauju amatu savienošanai Sandrai Stašānei.
11. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
12. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašu-

mā Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē.
13.Par adrešu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu Meža ielā 2 

un Meža ielā 4, Ilūkstē.
14.- 15.Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 2 un Meža ielā 

4, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.
16.Par pašvaldības zemes īpašuma Baznīcas ielā 34A, Subatē at-

savināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā..
17.Par Subates pilsētas domes 14.03.2007. lēmuma Nr.17 atzīša-

nu par spēku zaudējušu.
18.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un no-

došanu atsavināšanai Prodes pagastā.
19.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Dukāti” Prodes pagastā un  nosaukuma “Jaundukāti” 
piešķiršanu.

20..Par zemes iznomāšanu ZS “Vilnīši 1” Prodes pagastā.
21.Par adrešu “ Sarmas”-1 un “Sarmas”-2 likvidēšanu Dvietes 

pagastā.
22. – 28. Par zemes iznomāšanu un nomas līguma pagarināšanu 

Dvietes un Eglaines pagastā.
29.- 30.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Malēji” un zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.
31.Par iznomātās zemes platību precizēšanu  Pilskalnes un Šēde-

res pagastā.
33.Par pašvaldības zemes vienības (4490 002 0242) Šēderes pa-

gastā nomas tiesību izsoli.
34. 35. Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu paga-

rināšanu Šēderes pagastā.
36.-37.Par zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
38.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpa-

šumu “Dārziņi 3” Šēderes pagastā.
39. – 41. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu .
42.Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Prodes pagastā.
–  No 1.septembra novada izglītības iestādēs, kas tiek finansētas 

no pašvaldības budžeta, ir jāpiemēro MK noteikumos Nr.445  no-
teikto pedagogu darba samaksas sistēmu. Šajā sakarā  dome  nolē-
ma piešķirt papildus finansējumu no pašvaldības 2016.gada budžeta 
rezerves fonda minētajām novada izglītības iestādēm šādā apmē-
rā : Ilūkstes pirmskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”- 14425 eiro; 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai - 1236 eiro; Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centram - 1158. eiro; Ilūkstes novada Sporta skolai - 1180 
eiro; Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai -309 eiro.

–  Nolēma atbalstīt Daugavpils rajona invalīdu biedrību un ap-
maksāt izdevumus 627 eiro apmērā par Ilūkstes novada Sporta svēt-
ku dalībnieku ēdināšanu.

–  Atbalstīja  Eglaines pagasta biedrības “Stendera novadnieki“ 
lūgumu  piešķirt līdzekļus zāles pļāvēja iegādei Stendera muzeja ap-
kārtnes sakopšanai. Nolēma piešķirt   finanšu līdzekļus  130 eiro 
apmērā Eglaines pagasta pārvaldei un pārvaldes  vadītājai Martai 
Petrovai uzdeva organizēt  zāles pļāvēja iegādi un nodošanu biedrī-
bas „Stendera novadnieki“ rīcībā. 

–  Apstiprināja pašvaldības mazās dārza moto tehnikas ( kopā 71) 
degvielas patēriņa normas uz vienu darba stundu.

–  Izdarīja grozījumus pašvaldības iestāžu budžetos un apstipri-
nāja pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 6 mēnešos  4 677274 eiro 
apmērā , kas pret gada plānu sastāda 56,51 %.

–  Noteica, ka pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta 
ir pašvaldības informatīvais izdevums ”Ilūkstes Novada Vēstis”. Šis 
lēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā „ Latvijas Vēstnesis” un 
stāsies spēkā  nākamajā dienā pēc tā publicēšanas.

–  Pildot projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā ” nosacījumus dome nolēma no 2016.gada 1.sep-
tembra līdz 2017.gada 31.martam izveidot amata vienību „sociālais 
darbinieks”, nosakot amata algu 1190 eiro mēnesī atbilstoši algas 
klasifikācijai pēc 9.amatalgu grupas. Atalgojumam nepieciešamais 
finansējums tiks nodrošināts no projektā šim mērķim paredzētajiem  

finanšu līdzekļiem.
–  Dome atzina, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas nav 

izstrādāts vienots Ilūkstes novada teritorijas plānojums un, lai visā 
novada administratīvajā teritorijā būtu vienādi nosacījumi terito-
rijas izmantošanai ir nepieciešams izstrādāt jaunu teritorijas plā-
nojumu visai novada teritorijai. Šajā sakarā nolēma apstiprināt At-
tīstības plānošanas nodaļas sagatavoto Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2017.- 2028.gadam izstrādes darba uzdevumu. 

–  Izvērtēja pašvaldības zemes lietotāju ierosinājumus un nolēma 
atsavināt pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Ilūkstē, Meža ielā 
Nr.2 (1328 kv.m.) un Nr.4 (1460 kv.m.), Subatē, Baznīcas ielā 34 A 
(1714 kv.m.) un Prodes pagastā ”Jauncinīšos” ( 54 ha ).

- Nolēma rīkot nomas tiesību izsoli uz pašvaldības īpašuma 
telpām Ilūkstē, Kastaņu ielā 38 un šajā sakarā noteica telpu nomas  
sākumcenu 50 centi  par 1 kv.m. mēnesī un izsoles soli 5 centi. Izsoli 
uzdeva rīkot pašvaldības privatizācijas komisijai.

- Nolēma rīkot pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli uz ze-
mes vienību 1,5 ha platībā, Šēderes pagastā, jo to vēlas nomāt vairā-
ki pretendenti. Izsoli uzdeva rīkot pašvaldības privatizācijas komisi-
jai.

- Atļāva Sandrai Stašānei Kultūras centra direktores amatu 
savienot ar Rīgas Tehniskās universitātes lektores amatu. Lektores 
amata  pienākumi tiks veikti ārpus noteiktā darba laika un  nekaitēs 
amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

 Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldī-
bas mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un 
audioieraksti.” 

 
   Irēna Bogdanova 

Lietvedības nodaļas vadītāja

Par Ilūkstes novada Sporta skolas direktoru
iecēla Aivi Ruļuku
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SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS 
AKTIVITĀTE - LABAS PĀRVALDĪBAS 
SKAIDROJUMS KARIKATŪRĀS

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašval-
dībām šī gada septembrī uzsāk kampaņu “Īsa pamācība labā pār-
valdībā”, aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to 
klientus būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem 
savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā. Labas pārvaldības 
princips ir ne tikai garantētā iespēja realizēt tiesības un tiesiskās 
intereses, tas visa pamatā prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts 
vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātpersonu, kas izpaužas 
ne vien kā iestādes darbinieku rīcība atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabota sniegto pakalpojumu kvali-
tāte.

Kampaņas ietvaros tiesībsargs un novadu pašvaldības savās 
mājaslapās un informatīvajos izdevumos katru mēnesi izvietos as-
prātīgas karikatūras ar aicinājumu ne tikai darbiniekiem, bet arī 
apmeklētājiem ievērot labas audzināšanas un komunikācijas pa-
matprincipus, cienīt vienam otru un vienmēr meklēt labākos vei-
dus problēmu risināšanā.

Tiesībsargs un pašvaldības aicina - cienīsim viens otru un nepa-
griezīsim muguru grūtībās!

Evita Berķe
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs,

Informācijas centra vadītāja

www.tiesibsargs.lv 

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI 
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI

1. Esi pieklājīgs!
Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un 

darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jau-
tājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips kā uzvedības nor-

ma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt 
pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienā-
kums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais 
veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot labu pār-
valdību.
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A K T U Ā L I

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI 
PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM 
PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA 
TRAUCĒJUMIEM ILŪKSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBĀ

Ilūkstes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latga-
les plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizāci-
jas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot 
esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu 
dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbal-
stu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasau-
lē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc 
arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakal-
pojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo 
pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieeja-
majiem finanšu resursiem. 

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir pa-
redzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai pilngadīgai 
personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura potenciāli var nonākt 
valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti 
smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ja tā būs piedalījusies 
savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta 
plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
saņemšanai.

Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.313, šī projekta ietvaros personas ar garīga rakstura traucēju-
miem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī 
šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:  

• aprūpe mājās;
• dienas aprūpes centrs;
• specializētās darbnīcas;
• grupu dzīvokļi;
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
• atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam iz-

maksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Dein-
stitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” līdzekļiem.

Lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas 
aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga inva-
liditāte (I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās individuālo va-
jadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Ilūkstes nova-
da sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota 

“Atbalsta intensitātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta 
plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki, pēc nepieciešamī-
bas piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.

Aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu, iesniedzot 
iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā vai pagastu pārval-
dēs pie sociālajiem darbiniekiem! 

Iesniegumus pieņem un sīkāku informāciju par saņemt darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30:

• Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, tālr. 65463398, mob. 
26687721;

• Bebrenes pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Bebrenē, tālr. 
65407919, mob. 26395104; 

• Dvietes pagasta pārvaldē, Dvietē, tālr. 65475434, mob. 
26395104;

• Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera ielā - 7, Eglainē, mob. 
28619526;

• Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē, Tirgus laukumā 
18, Subatē, mob. 25621151;

• Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 4, Šēderē, mob. 26483624.
Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā” īsteno:  Latgales Plānošanas reģions sadarbībā 
ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”.

Visa projekta laikā:
Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 

bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē 
esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visne-
pieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama ap-
rūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, 
īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts. 

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi 
un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs - viņi atradīs mā-
jas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un 
funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģi-
menēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās si-
tuācijas analīzi Latgales reģiona pašvaldībās, projekta „Deinstitucio-
nalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros paredzēts 
izstrādāt Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļau-
tos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai). 

Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā die-
nestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31.decembrim.
Vairāk par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā” aktivitātēm lasiet http://www.latgale.lv/lv/di 

Informāciju sagatavoja Latgales plānošanas reģions 
sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldības sociālo dienestu

AS “SADALES TĪKLS” UZLABO 
ELEKTROAPGĀDI KLIENTIEM  
ILŪKSTES NOVADĀ

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk 
nekā 5 000 klientu Daugavpils un Ilūkstes novadā, AS „Sadales 
tīkls” šogad realizēs 21 investīciju projektu.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ilūkstes novadā, šogad Pilskal-
nes un Eglaines pagastā AS “Sadales tīkls” veiks gan zemsprieguma, 
gan vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukciju, elektrotīkla attīstībā 
ieguldot 265 tūkst. eiro. Pilskalnes pagastā šogad plānotā elektrotīkla 
rekonstrukcija jau ir noslēgusies un pagastā ir veikta vidējā sprieguma 
20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 5 km garumā, trīs jaunu transfor-
matoru apakšstaciju un jaunas zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūve  
0,3 km garumā. Savukārt Eglaines pagastā vidējā sprieguma elektrolīni-
jas šogad plānots atjaunot 9,4 km garumā, veikt trīs jaunu transforma-
toru apakšstaciju izbūvi, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas 
pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,6 km garumā. Pēc elektrotīkla pārbūves 
elektroapgādes kvalitāte uzlabosies 192 AS “Sadales tīkls” klientiem. 

Tatjana Smirnova
 AS “Sadales tīkls” preses sekretāre

VIETĒJIEM UZŅĒMUMIEM 
IESPĒJA PIETEIKTIES ĪPAŠAI 
ATBALSTA PROGRAMMAI

Lai veicinātu vietējo produktu un uzņēmumu atpazīstamību, aplie-
cinātu to kvalitāti un sekmētu produkcijas pārdošanas apjomus birojs 
“Latvijas Produkts” aicina vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai at-
balsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas 
plašas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei jau sākot ar š.g. 1. 
septembri.

Projekts notiek pateicoties Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības cen-
tra programmas “Biznesa uzrāviens” un “Latvijas Eksportpadomes”, kā 
arī Latvijas izgudrojumu un inovāciju centra “Latvia Invent” atbalstam. 
Visas atbalsta aktivitātes gan katram uzņēmumam individuāli, gan vi-
siem kopā tiek plānots organizēt ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās 
preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.

Plašāk lasiet portāla publikācijā: www.labdien.lv   

Baiba Paegle / LUAC
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J A U N I E Š I

LĪDZDARBOŠANĀS SAVĀ NOVADĀ
Lieliem soļiem paskrējusi vasara. Šogad tā mūsu novadam bijusi 

ļoti bagāta ar pasākumiem, īpaši novada svētkos. Lai arī skolā šobrīd 
ir brīvlaiks, jaunieši aktīvi piedalās pasākumos gan kā dalībnieki, gan 
kā brīvprātīgie palīgi. 

Prieks, ka mūsu jaunieši aktīvi līdzdarbojas un palīdz. Ļoti aktī-
vi šobrīd piedalāmies Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa 
izcīņas posmos. Jau no marta katru mēnesi piedalāmies kādā no 
posmiem. Vasaras sezonā tie bija 25.maijā Zasā orientēšanās, kur ie-
guvām 1.vietu, 15.jūnijā Krustpils novadā piedalījāmies šķēršļu joslas 
posmā, kurš uz doto brīdi bija fiziski grūtākais posms, bet laba takti-
ka un cīņas spars mums deva 2.vietu. Arī mūsu novadā bija Ģenerāļu 
kausa posms – velomaratons. Dažādu iemeslu dēļ uz sacensībām iera-
dās tikai divas komanda, bet tas nebija šķērslis piedalīties tajās, mūsu 
novada komanda ieguva otro vietu. 

Jaunieši aktīvi piedalās arī sapulcēs un darbos Sēlijas novadā. 
Šovasar jaunieši piedalījās Sēlijas apvienības kongresā, kur tika iz-
veidota Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padome “SēJa” 
– Sēlijas Jaunieši. No mūsu novada šajā padomē piedalās trīs meite-
nes  - Amanda Lapa, Juta Kukjāne un Sindija Rimoviča. Reizi mēnesi 
notiek sapulces, kur tie izlemti aktuālie jautājumi. Paldies aktīvajām 
meitenēm, kuras piedalās un pārstāv mūsu novadu. 2.jūnijā, Viesītē, 
notika Sēlijas reģionālā konference, kurā jaunieši, eksperti un lēmu-
mu pieņēmēji no visiem Sēlijas novadiem un Krustpils novada, dis-
kutēja par jauniešiem aktuālām tēmām.  Ilūkstes novadu pārstāvēja 
- Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S.Rāzna, jaunieši – A.Lapa, 
Ģ.Pokšāns, L.Pokšāne.

Šogad aizvadīti skaisti novada svētki. Arī tajos aktīvi piedalījās 
jaunieši. Visas nedēļas garumā mūsu novada jaunās jauniešu gru-
pas “Taktsmērs” un “Piparmētra” sniedza koncertus visā 
Ilūkstes novadā. Kopumā aizvadīti bija pieci koncerti, kuri bija ļoti 
apmeklēti. Paldies grupām par atbildīgo un skaisto darbu. Jauns pa-
sākums šogad mūsu novadā bija tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”, 
kur jaunieši gan piedalījās, gan palīdzēja. Kopumā rallijā bija vairāk 
kā 15 jaunieši, kuri palīdzēja. Nākamajā dienā notika pasākums “Sē-
lija sporto”, arī šajā pasākumā jaunieši palīdzēja kā brīvprātīgie. 
Ar rīta rosmi (fleshmob) sākās šis pasākums, sakām paldies jauniešu 
deju kolektīvam “Ance” par rīta enerģijas devu. 

1.jūnijs sākās ar bērnu dienu, kur tika piedāvātas dažādas aktivitā-
tes bērniem gan sacensības, gan piepūšamās atrakcijas, gan burbuļu 
šovs. Jaunieši palīdzēja un sniedza prieku bērniem. Paldies aktīva-
jiem jauniešiem. 3.augustā Ilūkstes novada stadionā notika sacensī-
bas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Jaunieši katrs palīdzēja vēr-
tēt un novadīt kādu no sacensību veidiem. 

Visu vasaru jauniešiem notiek sapulces Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centrā. Šajās sapulcēs tiek izrunātas aktuālās tēmas. Bieži 
vien sapulcēs rodas idejas par labu darbu darīšanu. Kādā no sapulcēm 
radās ideja, ka vajadzēt sakopt no Ilūkstes pilsētas netālu esošo ezera 
krastu. Tad nu devāmies un grābām sienu, vācām atkritumus, izpļā-

vām krastu. Ja mēs katrs izdarītu kaut vienu labu lietu, tad kopā tas 
veidotu vienu lielu darbu. Tieši tāpat varat darīt arī Jūs. Aicinām Jūs 
nemēslot un savākt savus atkritumus.

Jaunieši ne tikai strādā, bet kopā pavada laiku arī bez pasākumiem. 
Vienā no sapulcēm tika izlemts, ka mums jāpavada laiks kopā vien-
kārši tā pat, tad nu radās ideja uztaisīt sušī vakaru. Jaunieši gatavoja 
kopā – meitenes bija atbildīgas par gatavošanu, zēni atbildīgi par teh-
nisko pusi (filmas uzstādīšanu, sēdvietu iekārtošanu). Tā nu kopīgi 
pavadījām vakaru skatoties filmas, spēlējot spēles un runājoties. 

Vasaras noslēgumā 20.-21.augustā notika Sēlijas novadu jau-
niešu dienas, kur piedalījās arī Ilūkstes novads. Jauniešu dienas ie-
tvaros tika prezentēta arī Sēlijas novadu apvienotā jauniešu padome 
“SēJa”.Šīs ir otrās jauniešu dienas Sēlijas jauniešiem. Šogad tās no-
tika citādāk - divas dienas. Pirmā diena bija piepildīta ar koncertiem 
- uzstājās grupa “Olas”, “Rock`n`Berries”. Vakara noslēgumā balle 
kopā ar mūsu novada jauno grupu “Piparmētra” un Neretas novada 
grupu “Wild Pride”, kam sekoja diskotēka ar Sēlijas novadu DJ. Otra-
jā dienā jauniešus sagaidīja sportiskas aktivitātes - volejbols, futbols, 
spēle “Cīņā par Sēliju” un citu novadu sagatavotās aktivitātes. Mūsu 
novada komandas ieguva ceturto un sesto vietu. Sakām paldies vi-
siem, kuri pārstāvēja mūsu novadu.

Man ir patiess prieks par jauniešiem, kuri aktīvi darbojas mūsu 
novadā. Patīkami ir arī tas, ka jaunieši, kuri mācās jau augstskolās 
Rīgā vai kādā citā pilsētā brīvajos brīžos palīdz un atbrauc līdzdar-
boties šeit, savā novadā. Saku vislielāko PALDIES par aktivitāti un 
savu devumu pasākumos. Paldies Jums jaunieši. Ceru uz turpmāku 
sadarbību, jo kopā mēs varam vairāk! 

Lāsma Pokšāne  
Izglītības metodiķe (darbs ar jaunatni) 

Šovasar jaunieši piedalījās Sēlijas apvienības kongresā, kur tika izveidota Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padome 
“SēJa” – Sēlijas Jaunieši

Vasaras noslēgumā 20.-21.augustā notika Sēlijas novadu 
jauniešu dienas
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I Z G L Ī T Ī B A

Sēlijas novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju radošā nometne „Sēlijas vasara 2016.” darbojās no 25. līdz 
28.jūlijam Ilūkstes novadā, viesu namā “Saliņas”

Lektors Valentīns Lukaševičs savā lekcijā  runāja par  
sēlisko identitāti un uzsvēra, ka, lai arī tas šķiet skaļi 

teikts, Sēlija ir mūsu kultūras pamats 

MĒS ARĪ ESAM!

Sēlija dzied, sporto, dejo. Aktīvi darbojas jaunieši.  Kāpēc gan kopā 
nepulcināt Sēlijas skolotājus? Ar tādu domu pirms pusotra gada 
radās ideja par radošo nometni latviešu valodas skolotājiem no 
visiem septiņiem Sēlijas novadiem. 

Viss sākas ar pirmo sēkliņu

Iecere dzima tepat Ilūkstē, pateicoties  Silvijas Romaņenkovas (Ilūk-
stes 1.vidusskolas skolotājas) iniciatīvai un pašvaldības atbalstam.  
„Ar ideju par šādu nometni vērsos pie pašvaldības izpilddirektores, 
guvu atbalstu un atpakaļceļa vairs nebija. Izveidoju projektu un to 
prezentēju Sēlijas novadu apvienībā. Organizējot nometni, uzrunā-
ju gandrīz visas Sēlijas novadu izglītības iestādes. Gandarījumu 
sagādāja tas, ka kolēģi  novērtēja ieceri vēl tās tapšanas stadijā un 
vēlēja izdošanos. 

Strādājot ilgus gadus par latviešu valodas un literatūras skolotā-
ju Metodiskās apvienības vadītāju,  izveidojušies daudzi kontakti, 
tāpēc nebija problēmu  atrast lektorus.  Neiztiku arī bez grūtībām, 
bet tagad droši  varu teikt, ka manis izauklētais  “bērns” ir nācis 
pasaulē  un devies Sēlijas ārēs. Lai tagad dzīvo un pilnveidojas!” 
stāsta Silvija.

Galvenā ideja

Sēlijas novadu latviešu valodas un literatūras skolotājiem radošās 
nometnes „Sēlijas vasara 2016.” laikā bija iespēja ne vien paplašināt 
savas zināšanas par jaunākajām tendencēm literatūrā, pareizu 
kontaktu ar skolēniem un personīgo motivāciju, smelties enerģi-
ju jaunajam mācību gadam, bet arī, pārstāvot Sēliju, apliecināt 
savu piederību vietai, tapt sadzirdētiem plašākā mērogā un aizsākt 
jaunu tradīciju Sēlijā.

Norise

Nometne darbojās no 25. līdz 28.jūlijam Ilūkstes novadā, viesu 
namā “Saliņas”. Tās ietvaros notika tikšanās ar lektoriem no 
Daugavpils Universitātes un Rīgas. Piemēram, lektors Valentīns 
Lukaševičs savā lekcijā  runāja par  sēlisko identitāti ne tikai Jāņa 
Jaunsudrabiņa, bet arī citu autoru darbos. Stāstot  par Jāņa Jaun-
sudrabiņa sēliskajiem rakstiem, sēlisko tekstu potenciālu mūsdi-
enās, Valentīns Lukaševičs teica, ka, lai arī tas šķiet skaļi teikts,  
Sēlija ir mūsu kultūras pamats. 

Iedzīvinot mūsu novada tradīcijas, pirmās dienas kulminācija tika 
piedzīvota Bebrenes pagasta „Gulbjos”, folklorizētajā uzvedumā 
„Māsai gāju panākstos”. Bebreniešiem meistarīgi un augstā māk-
slinieciskā kvalitātē izdevās uzburt īstas kāzas lauku sētā. Līdz ar 
visiem kāzu viesiem gavilēja arī daba. Pērkona negaisi tikko bija 

mitējušies dārdēt, pie apvāršņa zaigoja varavīksne, gaiss smaržo-
ja…

Runājot par otro dienu, Silvija atzīmē lektori no Rīgas Anitu Skal-
bergu, ar kuru ir izveidojusies sadarbība jau  vairāku gadu garumā. 
Pedagoģijas doktore A.Skalberga skatās mūsdienīgi uz procesiem 
skolā, uzsverot, ka ir jāmaina iesīkstējuši stereotipi par to, kā ko-
municēt ar skolēnu, lai viņš mācītos. Vērtīgi domugraudi bija sak-
lausāmi arī biznesa treneres  Sandras Pallo prezentācijā „Laiks 
un ceļš mūsu dzīvē”, caur teoriju un praktiskajiem uzdevumiem 
uzdodod jautājumus - kāda ir mūsu laika līnija pasaules ceļā? Vai 
es māku plānot savu laiku?  Izdegšanas sindroms kā 21.gadsimta 
kaite. 

Sēlija - ar savu mantojumu un ar savu šodienu 

Kopumā nometnes programma bija plaša un piesātināta. Kā pati 
Silvija atzīst, tad „programma tik tiešām bija saspringta, tāpēc 
globālus jautājumus pat nepaspējām apspriest. Bet par to runāsim. 
Izlozējām nākamās nometnes norises vietu. Pēc diviem gadiem 
tiksimies Neretā. Galvenais mērķis  - vērst uzmanību uz novada 
kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un to iedzīvināšanu mācību 
procesā. Ir Zemgale, Latgale. Mēs arī esam! Mēs esam te tādi! Sēļi! 
Lai mūs sadzirdētu, saklausītu. Caur nometni mēs nesam sēlisko 
identitāti plašākā pasaulē. Galveno ideju noteikti ir  jāsaglabā, un  
gala rezultātā ir kaut kam jātop!”

Madara Pavlovska
redaktore
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LLU  AR IZCILĪBU ABSOLVĒJUSI  
ILŪKSTIETE RŪTA RUTKUPE

Ilūkstiete Rūta Rutkupe šogad absolvējusi Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātes (ESAF) programmu „Ekonomika,” iegūstot bakalaura 
grādu un diplomu ar izcilību. LLU diplomu ar izcilību  piešķir izci-
lākajiem pamatstudiju absolventiem, ja vērtējumi 9  (teicami) un 10 
(izcili) sastāda vismaz 75% no kopējo atzīmju skaita  visos studiju 
gados un nav neviens vērtējums zemāks par 7 (labi).  Turklāt vēr-
tējums valsts eksāmenos vai studiju noslēguma darba  aizstāvēšanā 
nav zemāks par 9 (teicami).

Rūta pamatizglītību ieguvusi Ilūkstes 1. vidusskolā, bet pēc tam 
mācības turpināja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, grāmatveža spe-
cialitātē.

Rūta smejoties stāsta: „Skolas laikā mīļākais mācību priekšmets 
bija starpbrīdis.” Rūta lielu paldies saka Ilūkstes 1. vidusskolas ma-
temātikas skolotājai Guntai Vaitkunei, ka mudināja attīstīt loģisko 
domāšanu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas grāmatvedības pasnie-
dzējām Vinetai Gutānei un Teklai Rozentālei, kuras sniedza lielu zi-
nāšanu pamatu, kas mācības LLU ESAF padarīja tik veiksmīgas. 

Pēc Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolvēšanas Rūta izvēlējās 
studēt LLU studiju programmā „Ekonomika,” jo šī studiju program-
ma ietvēra visu, kas Rūtai ir sirdij tuvs – finanses, grāmatvedība un 
ekonomika. Turklāt Rūtai bija pozitīvs iespaids par Jelgavu, un nolē-
musi savas studijas turpināt tieši LLU. 

Par spilgtākajām atmiņām Rūta stāsta: „Visvairāk atmiņā pali-
cis bakalaura rakstīšanas process, kas brīžiem šķitis kā elle. Mani 
iedvesmoja kritika, piemēram, kad bakalaura darba priekšaizstāvē-
šanā saņēmu lielu kritiku par savu darbu, manī radās motivācija pie-
rādīt sev, ka es varu labāk un rezultātā ieguvu 10 - izcili.” Studiju 
laiks Rūtai iemācīja izdzīvot „lielajā” pasaulē, kur katram ir jācīnās 
par sevi un savu vietu zem saules.

Par „sarkanā diploma” jeb diploma ar izcilību iegūšanu Rūta 
saka, ka zināmas grūtības ir jebkurā panākumu procesā, tomēr ne-

kas nav neiespējams. Lielākais izaicinājums pēdējā studiju gadā bijis 
apvienot pilnas slodzes darbu Rīgā ar studijām Jelgavā, tomēr visas 
grūtības ir iespējams pārvarēt.

Rūtas panākumu atslēga ir draudzība un tuvo cilvēku atbalsts. 
Šobrīd jaunā ekonomiste neplāno studēt maģistrantūrā, bet vēlas iz-
baudīt dzīves sniegtās iespējas. 

Lai Rūtas piemērs kalpo kā iedvesma uzsākot jauno mācību gadu!

Lana Janmere
Ziņu redaktore, Komunikācijas un mārketinga centrs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

ATTAISNOJUMA DOKUMENTUS 
PAR BĒRNU INTEREŠU IZGLĪTĪBU 
VAR KRĀT MOBILAJĀ LIETOTNĒ 
“ATTAISNOTIE IZDEVUMI”

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, 
sākot ar 2017.gadu, varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzī-
votāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas šogad būs sa-
maksāta par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz 
gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma 
dokumenti par saņemtajiem pakalpojumiem. 

Čekus par 2016.gadā samaksātu bērnu interešu izglītību līdz dek-
larācijas iesniegšanai var saglabāt arī bezmaksas aplikācijā “Attais-
notie izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un, 
nospiežot izvēli “Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes 
“Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu 
dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) un ir 
pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Gada ienākumu 
deklarācija” / “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. Gatavojot kārtējo 
gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu 
(“Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks 
automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā. Tas nozīmē, ka apli-
kācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka čeks pazudīs vai izbalos, 
turklāt visa nepieciešamā informācija tiks norādīta brīdī, kad čeku 
fiksēs ar aplikāciju, tātad gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai 
būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, lai automātiskais process notiktu 
korekti, ir svarīgi, lai katram maksājuma dokumentam būtu norā-
dīta precīza informācija, īpašu uzmanību pievēršot maksājuma do-
kumenta izsniegšanas datumam un maksājuma dokumenta summai. 

Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus par bērnu in-
terešu izglītību?

• Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem 
jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa mak-
sātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā do-
kumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

• Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam 
fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un per-
sonas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu vei-
dam (pulciņa nosaukumam).

• Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pulciņiem, ko 
piedāvā izglītības iestāde vai kuriem ir pašvaldības izsniegta licen-
ce. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības 
iestāde,  pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt 
par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā paš-
valdībā.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā in-
terešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izde-
vumu kopējā summa par vienu bērnu 2016.gadā ir 215 eiro. No sa-
maksātā 2017.gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja 
gada laikā par minētajiem izdevumiem samaksātā summa būs lielāka 
par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākama-
jiem pieciem gadiem.

Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās vietnēs:
• Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē; 
• iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē; 
• Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID 
klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID 
tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu 
VID”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
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KATRAI ĢIMENEI IR SAVS STĀSTS...
Atvainodamās, ka nav lāgā sagatavojusies Zane steidz likt galdā 

kādu našķi un protams sarunai pievienojas arī dvīņi. Tētis gan 
darbos. Ritvars  sarunas laikā cītīgi cenšas iespraukties ar kādas 
grāmatas atstāstu, Velta mīl mūs dažu brīdi „kušināt”, jo redz viņa 
attiecīgo tēmu labāk pārzin. Ar Zani uzmanīgi klausāmies. 

Dvīņiem ir 4 gadi, puika esot saldummīlis, meitiņai gan  labāk 
tīk kārtīgs ēdiens.  Bērni ir pretstati, bet sadzīvo labi, dalīties 
prot, stāsta Zane. Kautrība bērnos ir zudusi, uzsākot gaitas PII 
„Zvaniņš” Subates filiālē. Pirmais gads bērnu dārzā, pirmie draugi, 
lai gan ģimenei radu bērnu netrūkst. Bērnudārzā visi ir pieņēmuši 
to, ka Velta bez asistēšanas nestaigā, cenšas viņai palīdzēt. 

8 mēnešu vecumā mazajai Veltai noteica diagnozi- bērnu cere-
brālā trieka. Velta ir izgājusi vairākus rehabilitācijas kursus Bēr-
nu klīniskās universitātes slimnīcā „Gaiļezerā”, Nacionālajā re-
habilitācijas centrā „Vaivari”, tagad jau spēj staigāt ar asistenta 
palīdzību, līmē, krāso. Nebeidzamas pārbaudes, rehabilitācijas, 
slimnīcas un sanatorijas, tā ir ģimenes ikdiena...Ģimene kā nesen 
ir atgriezusies no vēl viena rehabilitācijas kursa rehabilitācijas cen-
trā „Poga”, kur tika veikta padziļināta novērtēšana un  inovatīvas 
rehabilitācijas metodes un tehnoloģijas. Centrs „Poga” darbu uzsā-
cis ar fonda „Ziedot.lv” atbalstu 2016.gadā. Centrā smagi slimiem 
bērniem pieejamas kvalitatīvas mūsdienīgas rehabilitācijas teh-
noloģijas, kuras līdz šim bija tikai ārzemēs, tajā skaitā arī Ziemeļei-
ropā pirmais  medicīniskais gaitas robots G-EO System. Savlaicīga 
rehabilitācijas uzsākšana samazinās vajadzību pēc  sarežģītākas 
ārstniecības vēlāk.

AUDZIS SPĒKS
„Brālis arī dzīvojās līdzi „Pogā”,” stāsta Zane, „šomēnes 

bērnudārzā nelaižam, lai izjūt māju sajūtu. Daudz braukāts. 
„Gaiļezers”, „Vaivari”. „Pogā” bija iespējama konsultācija pie vācu 
ortopēda, pateicoties rehabilitācijai Veltai audzis spēks, koordināci-
ja labāka, ķermeņa stingrums uzlabojies. Ir daudz vingrošanas. 
Bērnam smags tas laiks. Esam mazliet noguruši, bet ir Veltai mo-
tivācija. Pati saka – ejam vingrot.”

Tētis kaut ko iemācīja - iespraucās Velta.
Izteikti tēta meita, uzpasē  -  piebilst Zane.
„Pogā” interesanti  - Velta.
Iesi skatīties, kā tētis graudus maļ?  - Zane Ritvaram.
Es būšu netīrs – Ritvars.
Kas būsi, kad izaugsi ? – jautāju Ritvaram. 
Būšu kā tētis -  Ritvars.
Es arī! – Velta.
Ģimenes vislielākais mērķis un prieks -  lai Velta pati staigā-

tu, lai maksimāli pati par sevi varētu parūpēties. Lai arī tiek izieti 
regulāri rehabilitācijas kursi, bez operācijas tomēr neiztiks. Veltai 
kauli aug straujāk kā muskuļi.  Zane uzsver, liels ieguvums esot 

satiktais vācu eksperts, jo medicīnā tik tiešām ir liela atšķirība. 
Šāda veida operācija, kāda nepieciešama Veltai Vācijā tiek veikta ar  
lāzeriem un nākamajā dienā bērnu jau liek uz kājām, Latvijā lauž 
kaulus, liek  ģipsī un tikai tad sākas atveseļošanās. 

TEV TIKAI PASAKA DIAGNOZI
„Ir jātic,” saka Zane, „būtu grūti bez cerības. Diemžēl Latvijā 

nav atstrādātas atbalsta sistēmas. Tev tikai pasaka diagnozi. Vis-
am jāiet cauri pašam. Palasi kaut ko, pamēģini. Tā informācija ir 
skopa. Es pat te nezinu uz vietas vai tādas ģimenes ir. Pašu vecāku 
loma arī te ir. Vecākiem arī pašiem jārunā. Nestāsta, vai kauns. Ne 
visi ir gatavi. Tur pie sevis. Tur Vaivaros vēl kādu satiec, iegūs-

Kad ir bērni, nav bail novecot. Tāds vieglums. Mums jau arī bija 29 gadi, kad bērni piedzima. Ir kam. 
Ir savādāk, i strādāšana. Motivācija. Tas mums ģimenē, mamma mums tāda bija. Tā mums uzreiz 
paveicās... ir divi... lai arī kā. Kamēr ir cerība, tikmēr viss labi. Ir uz ko iet.

GRIBĀS MAKSIMĀLI BĒRNIEM TO DZĪVI IEDOT

Viesojamies „Krievānu”mājās Prodes pagastā, kur dzīvo Mūrnieku ģimene - tētis Rolands, mamma  Zane un viņu bērni 
- ļoti gaidītie un mīlēti dvīnīši Ritvars un Velta. Vecāki ir jaunie zemnieki, strādā savā  saimniecībā, nodarbojas ar piena 
lopkopību. Izpalīdzīgi, atsaucīgi,  labi kaimiņi, ļoti strādīgi, ir gādīgi vecāki savām atvasēm, tā viņus raksturo līdzcilvēki, 
un ienākot viņu mājās tik tiešām, vistiešākajā vārda nozīmē, sajūti milzīgu labestību un mīlestību. Krāsu zīmuļi, papīra 
lapas, cepumu drupačas, grāmatas, bērnu kņada te sasilda...
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ti informāciju. Dzīve jau tāpat tevi iemet nezināmajā. Paldies Die-
vam mums te apkārt tādi atsaucīgi cilvēki. Paldies Sofijai Glūmānei 
(Subates un Prodes pagasta pārvaldes vad.). Bez viņas pamudināju-
ma un atbalsta diez vai lūgtu palīdzību arī novadam, bija liels prieks 
un pārsteigums, ka arī to saņēmām. Ir grūti atzīt, ka netiekam 
galā. Cilvēkiem ļoti liels paldies. Ir tā steiga un nav sanācis lāgā 
to pateikt. Vēl vienai rehabilitācijai arī ir naudiņa.  Nekad necerē-
ju, ka lūgums pēc palīdzības un tā nodotā informācija tā nostrādās. 
Cilvēki ļoti atsaucīgi. Tas dod pacēlumu. Tu jau tā ej, dari... Mums 
visiem pietiek savu rūpju, bet tad redzi, kā visi var saliedēties. Starp 
citu, uz  doto brīdi Ilūkstes novads ir pirmais un vienīgais kurš sava 
novada bērnam atmaksāja visu rehabilitācijas kursu, par ko mēs kā 
vecāki sākam milzīgu paldies.”

MUMS IR DIVI, KAM DZĪVOT
Mūrnieku ģimenes saknes ir tepat novadā, Zane un Rolands 

saimnieko vīra vecvecāku mājās. Bet Zane ir no Kurzemes puses, 
sakot, ka kurzemnieki, kā jau ziemeļnieki, esot rezervētāki, sev tuvu 
pielaižot tikai mazu cilvēku loku. Labi jāstrādā, lai kurzemniekam 
kļūtu par draugu, bet šeit iedzīvošanās bijusi pavisam viegla. Cil-
vēki atvērtāki. „Jau kā desmit gadi šajā pusē,” stāsta Zane, „ar vīru 
Bulduros mācījos, tad brīdi Ventspilī un tad šeit. Sākām darboties, 
pamazām pārņēmām  saimniecību, tā mazie atnāca. Te arī vīra 
ome dzīvo, nesen kā 84 gadi palika.” Braukāšana uz rehabilitācijai 
paņem daudz laika, bet ir mērķis uz ko ģimene tiecās. Un neizpaliek 
arī kāds brīvbrīdis, kopīgi kino vakari, bērniem multenes, šobrīd 
Veltai „Ledus sirds” mīļākā, un viņai patīk garās multenes. „Gribās 
maksimāli bērniem to dzīvi iedot. Darba tiešām daudz,” bilst Zane, 
„Siens, graudi, lopi. Laiks sagriezies... Jauno zemnieku projektos 
pieteicāmies, kad gaidījām mazos. Ar visu piena krīzi darbojamies. 

Jāpārcieš šis laiks. 18 slaucamās govis pluss teļi. Tas trakākais, ka 
brauc prom uz reabilitācijām un otrs paliek ar visu viens. Kaut kā uz 
maiņām, tās lietas mēģinām apvienot. Bet  laukos dzīvot ir  labāk. 
Tas kā būs ar skolu, vēl jāskatās, bet nav tālu ne Bebrene ne Ilūk-
ste. Cilvēku laukos ir tik daudz cik ir, līdz ar to bērnu ir tik cik ir. 
Mums ir divi, kam dzīvot. Tas tumšais ir pietiekami daudz pasaulē. 
Ritvaram pistoļmatas arī nepērkam. Par daudz visur. Ir daudz kas 
skaistāks. Kad ir bērni, nav bail novecot. Tāds vieglums. Mums jau 
arī bija 29 gadi, kad bērni piedzima. Ir kam. Ir savādāk, istrādāšana. 
Motivācija. Tas mums ģimenē, mamma mums tāda bija. Tā mums 
uzreiz paveicās... ir divi...  lai arī kā. Kamēr ir cerība, tikmēr viss 
labi, ir uz ko iet. Man galvenais ir būt mammai, sievai, pārējais pats 
būs. Vīrs smejot saka, galvenais, lai ir bērni, mašīna un suns. Bērni 
jau izaugs un tad jau atliks laiks atkal priekš sevis.”

 „Krievānu”mājās ciemojās
Madara Pavlovska

redaktore
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T I K Š A N Ā S

DUBULTSVĒTKI ILZES CIEMĀ
Cilvēki neizvēlas laiku, kurā tas dzīvo, jo dzīve tā iekār-

tota, ka viens otru nomainām paaudzēs, pirms mums bija 
mūsu vecāki, tagad esam mēs, mūsu bērni un jau mazbērni 
un dažiem jau mazmazbērni. Visi kopā veidojam šo laikme-
tu- steidzīgo un neatgriezenisko.

- izlēnietes Aija Valpētere un Aiva Šaršūne-

6.augustā Bebrenes pagasta Ilzes ciemā uz jau tradicionālo 
„Kaimiņu saietu” pulcējās bijušie un esošie ilzēnieši un kādreizējās 
Ilzes skolas audzēkņi un darbinieki - atceres pasākumā, atzīmējot 
skolas 150 gadu.

Ilzes pamatskola atklāta 1899. gadā. No 1954.g.līdz 1970.gadam 
par skolas direktoru un skolotāju strādāja Jāzeps Skrimblis. Pa šo 
laiku Ilzes pamatskolu beiguši vairāk kā 176 skolēni. Pēdējo reizi 
skolas zvans šeit skanēja 1970. gadā. Skolēni tika pārcelti uz Be-
brenes, Ilūkstes un Eglaines skolām.

Skolas ēka joprojām labi saglabājusies. Pēc Jāzepa Skrimbļa 
iniciatīvas un personīgajiem līdzekļiem 2012. gadā uz ēkas sienas 
uzstādīja piemiņas plāksni.

Laika zobs nav saudzējis Ilzes ciemu, bet tā īpašā aura vēl jop-
rojām atpakaļ sauc ciema ļaudis, kaut tikai uz šo vienu dienu, gadu 
no gada nesot ciemata garu un dzirksteli, siltās atmiņās turot senču 
mantojumu. „Laiks ir steidzīgs- tas aulekšo uz priekšu neapturams. 
Liekas tikai vakar bija šis īsais brīdis, tiekoties ar saviem bērnības 
dienu kaimiņiem, paziņām un draugiem. Ir nodzīvots kāds laika 
sprīdis un tādēļ brīžiem gribas neauļot, bet mirkli ievilkt elpu un ļau-
ties pārdomām par tiem laikiem, kas pavadīti bērnības un jaunības 
vietā Ilzē.” -  savās atmiņās raksta Valda Gaile. Un tā, jau trešo gadu 
pēc kārtas kādreizējā Ilzes ciema kultūras namā  notiek „Kaimiņu 
saiets”, kas šogad pulcēja 160 ilzēniešus! Un nu jau droši var teikt, 
ka augusta pirmā sestdiena ir kļuvusi par Ilzes ciema svētku dienu.

Pasākuma gaidā svētku uzrunas un atmiņu stāsti mijās ar muz-
ikālajiem priekšnesumiem Bebrenes pašdarbnieku koncertā, dejas 
kapellas „Augusti” pavadījumā, paldies sakot gan tiem kas darīja, 
gan tiem kas dara, lai ik kgadu ilzēnieši varētu tikties mājīgā un siltā 
gaisotnē.

Madara Pavlovska
redaktore

Ligita Valaines veltījums savai dzimtajai pusei:
Mans šūpulis un lūgšanu altāris
Sēlijas pusē likts,
Tam mātes mīlestība un tēva strādīgās rokas,
Vectēva bērā zirdziņa vilktais pajūgs
Un vecāsmātes pašaustā dvieļa baltums.
Mans lūgšanu altāris
Eglaines stacijas sliežu dunā
Un Ilzes ezera vilnīšu ņirbā,
Mans bērnības šūpulis
Ar palu ūdeņu nemieru Dvietes pļavās
Un Bebrenes pils pagrabu noslēpumiem,
Un cilvēkiem, kam Dieva vārds un darba tikums nav svešs.
Mans lūgšanu altāris
Mans šūpulis un lūgšanu altāris
Sēlijas zaļajos pakalnos un baltu pīpeņu pļavās.
Tur apļeik prūdeņam avīkši atzolas dzan
Un leišu un poļu valodas tērgavā,
Tur balts Dieviņš uz pūkaina mākoņa brauc 
Un svētību kā baltus ziedus kaisa.
Tā mana Latvija, Sēlija mana,
Bērnības un jaunības dienu saulē laistās! 

Atzīmējot skolas 150 gadu

BEBRENES PUSĒ 
TIKA UZŅEMTA ĪSFILMA

Intensīvā darba ritmā – dienā filmējot, naktī montējot – 11 dienu 
laikā tapa Latvijas Kultūras akadēmijas studenta,  jaunā režisora  
Ivo Skanstiņa īsfilma “Medību diena”. 

Filma tika uzņemta Kaldabruņas un Bebrenes apkārtnē, arī fil-
mas varoņu lomā iejutās mūsu puses ļaudis (izņemot divas lomas: 
māsa – Linda Kikuste, brālis – Armands Berģis),  meitenīte – Izabella 
Mihailova, vecmāte – Anna Beļūna, mednieks 1 – Viktors Vavilovs, 
mednieks 2 – Jānis Savičs, tēvs  - Uldis Vasiļevskis.

Filmas prezentācija Bebrenē tika piedzīvota 12.augustā. „Filmas 
vēstījums ilustrē atriebības bezjēdzību. Atriebība nemirst nekur,” 

saka tās režisors Ivo, „sižets ir par  medību laikā nošauta vīrieša 
meitu un dēlu, kuri ņem taisnības izzināšanu savās rokās. Viņi sēžas 
tēva vecajā piena mašīnā un dodas pie tēva medību kompanjoniem 
izspiest patiesību.”

Filmas radošā komanda saka lielu paldies ikkatram, kas palīdzēja 
šajās vasaras dienās tapt filmai. Paldies Vuškānu ģimenei, Gičevsku 
ģimenei, Vavilovu ģimenei, Vasiļevsku ģimenei, Studānu ģimenei, El-
gai Vuškānei, Reinim Vavilovam, Aivaram Žukovskim, Jānim Bijube-
nam, Ģertrūdei Skanstiņai, Robertam Vinovskim, Zeltu ģimenei, 
Aijai Strazdiņai, Dzidrai Jakovickai, Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas darbiniekiem un citiem, kā arī sponsoriem.

Madara Pavlovska
redaktore
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T R A D Ī C I J A

„KARTUPELIS, TOMĀTS – 
BARO, DZIEDĒ, PĀRSTEIDZ”

Jau trešo gadu pēc kārtas atjaunotajās  Paula Sukatnieka mājās, 
Dvietes pagasta „Apsītēs”, godinot selekcionāra veikumu, tiek svi-
nēti Paula Sukatnieka dārza svētki. Katru gadu šie svētki  tiek vel-
tīti kādai no Paula Sukanieka darbošanās sfērai. Vai nu tas ir stāsts, 
iztirzājums par kādu augu, par viņa vaļasprieku, vai pat par kādu 
priekšmetu vai darba rīku, ko lietojis dārznieks. 

Šogad, zem pasākuma nosaukuma „Kartupelis, tomāts 
– baro, dziedē, pārsteidz”,  godā tika celts kartupelis un 
tomāts, jo Pauls Sukatnieks piedalījās kartupeļu šķirņu iz-
pētē, audzēja tomātus, izveidoja jaunas šķirnes, piedāvāja 
dažādas tomātu audzēšanas metodes, izdeva izglītojošas 
brošūras. 

- ilzēnietes Aija Valpētere un Aiva Šaršūne-

Kartupelim ir sena vēsture, daudzveidīgs lietojums un vis-
ticamāk, droša nākotne arī turpmākajos gadu simtos. Kartupelis 
latviešu virtuvē ir iecienīts, ne velti par otro maizi dēvēts. Latvijā 
kartupelis nonācis Hercoga Jēkaba laikā 17.gadsimta 70 – tajos ga-
dos no Vāczemes, bet tā īsti iecienīts kļuvis vēl pārsimt gadus  vēlāk, 
kad pamazām tapa par uzturā visbiežāk lietoto sakņaugu. Iekļaujot 
šo dārzeni pārtikā latviešiem bija vieglāk pārciest karus, jo šķērsojot 
svešzemju karapulkiem mūsu laukus – kartupelis daudz maz palika 
neskarts. 

Ikdienas maltītē daudz neprātojam par kartupeļu īpašo vēr-
tību, galvenais, ka remdē izsalkumu un labi garšo. Uz citu dārzeņu 
fona kartupeļi tiešām ir kalorijām bagāti – to tupeņos ir pat divas 
un trīs reizes vairāk, bet arī aptuveni trīs reizes mazāk nekā grau-
daugos. Kartupeļi noder arī dziednieciska efekta gūšanai un vese-
lības uzturēšanai, piemēram, kartupeļus iesaka kuņģa slimnieku 
uzturam, tos iekļauj sirds un nieru slimnieku diētā. Sarīvēts svaigs 
kartupelis ir labs līdzeklis ādas iekaisumu, arī apdegumu dziedinā-
šanai.  Jau kopš senatnes kartupeli izmanto ādas kopšanai. Svaiga 
kartupeļu masa – acu zonas pietūkuma un tumšo loku  mazināšanai. 
Sasprēgājušu ādu maigu padara silta vārītu kartupeļu putriņa ar cit-
ronu sulas piedevu, bet novārījums, kam pievieno augu eļļu palīdz, 
ja ir sacietējums uz kāju pēdām un uzberzētas tulznas. Zinātnieki 
kartupeļos atklājuši arī vielas, kas pazemina asinsspiedienu, mazina 
sāpes, kam piemīt pretvēža un pretiekaisuma iedarbība. 

Zinātnieku atklātais un tautas pieredzē krātais nereti saskan un 
tik tiešām  „kartupelis - baro, dziedē, pārsteidz”. Par to un ne tikai 
- sarunas, draudzīga kņada un rosība -  saulainajā 20.augusta die-
nā Paula Sukatnieka dārzā. Šogad  pasākums „Kartupelis, tomāts - 
baro, dziedē, pārsteidz” pulcēja ap 500 interesentiem, kā arī vairākus 

viesus. Visas dienas garumā - amatnieku tirdziņš, tikšanās ar jomas 
speciālistiem, degustēšana, vērtēšana, našķošanās ar Dvietes saim-
nieču pīrāgiem un citas aktivitātes, izstaigājot Paula Sukatnieka 
dārzu un iepazīstoties ar viņa mājām. Pasākumā piedalījās -  Valsts 
Priekuļu laukaugu selekcijas institūta kartupeļu nodaļas speciālis-
ti, Latvijas augkopju biedrības „Tomāts”  dārzniecības „Neslinko”, 
vadītāja Elga Bražūne, Vīnkopju – vīndaru biedrības valdes locekle 
Marta Igaune, Daugavpils Amatnikeu biedrības pārstāvji, mājražo-
tāji un zemnieku saimniecības. Vakarā sanākušos priecēja koncerts, 
kurā dalību ņēma-  grupa „Ābolīši”  - Dvietes KN pašdarbnieces 
(Enija Setkovska, Amanda Aderniece un Anda Šeršņova), Bārbeles 
TN lauku kapela „Savējie”, vadītāja Ieva Mediņa, Līksnas pagas-
ta KN VPDK „Daugaveņa” , vadītāja Vilma Tēraude, Bārbeles TN 
VPDK „Bārbele”, vadītāja Agita Seglicka, Vecumnieku novada SDK 
„Ozols”, vadītāja Agita Seglicka, Ilūkstes KC VPDK „Ozolzīles”, va-
dītāja Sandra Stašāne. Pasākuma vadītāja Viktorija Rītiņa (Dvietes 
KN pašdarbniece). 

*Pauls Sukatnieks - selekcionārs, biologs, dārznieks, literāts, no-
vadpētnieks. Slavu un atpazīstamību viņš ieguva pateicoties savām 
vīnogu šķirnēm un pamatoti Latvijā tiek dēvēts par vīnogu tēvu. Lai 
gan Pauls Sukatnieks bija vienpatis, tagad viņa mājas ir pārvērtu-
šās par sabiedrisku vietu, tiek dēvētas arī par vienu no novada kul-
tūras centriem, kur allaž tiek organizēti dažādi pasākumi un pulcēts 
kupls skaits interesentu. 

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību „Dvietes Vīnogas”un 
Mariju Setkovsku (Dvietes KN vad.)   

Madara Pavlovska
redaktore

20.augustā  Paula Sukatnieka dārzā, pasākumā „Kartupelis, tomāts - baro, dziedē, pārsteidz” pulcējās ap 500 interesentiem

Kartupelim ir sena vēsture, daudzveidīgs lietojums un 
visticamāk, droša nākotne arī turpmākajos gadu simtos 
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S P O R T S

ILŪKSTES NOVADĀ NOTIKA 
ČEMPIONĀTS MINIFUTBOLĀ

2016. gada 13.augustā beidzās Ilūkstes novada čempionāts mini-
futbolā.

Sacensības, kurās piedalījās 6 komandas, notika Ilūkstes pilsētas 
stadionā. Šo sacensību laikā varēja vērot skaistas un interesantas 
spēles, kur otro reizi pēc kārtas 1. vietu ieguva komanda „Dviete”. 
2.vietu ieguva komanda „Pilskalne”, bet trešajā - komanda “Šēdere”.

Uzvarētājkomada tika apbalvota ar kausu, dalībniekiem tika pa-
sniegtas medaļas. Pirmā trijnieka komandu dalībnieki arī tika apbal-
voti ar medaļām.

  Par labākajiem Ilūkstes 2016.gada čempionāta minifutbolā spē-
lētājiem tika atzīti : „Šēdere”- Arkādijs Petuhovs, „Dviete”- Gints 
Bērziņš, „Pilskalne”- Oskars Romansevičs.

 Turnīra tabula:
1. – Dviete – 13punkti 2. - Pilskalne – 12 punkti
3. – Šēdere – 6 punkti 4. – Svente - 5 punkti
5. – Pašuliene – 4 punkti 6. – “Hektors” – 2 punkti

Vladimirs Žigajevs 
Ilūkstes novada sporta metodiķis 

Otro reizi pēc kārtas 1. vietu ieguva komanda „Dviete”

AIZVADĪTS ILŪKSTES 
11. VELOMARATONS

6.augustā notika jau 11. Ilūkstes velomaratons, kurš pulcēja 94 
velobraucējus. 

Velomaratons tiek rīkots iemūžinot izcilā velotrenera, Ilūkstes 
novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja un kopēja Heronīma 
Lapkovska piemiņu. 

Šī gada sacensībās par absolūtajiem uzvarētājiem distancē 
30,7 km sieviešu grupā  kļuva Vija Frīda (0:57,51), vīriešu grupā – 
Sergejs Špakovs (0: 49,56). Rezultātu tabula redzama mājas lapā 
ilukste.lv zem sadaļas Pašvaldība - Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļa – Sports.

Lai gan katru gadu tiek rūpīgi strādāts pie sacensību norises, 
šogad, diemžēl, neiztikām bez starpgadījumiem. Tiesnešu koman-
da pieļāva kļūdu, dodot startu par 6 minūtēm ātrāk par paredzēto 
laiku, tā rezultāta četri sportisti nebija gatavi sākt startu kopā ar 
pārējiem, tādēļ uzreiz atpalika no pārējiem riteņbraucējiem. Sa-
censību organizācijas komiteja un tiesnešu brigāde atvainojas sa-
censību dalībniekiem un skatītājiem par pieļauto kļūdu un sagādā-
tajām neērtībām. Turpmākajā sacensību organizēšanā uzlabosim 
savu darbu un sacensību tiesāšanu. 

Paldies visiem par piedalīšanos velomaratonā! Tiksimies 2017.
gadā!

Vladimirs Žigajevs
Ilūkstes novada sporta metodiķis

ILŪKSTES UN DAUGAVPILS NOVA-
DU SPORTA SVĒTKI CILVĒKIEM 
AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Ilūkstes pilsētas stadionā, 3.augustā notika Ilūkstes, Daugavpils 
novadu un Daugavpils rajona invalīdu biedrības sporta svētki cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. Šogad spēles atzīmēja 20 gadu jubileju 
un tās pulcēja 277 dalībniekus no sociālajām aprūpes iestādēm un 
pagastiem. 

Pasākums tiek organizēts ne vien ar mērķi  iesaistīts cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām sportiskās aktivitātēs, bet arī, lai veicinātu inva-
līdu sporta attīstību novados, un  galvenais, lai  iesaistītu cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām aktīvā sabiedriskajā dzīvē, tādējādi pildot sociālo 
funkciju, un to,sveicot spēļu dalībniekus, uzsvēra arī Leontīne Tama-
ne, Daugavpils rajona invalīdu biedrības vadītāja, sakot: “Cilvēki ar 
īpašām vajadzībām ļoti gaida šo pasākumu. Faktiski, viņiem ir iespēja 
satikties tikai divreiz gadā – Jaungada pasākumā un Vasaras sporta 
spēlēs. Viņiem tas sniedz iespēju izrunāties, apmainīties pieredzēm – 
gan par veselību, zālēm un citām sadzīviskām lietām.  Te ir iespēja arī 
neformāli aprunāties ar domes vadību un sociālajiem darbiniekiem. 
Nav jābrauc, jāgaida rindā – te droši var nākt klāt un uzdot interesē-
jošos jautājumus.” Sporta spēļu atklāšanas parādē novadniekus svei-
ca arī  Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un 
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, kuri novēlēja 
dalībniekiem sportisku garu un veiksmi sacensībās. 

Visas dienas gaitā notika dažāda veida sportiskās aktivitātes 
(šautriņu mešana, riņķa mešana mērķī, basketbola metieni grozā, 
boulings, ārmreslings u.c.) un, protams, draudzīgas čalas, kopā bū-
šanas prieks un noslēgumā apbalvošana.  Šautriņu mešanā pirmo 
vietu dāmu un kungu konkurencē ieguva Raisa Ziļa (Biķiernieki) 

un Pjotrs Ribakovs (Laucese), riņķu mešanā mērķī labākā bija Aina 
Kalale (Svente) un Juris Fjodorovs (Ilūkste). Braukšanā ar invalī-
du ratiņiem – Gaļina Pole (Pilskalne)un Igors Millers (Višķu SAC), 
roku cīņās – Valentīna Veinberga (Bebrene) un Vjačeslavs Stankevičs 
(Kalkūni), tenisa bumbas mešana mērķī – Česlava Žuka (Demene) 
un Gunārs Vitkovskis (Bebrene), lidojošo šķīvīšu mešana – Antoņina 
Komarova (Maļinova) un Jānis Štālbegs (Kalupe), boulingā – Ināra 
Kampāne (Vabole) un Aleksandrs Grigorjevs (Kalkūni), basketbola 
metieni grozā – Antoņina Komarova (Maļinova) un Pjotrs Ribakovs 
(Laucese). Kāršu spēlē sekmīgākās bija Zoja Surkova (Eglaine) un 
Antoņina Millere (Eglaine). 

Sporta svētkus organizēja un vadīja Daugavpils rajona invalīdu 
biedrība, kopā ar Daugavpils un Ilūkstes novadiem. Sacensības rīkoja 
rajona padomes apvienība „Sports”.

Madara Pavlovska
redaktore

Šogad spēles atzīmēja 20 gadu jubileju un tās pulcēja 277 
dalībniekus
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PROCESA CILVĒKS
Es varētu visu dzīvi mācīties, ne tādā ziņā, ka skolās. Absolūti jau-

nas zināšanas iegūt. Lai cilvēks sevi pilnveidotu jāpieliek liels spēks. 
Tāpat kā tas ir ar rīta rosmi. Cilvēkam sevi  jādisciplinē. Darbs ar 
sevi. Tas gan arī no rakstura, audzināšanas atkarīgs. 

Neatceros miera stāvokli. Patīk kustība. Kā darbība. Kā pārmai-
ņas. Liela daļa cilvēku baidās, es arī, bet ir vērtīgi, ko jaunu iegūt, 
redzēt. 

Tikai tādam mazam ieskatam, ar atziņu graudiem un 
pārdomām par vidi un mums pašiem tajā. Tā pavadam rīta 
tikšanos ar Sandru Stašāni, kura šobrīd ir uzsākusi darbu 
Ilūkstes novada kultūras centrā. Tituliem un „grādiem” viņa 
lielu lomu nepievērš, dodot priekšroku procesam, izaugsmei. 
Spēja ar savu iekšējo enerģiju sevi virzīt uz priekšu un uzņē-
mība, kā pati spriež,  šķiet ir pārmantota no tēta un dzimtas 
saknes tepat novadā – Dvietē, Bebrenes pusē, Zariņos. Lai 
gan daudz viet ir strādāts, Dviete vienmēr saukta par mājām. 
Ikdienas gaitām cauri iet lasītā atziņa – „ja maini savu pa-
sauli, mainās pasaule apkārt. Mazas izmaiņas savā uzvedībā 
var radīt lielas izmaiņas dzīvē”. 

KĀ TO CEĻU SĀKSI BRUĢĒT, TĀDS BŪS

– Par izglītību…
Akadēmiskās izglītības ir  divas. Filoloģe pēc vienas no izglītībām, 

otrs – psihologa diploms. Strādāju Rīgas Tehniskās universitātes 
Daugavpils filiālē, pasniedzot sociālo programmu blokus - socioloģiju, 
psiholoģiju, politoloģiju ,valodas.  Agrāk arī  Latvijas Universitātē  un 
citviet augstskolās, tur  vesela virkne dažādu programmu, humani-
tārie  priekšmeti. Šogad 20 gadi kā augstskolā. Darbs augstskolā ļoti 
atšķiras no tā, kas ir skolā, bet izietas ir visas pakāpes, sākot no  dar-
ba bērnudārzā. 

– Kādi ir studenti, kā tie ir mainījušies?
Studenti, no vienas puses, arvien prasīgāki.. Aktīvāki, mobilāki. 

Pasaules pilsoņi. Eksaktajās zinātnēs ne tik stipri, vairāk rodas ama-
tu brāļi - iet uz humanitārajām zinātnēm. Studenti ļoti mainās, tā 
telpa maina. Man nav bijis divu vienādu 1.septembru un studentu 
grupu. 

– Jums pašai ir divas meitas.  Jautri iet?  Ir palīgi?
Emīla nedarbi atpūšas. Palīgi, protams, ka ir, un gana prātīgas  vi-

ņas arī ir.  Mācās Ilūkstē, arī Mākslas skolā. Meitas ir  kā pašnodar-
binātas personas, bet ne tajā ierastajā izpratnē.  Uzskatu, jo vairāk 
dara, jo labāks rezultāts, iekustināt, iekurbulēt vajag, tad labāka at-
deve. Kā to ceļu sāksi bruģēt ,tāds būs. 

NAV PĀRSPĪLĒTI TEIKTS – ESAM SAVĀDĀKI

–  Vai cilvēku grupa dzīvojot vienā reģionā, atšķiras no tās, 
kas citur? Piemēram, ja mēs sevi saucam par sēļiem. Kas un 
vai  veido tās atšķirības zīmes?

Cilvēkiem dzīvojot vienā ģeogrāfiskajā areālā ir savas īpatnības, ar 
savu kultūras vēstījumu, telpu. Telpa jau ir statiska, bet ir pienesu-
mi, un tā  mainās. Kas Sēlijā ir tik specifisks? Sēlija kultūrvēsturiski 
sena, ne tik atzīta, lai gan šobrīd par to tiek runāts skaļāk.  Nav pār-
spīlēti teikts – esam savādāki. Dzīves ziņas, sadzīves kultūra  - sākot 
jau ar to. Vides iekopšana  ap savu māju, tradīcijas, un tā tālāk. Sēlija 
– īpatna un  citāda. Man tā  patīk, tā ir  kā  maza zaļā pērle. 

– Vai sevi saucat par sēlieti?
Pirmkārt, lepojos, ka esmu latviete, ja runā par nacionālo piederī-

bu, ja par lokālo -  būt  par sēliete - tas ir jānopelna. Arī  tā  varu sevi  
dēvēt, bet  teiktajam  ir apakšā jābūt  pamatojumam. 

VĒLME REDZĒT STRATĒĢISKI 

–  Kā raksturotu kultūras jomu?
Kultūras izpausmes formas ir  dažādas. Par kultūru var  runāt 

izdalot   kultūras pamatelementus , kas der skatoties gan lokāli, gan 
plašāk. Viens -  jēdzieni, vērtības, piemēram, kas ir sēliskās vērtības?  
Te pat vajadzētu mini aptauju veikt. Otrs – attiecības. Attiecības kā 
tādas. Attiecības -  cilvēks un cilvēks, cilvēks - daba, ekonomiskās 
attiecības.  Ir arī materiālā kultūra. Un vēl viens elements – likumi, 
normas, nosacījumi, sakārtotība. 

– Kāda ir kultūras loma mūsu novadā, šobrīd, šajā laikā?
Kultūrā - vērtējošā funkcija, jo šī  sfēra ir visiem kā  uz delnas, ir 

pamanāma. Un spriedumi- patīk , nepatīk. Pamatots spriedums par  
kaut ko var rasties, ja ir interese par notiekošo.  Cilvēkiem ir jāgrib 
redzēt un ieraudzīt vairāk kaut ko citu un citādi. Bieži dzirdam - citur 
labāk, bet kur tad paliek tas – „nekur nav tik labi kā mājās”?  

– Nebiedē „kultūras režīms”? 
Tas nav nekas jauns. Pasniedzēja darbs  arī prasa darbu brīvdienās. 

Darbojos arī pašdarbībā. Kultūra - svētkiem cilvēkiem. Pasākums - 
skaists mirklis, bet organizējot, tas ir darbs ilgtermiņā. Rezultāts ir 
svarīgs, bet tas man nav pašmērķis. Ir vēlme redzēt stratēģiski ne 
taktiski, bet pieredze ļauj daudz ko izvērtēt. 

– Šobrīd, strādājot Kultūras centrā, plānojot pasākumus, 
vai ir paredzēts strādāt uz konkrētām mērķgrupām?

Pasākumi lielākoties plānoti, lai būtu visām auditorijām.  Ir bijuši 
un būs senioriem, vidējai paaudzei, jauniešiem, te atspaids Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centrs un pašvaldības speciāliste darbā ar jaunie-
šiem. Mūsu novadā arī dažādas tautības ir pārstāvētas. Iespējams, ka 
šeit dzīvojošs polis arī sevi sauc par sēli. Ko viņš grib redzēt. Viņš  arī 
ir piederīgs šai vietai. Jūtam arī pierobežas tuvumu, piemēram, va-
lodā. Ir jāpienāk tuvāk cilvēkiem. Sākotnēji vārdam kultūra pavisam 
cita nozīme bija. Kultūra – zemes agrārā apstrāde. Kultivēt. Ja mēs 
aizsākam kaut ko, tas kļūst par ieradumu. 

JĀTIECAS UZ VERTIKĀLI

–  Kas Jums šobrīd svarīgākais? Vērtības...
Jau visiem zināmās vērtības  - ģimenes,  cilvēku attiecības – nekas 

nav svarīgāk. Vara, troņi – iegūstami un pārejoši. Ticība. Ja par lai-
cīgām lietām – izglītība. Izglītība kā izaugsme. Cilvēka sakārtotība. 
Vertikāli – garīgās vērtības, horizontāli –  laicīgas un materiālās. Tas 
ir kā ar krusta zīmi-attīsties uz  vertikāli, lai horizontālē  viss sakār-
tojas. Ar līdzsvaru. Jātiecas uz vertikāli. 

Ar Sandru Stašāni tikās 
Madara Pavlovska

redaktoreStasane Sandra (foto –Egita Terēze Jonāne)

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

I N T E R V I J A
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V Ē S T U L E S

Paldies par šīs vasaras vēstulēm no Pilkanes pagasta un Gārsenes 
pagasta. 

DOĻNAJAS IEDZĪVOTĀJA HELĒNA 
GAUDZEJA RAKSTA:

Aizvadīti skaisti 2016.gada novada svētki. Varam būt lepni mēs ka-
trs, kas dzīvojam šajā novadā. Novadam ir savs karogs, savs ģerbon-
is. Nupat novada svētkos pirmo reizi dziedāja estrādē mūsu novada 
himnu, ko sacerēja mūsu novadnieces. Novada svētki ļoti skaisti 
noritēja no 11. – 16.jūlijam, prieks bija apmeklēt visus skaistos pasā-
kumus, gan jauniem, maziem, gan veciem.

12.jūlija vakarā skaists pasākums ar priekšnesumiem notika Pil-
skalnes pagasta Doļnajā. Mīļš paldies kultūras pašdarbniekiem par 
sniegto koncertu brīvdabā. Paldies par skanīgajām dziesmās vokā-
lajiem ansambļiem „Kamenes”, „Sidrabrasa”, „Lilijas”. Paldies 
jestrajam Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam, ko skatītāji 
ar aplausiem sauca atkārtot vairākas  dejas. Paldies kultūras darbi-
niecei Skaidrītei, pārvaldes vadītājai Ludmilai, „komiķītei” Zitai, 
kura skatītājus izsmīdināja līdz asarām. Neiztika svētki bez mielas-
ta, paldies par pašceptajām smalkmaizītēm, ko sagādāja mūsu ciema 
namamātes Ludmila, Guna, Silvija, Aldona, Vija.

Novada svētku vakars Doļnajā noritēja ļoti sirsnīgi un draudzīgā at-
mosfērā, paldies par visu!

VĒSTULE NO VERONIKAS 
PLISKAS 

Lai katru dienu, katru stundu

Tik daudz ko jaunu gūt!

Lai krietni darbi vada jūs,

Un sirds, lai laba būtu!

Jau kļuvis par tradīciju jūlija mēnesī  Subates katoļu draudzes 
prāvestam Andrejam Skadiņam uzņemt Aspirantu nometnes dalīb-
niekus. 

Gribu teikt sirsnīgu paldies atbalstītājiem: zemnieku saimniecībai 
Prodes pag. „Dzeņi” saimniekiem Staņislavam un Lijai Leikusiem, 
„Miera nama” vadītājai Sofilai Glūmānei, Jānim Valainim, Irēnai 
Sabalei. Viss, ko jūs dāsnu sirdi devāt, mums ļoti noderēja. 

Jau agri no rīta virtuvē kā čakla bitīte rosījās Diāna Timofejeva. Mīļš 
paldies Tev! 

Vēl joprojām aicinām lasītājus izteikt savas pārdomas, vai iesūtīt jautājumus „Ilūkstes Novada Vēstīm” uz e-pastu mpav-
lovska@inbox.lv, vai drukātā veidā iesniedzot Ilūkstes novada pašvaldības informācijas un pakalpojumu centrā, vai sūtot 
pa pastu (Ilūkstes novada pašvaldība,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447). 
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N O V A D A  P I E Z Ī M E S

ĪSZIŅAS
BEBRENE:
• 3.augustā Bebrenes aktīvākie seniori-ceļotāji iepazinās ar Līgatnes 
tūrisma objektiem.
• 9. augustā “Gulbjos”Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vi-
dusskolas pasākuma ietvaros Bebrenes kultūras nama folkloras kopa 
“Ritam” demonstrēja muzikāli atraktīvu uzvedumu - “Māsai gāju 
panākstos”. Skatītājiem bija iespēja sekot līdzi kāzu norisei senajās 
tradīcijās. Kāzu norisi vadīja Jurgita Gruberte, bet jaunā pāra lomā 
iejutās Evija un Kaspars, kas emocionāli un atraktīvi izgāja visu darbī-
bu no līgavas sagatavošanas svinībām līdz mičošanai. Uzvedumā bija 
redzamas vietējās - tostarp arī Augšzemes tautastērpa nēsāšanas tra-
dīcijas un dzirdamas Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes un Neretas kāzu 
godu dziesmas. Uzvedums uzrunāja klātesošos caur senču atstāto kul-
tūras mantojumu - tautasdziesmām, tautastērpu un tradīcijām. Tādā 
veidā ikkatrs klātesošis varēja smelties iedvesmu un iepazīt kaimiņa 
vai vairot savu (augšzemnieka/sēļa) identisko pašapziņu.
• 17. augustā Bebrenes pagasta dzirnavās notika grāmatas “Lida. Ci-
tādā”prezentācija. Sirsnīgā gaisotnē raisījās saruna ar autori Ingrīdu 
Strodu par grāmatas tapšanu, par viņas darba gaitām un pārdomām 
par dzīvi. „Tev tas ir jāizdara! Tev jāuzraksta grāmata par mūsu Lidu!” 
tā klasesbiedri tikšanās reizēs mudinājuši pazīstamo radiožurnālis-
ti Ingrīdu Strodu. Tā tapusi grāmata par Lidiju Pupuri – kādreizējo 
Dailes teātra III studijas audzēkni, Eduarda Smiļģa, Pētera Pētersona 
aktrisi, par viņas dzīvi, lomām, uzskatiem un dzīves filozofiju. Par ak-
trisi, kura jau 53 sezonas nenogurstoši iepriecina savus skatītājus gan 
uz Dailes teātra skatuves, gan dzejas lasījumos, gan kino un televīzijas 
ekrānā. Viens no pēdējā laika lielākajiem sasniegumiem – par vieslo-
mu Jaunā Rīgas teātra izrādē “Vigīlija. Sapnis par nomodu” Lidija 
Pupure saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu. Aktrise ļoti emocionāli un 
ar humora piešprici stāstīja par savu darbu, par dzīvē sastaptajiem 
cilvēkiem un notikumiem, lasīja dzeju. Piesaistīja viņas balss tembrs, 
nevainojamā dikcija. To nevar sajaukt ne ar vienu citu. Kopā ar Ingrī-
du Strodu aktrise Lidija Pupure veidoja lielisku dialogu, laiks paskrēja 
nemanot un ne vienu mirkli nebija garlaicīgi.
• Bebrenes dzirnavās skatāmi rokdarbu kopas „Mare” austie lupatde-
ķīši. Apskatāmi Elgas Vuškānes, Vandas Krastiņas, Gertrudas Savic-
kas un Ērikas Naglinskas čaklo roku darinājumi. PALDIES viņām par 
krāsu spēles ienešanu pelēkajos akmens mūros! Visi, kuri vēlas redzēt 
lupatdeķus, aicināti zvanīt (telef. 20219770) vai meklēt dzirnavu at-
slēgu pagasta parvaldē.

Benita Štrausa,
 Bebrenes pagasta pārvaldes vad.

SUBATE:
• 26. augustā Subates Kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce. Sa-
pulcē piedalījās Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, 
pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, Izglītības speciāliste Sa-
nita Plone, Subates un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glū-
māne, Eglaines pamatskolas direktore Eva Linkeviča. Galvenokārt 
iedzīvotāji tika aicināti saistītā ar Tirgus laukuma rekonstrukcijas 
darbiem, bet neizpalika arī izglītības jautājumi. Izglītības speciāliste 
un skolas direktore skaidroja jauno skolotāju atalgojuma modeli. Sa-
runā ar iedzīvotājiem priekšplānā izvirzījās arī tēma par dzīvokļu trū-
kumu. Nav ko piedāvāt jaunajām ģimenēm. Jārisina. Kā arī sapulces 
laikā tika apspriesti sadzīviskie jautājumi, piemēram, par atkritumu 
savākšanu.
Cilvēki tik tiešām gaida pārmaiņas. Prieks, ka ir nojaukta avārijas stā-
voklī esošā māja centrā. Tiks nojaukta arī autoosta, lai atsegtu skatu 
uz baznīcu.

Sofija Glūmāne, 
Subates un Prodes pagasta pārvaldes vad.

• Septembrī notiks dzejas dienu pasākums, tās ietvaros viesossies 
dzejnieks Valentīns Lukaševičs un muzicēs Indra Madarniece. Laiks 
un datums tiks precizēts. 
• Septembrī būs skatāma Ilūkstes novada kultūras ventra amatierte-
ātra izrāde. Laiks un datums tiks precizēts.

Gunta Okmane,
Subates kultūras nama vad.

EGLAINE:

• 27.augustā biedrība “Stendera novadnieki” ikvienu interesentu ai-
cināja  apciemot Eglaini pasākuma “Stendera diena Eglainē” ietva-
ros, kas tika veltīts Vecā Stendera piemiņai viņa 302.dzimšanas dienā. 
Gotharda Frīdriha Stendera dzimšanas diena tika pavadīta nedaudz 
savādāk kā ierasts. Vecais Stenders bija aizrautīgs pasaules izzinātājs 
18.gs., cilvēks, kurš pielika savu roku arī vienkāršās latviešu valodas 
pētniecībā un tautas mācībā. Līdz ar to, pāsākums bija gana daudzvei-
dīgs. Plašāks ieskats aizvadītajā pasākumā nākošajā „Ilūkstes Novada 
Vēstis” numurā.”Stendera diena Eglainē” norisi atbalsta SIA Sten-
ders, “A.P.Darbnīca”, LSK Daugavpils un Ilūkstes komiteja, Biedrī-
ba “Solis dabā”, mazais uzņēmums “Dūma”, kā arī Ilūkstes novada 
dome. 
• 16.septembrī 12:00 Eglaines kultūras namā notiks Eglaines pagasta 
senioru atpūtas pasākums. Uzstājas V. Kozlitins.

Zanda Lisovska, “Stendera novadnieki”

ŠĒDERE:

• Ja Tev patīk dziedāt un Tu esi gatavs savu brīvo laiku veltīt Lašu 
kora tradīciju saglabāšanā, tad aicinām papildināt LAŠU kora dzie-
dātāju rindas. Mēģinājumi notiek Ilūkstes novada Šēderes kultūras 
namā trešdienās. Pirmais mēģinājums šajā sezonā notiks 5.oktobrī 
plkst.18.00. Izbraukšana no Ilūkstes plkst.17.30 (pie veikala „Elvi”)

Maija Žigajeva, Lašu kora diriģente 
PILSKALNE:

• Tika veikti labiekārtošanas un remontdarbi Nacionālo partizānu 
piemiņas vietās pretī Timšānu mājām     ( atklāta 1999. gadā) un Lu-
dvigovas kapos, kopš šīs piemiņas vietas tika atklātas pagasts ir uzņē-
mies to uzturēšanu pienācīgā kārtībā.

Skaidrīte Azarstarpe,  Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu 
organizatore  un dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Aicinām papildināt LAŠU kora dziedātāju rindas

Bebrenes pagasta dzirnavās notika grāmatas “Lida. 
Citādā”prezentācija. Sirsnīgā gaisotnē raisījās saruna ar 

autori Ingrīdu Strodu par grāmatas tapšanu, par viņas 
darba gaitām un pārdomām par dzīvi

(foto no www.manabebrene.lv )
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D A Ž Ā D I

BĒRNU, JAUNIEŠU UN 
VECĀKU ŽŪRIJA 2016

Jau piecpadsmito gadu Ilūkstes novadā veiksmīgi darbojas 
lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
ja”.

Tā ir valsts atbalstīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu liter-
atūras centra iniciatīva, kurai raksturīgs visplašākais aptvērums, tā 
darbojas katrā novadā, iesaistot  par aktīviem lasītājiem un grāmatu 
vērtētājiem tūkstošiem bērnu, jauniešu un no 2012. gada – arī pieau-
gušos.

Šogad katrā vecuma grupā tiek piedāvāts izlasīt un pēc tam arī 
novērtēt sešas grāmatas, kuras jāizlasa līdz 2017. gada janvārim. 
Tāpat kā iepriekšējos gadus darbosies elektroniskā anketa, ko va-
jadzēs aizpildīt ikvienam programmas dalībniekam par, viņaprāt, in-
teresantāko grāmatu.

“Bērnu,  jauniešu  un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā ir 
jaunākās, interesantākās un aktuālākās grāmatas. Tajā ir gan 
oriģinālliteratūra, gan dzeja, gan tulkotā literatūra, kas lasītājiem 
dod iespēju lasīt, vērtēt un bagātināt savu pieredzi dažādos liter-
atūras žanros.

Gribi piedalīties? Aicini  savus draugus, klasesbiedrus un vecāk-
us un nāc uz Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku un citām novada 
bibliotēkām, piesakies par ekspertu  un iesaisties lielajā lasīšanas 
piedzīvojumā!

“BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA” 2016. GADA 
GRĀMATU KOLEKCIJA

5+
• Lina Žutaute. Kika Mika un lielā tumsa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

2016.
• Māra Cielēna. Bērzu ballīte. – Rīga: Lietusdārzs, 2016.
• Lūsa Riphāgena. Vieni paši mājās – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 

2015.
• Ieva Samauska. Muša, kura gribēja būt lidmašīna. – Rīga: Lau-

ku Avīze, 2016.
• Inese Zandere. Lupatiņu rīts. – Rīga: liels un mazs, 2015. 
• Juris Zvirgzdiņš. Lauvas rūciens. – Rīga: Pētergailis, 2015.

9+
• Astrida Lindgrēne. Emīls un Īda no Lennebergas. –  Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2015.
• Rasa Bugavičute-Pēce. Mans vārds ir Klimpa, un man patīk 

viss - Rīga: Lietusdārzs, 2016.
• Leons Briedis. Saputrotā putra. – Rīga: liels un mazs, 2015.
• Timo Parvela. Ella un draugi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
• Pireta Rauda. Princese pa pastu. – Rīga: liels un mazs, 2016.
• Pjērs Gripari. Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas. – 

Rīga: Omnia mea, 2016.  

11+
• Džeikobs Grejs. Zvērači: kraukļu vārdotājs. – Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2016.
• Māris Rungulis. Sāļās pankūkas. – Rīga : Pētergailis, 2015.
• Pēters Brūveris. Grāmata Gundegai: dzejoļi ne tikai bērniem. – 

Rīga:  Zvaigzne ABC, 2015.
• Keilebs Krisps. Tikai ne Aivija Pokita! – Rīga : Kontinents, 

2015.
• Henriks Tamms. Nindzja Timijs un nozagtie smiekli. – Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2016.
• Džila Lūisa. Sarkanais ibiss. - Rīga : J.L.V., 2015.

15+
• Elizabete Eglīte. Tikšanās laikā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
• Emīlija Lokhārta. Mēs bijām meļi. – Rīga: BaibaBooks, 2015.
• Reinbova Rouela. Eleonora un Pārks. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

2015.
• Holija Bleka, Kasandra Klēra. Dzelzs pārbaudījums. – Rīga: 

Egmont, 2016.
• Patriks Ness. Septiņas minūtes pēc pusnakts. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2015.
• Justīne Janpaule. Tālsaruna. - Rīga: Mansards, 2015.

Vecāku žūrija
• Haruki Murakami. Par ko es runāju, runādams par skriešanu. 

– Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.
• Gabriela Zevina. Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi. – Rīga : Baib-

aBooks, 2015.
• Kārlis Vērdiņš. Pieaugušie. – Rīga : Neputns, 2015.
• Nora Ikstena. Mātes piens. – Rīga : Dienas Grāmata, 2015.

BPVP TURPINA UZŅEMT 
AUDZĒKŅUS
• Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļa turpina uzņemt 

audzēkņus 2016./2017. māc. gadā:
• Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionā-

lo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:
• veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;
• ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpoju-
mu speciālists;

• Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari 
kļūt šādās izglītības programmās:
• veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;
• tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;
• bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

• Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:
• ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;  

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ 
UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 
AICINA APGŪT PROFESIONĀLĀS 
PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMU „ĒDIENU 
NOFORMĒŠANA UN GALDU 
KLĀJUMI”
 Kursu tēmas:
• Viesību galdu klāšanas pamati
• Floristikas pamati galdu klājumos
• Dekoratīvā augļu un dārzeņu griešana (“karvigs”)
• Konditorejas izstrādājumu noformēšana
Kursu apjoms 160 stundas.
Kursu noslēguma iegūst valstī atzītu apliecību par profesionālās 
pilnveides izglītību.
Kursu maksa: 200,- EUR (var mainīties atkarībā no kursantu 
skaita).
Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 29252659; 
29341751.
Plānotais sākums: 2016. gada septembrī.
Pieteikšanās būs apstiprinājums, ka esat gatavi mācīties un ļaus 
mums ātrāk izveidot mācību grupu.

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE” 
PIEŅEMS BĒRNU ĶIRURGS
20. septembrī Veselības centrā „Ilūkste” (111. kabinetā) no plkst. 
16.30 pieņems bērnu ķirurgs V. Oleinikovs. Iepriekšēja pieteikšanās 
veselības centra reģistratūrā (tālr.: 65462455).
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Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās septembrī 
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā:
Edgaru Sīli
Dvietes pagastā:
Ernestu Žuravski
Eglaines pagastā:
Mariju Ivanovu, Jāni Ruļuku  
Pilskalnes pagastā:
Rutu Usačovu, Jevgēniju Kovaļenko, Andri Razminoviču, Vladimiru Vasaraudzi
Prodes pagastā:
Aleksandru Bjalkovski, Natāliju Dombrovsku, Žannu Leimani
Šēderes pagastā:
Irēnu Svidinsku, Natāliju Pabērzu-Ivanovu, Ilonu Beļajevu
Subatē:
Broņislavu Martineinu, Vitoldu Pudžu, Teresu Karkinu 
Ilūkstē:
Alfonu Jurkjanu, Aleksandru Targonski, Anitu Kulešinu, Bruno Kuļikovski, 
Mečislavu Kuņeju, Terēzu Lapiri, Vladimiru Novikovu, Jevgēniju Beļavski, 
Oļonu Jevsejevu 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Eglaines pagasts:
Emīlija Grinceviča

Pilskalnes pagasts:
Juris Kaļiņins

Ilūkste:
Jānis Krapāns,
Otīlija Logina,

Stefānija Kokina,
Jānis Zavadskis,
Ņina Gņedova,
Lūcija Rudāne

Subate:
Erna Krauze 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
augustā reģistrēti jaundzimušie:

Dvietes pagasts: Inga Sindija Miltiņa,
Gabriels Salcevičs
Ilūkste: Sofija Gabriella Tvintiķe

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
Un gadus no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
N r .  7  2 0 1 6 . g a d a  1 . s e p t e m b r ī

tirāža - 600 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis


