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PAR DOMES SĒDI MARTĀ
SIA „Ornaments” 2015.gadā ir strādājis ar peļņu. Labos ceļus, ielas 
no ceļu fonda piešķirtajiem līdzekļiem 583284 eiro  apmērā. Šova-
sar  72 jaunieši varēs iesaistīties pašvaldības labiekārtošanas darbos 
un par to saņemt algu. Būs jauni skatuves tērpi Pilskalnes pagasta 
vokālajam ansamblim „Lilijas” un  Subates pilsētas vokālajam  an-
samblim „Sonāte”.

29.marta  kārtējā  domes sēdē izskatīja šādus jautājumus :
1. Par SIA “ORNAMENTS” 2015.gada finanšu pārskata apstipri-

nāšanu.
2. Par grozījumu 29.10.2015. domes lēmumā Nr.400 “Par Ilūkstes 

novada Sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteik-
šanu”.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 
2016.gadam un vidējā termiņa programmas 2016.-2018.gadam 
apstiprināšanu.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras cen-
tram.

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ilūkstes novada sporta skolas 
audzēkņu dalībai nometnē ārzemēs.

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu bied-
rībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” un atvieglotu nomas 
maksu.

8. Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba 
devējiem piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi va-
saras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

9. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līgumu izvērtēšanu un 
tipveida nedzīvojamo telpu nomas līgumu izstrādāšanu.

10. -11. Par telpu iznomāšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos 
“Pagasta pārvalde”, Dvietes pagastā un Brīvības ielā 13, Ilūkstē.

12. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils-Ilūkstes komitejai.

13.  Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 
14.  Par grozījumiem pašvaldības 28.05.2015.nolikumā Nr.5/2015 

„Ilūkstes novada Sporta skolas nolikums”.
15.  Par sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par ES 

struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īste-
nošana Latgales reģionā” īstenošanu.

16.  Par maksas noteikšanu pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides (A) programmas “Bērnu tiesību aizsardzība” apguvei.

17.-18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilūkstes pilsētā 
un Pilskalnes pagastā.

19. Par tilta pār Bebrupīti autoceļa V711 Ilūkste- Rubanišķi- Dau-
gavpils posmā pārņemšanu.

20.-21. Par pašvaldības zemes iznomāšanu un zemes nomas līguma 
pagarināšanu  Ilūkstes pilsētā.

22.-23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Madaras”, Bebrenes 
pagastā  un „Skaidrītes” Pilskalnes pagastā  atsavināšanu.

24.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Airētāji” Pilskalnes 
pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu.

25.- 30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līgu-
mu pagarināšanu  Bebrenes pagastā.

31.-33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamajiem īpašuma 
Pilskalnes un Dvietes pagastā.

34.  Par adreses “Bundzinieki” Pilskalnes pagastā piešķiršanu apbū-
vei paredzētai zemes vienībai.

35. - 42. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
43.- 44. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes un Šēderes 

pagastā.
45.- 46. Par zemes iznomāšanu Eglaines pagastā..
47.  Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Baltais 

krogs”- 1, Eglaines pagastā.

48.  Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
49.  Par pašvaldības zemes „Ozoliņi” 2 , Šēderes pagastā nomas tie-

sību izsoli. 
- Izskatīja un apstiprināja SIA „Ornaments” 2015.gada finanšu pār-
skatu ar bilances aktīviem 3 812 146  eiro apmērā  un  finanšu rezul-
tātiem  – peļņu  21 288  eiro apmērā.
- Grozīja Sporta skolas sporta centra baseina atlaides un noteica tre-
niņa, nodarbības (t.sk. aerobikas), sacensību  maksas pakalpojumu 
samaksas apmēru: skolēnam - 2,50 eiro (ar PVN) un  pieaugušajam 
– 3,00 eiro (ar PVN).
- Papildināja Sporta skolas Profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas Vieglatlētikā (programmas kods 20V 813001) un Fut-
bolā (programmas kods 20V 813001).
- Izskatīja Pilskalnes un Subates vokālo ansambļu vadītāju iesniegu-
mus par līdzekļu piešķiršanu skatuves tērpu iegādei sakarā ar pie-
dalīšanos skatēs un konstatēja, ka kultūras centra direktors Andis 
Ķīsis nav izvērtējis vokālo ansambļu skatuves tērpu nepieciešamību 
2016. gadā un kultūras centra budžetā nav ieplānoti līdzekļi šādiem 
mērķiem. Nolēma grozīt pašvaldības budžetu un piešķirt papildus lī-
dzekļus 1168 eiro apmērā Pilskalnes pagasta vokālajam ansamblim 
„Lilijas” un 284 eiro Subates pilsētas vokālajam  ansamblim „Sonā-
te” skatuves tērpu iegādei. Uzdeva  Ilūkstes novada kultūras centra 
direktoram Andim Ķīsim uzņemties pildīt darba pienākumus, veicot 
darbības saskaņā ar Ilūkstes novada kultūras centra nolikumu un 
direktora amata aprakstu. 
- Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlieto-
jumu 2016.gadam. No  piešķirtajiem  583284 eiro  100 000 eiro tiek 
plānoti ceļu un ielu būvprojektēšanai, 111 000 eiro ikdienas uzturē-
šanai, 372 248 eiro ceļu un ielu pārbūvei un atjaunošanai. Pagastu 
pārvalžu vadītāji ir izvērtējuši savu administratīvo teritoriju ceļu 
un ielu stāvokli un ir iesniegti priekšlikumi  saskaņā ar kuriem tiks 
sastādīts konkrēts ceļu un ielu fonda līdzekļu izlietojums pa pagastu 
teritorijām.
- Nolēma no pašvaldības budžeta rezerves fonda nodrošināt pašval-
dības līdzfinansējumu 266 eiro apmērā Ilūkstes novada Sporta sko-
las audzēkņu dalībai nometnē ārzemēs.
 - Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 90% apmērā 
Ilūkstes Vis svētās Dievmātes piedzimšanas draudzei un biedrībai 
“Dvietes senlejas pagastu apvienība”. 
- Pagarināja telpu nomas līgumu zemnieku saimniecībai “Kalnāji” 
par nekustamā īpašuma „Pagasta pārvalde“, kadastra Nr.4454 008 
0387, telpu grupu, kadastra apzīmējums 4454 008 0387 001 001, tel-
pām ar kopējo platību 36,6 kv.m. un noteica nomas maksu 1.82  eiro 
bez PVN par 1kv.m mēnesī. 
- Pagarināja  SIA “GRĀMATVEDĪBAS BIROJS “SGR” nedzīvojamo 
telpu nomas līgumu Nr.2011/05 nekustamā īpašuma Brīvības iela 
13, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 005 0171, telpu grupas, kadastra apzī-
mējums 4407 001 0171 001 001, telpai  ar kopējāo platību 9.8 kv.m. 
un noteica nomas maksu –5.88  eiro par 1 kv.m. mēnesī bez PVN.
- Atzina, ka pašvaldībai kā darba devējam jāpiedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un šajā sakarā nolēma 
piešķirt  pašvaldības līdzfinansējumu 23 000 eiro  apmērā no pašval-
dības budžeta rezerves fonda, tā  nodrošinot darbu vasaras periodā 
72 jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, iesaistot jauniešus la-
biekārtošanas darbos.
-Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu 
par ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” īstenošanu un šajā sakarā apstiprināja 
sadarbības līguma projektu un noteica par projekta un informācijas 
apmaiņas kontaktpersonu Sociālā dienesta vadītāju Ingūnu Svarā-
ni.
- Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola organizē 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 
“Bērnu tiesību aizsardzība” apguvi un šajā sakarā nolēma noteikt  
maksu par  minētās  programmas apguvi vienam pedagogam 5 eiro 
apmērā.
Nolēma piešķirt Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils/Ilūkstes komi-
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tejai, Reģ.Nr.41503060271, Kastaņu ielā 38 darbības nodrošināša-
nai pašvaldības  finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā.
- Uzdeva līdz 01.11.2016. Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai, pagastu pārvalžu vadītājiem un pārziņiem 
pārskatīt noslēgtos Nedzīvojamo telpu nomas līgumus atbilstoši 
08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.515  “Noteikumi 
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un 
22.12.2014. Ilūkstes novada pašvaldības noteikumiem Nr.15/2014 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un ie-
sniegt priekšlikumus Juridiskajai nodaļai .
- Uzdeva līdz 01.11.2016. Finanšu un grāmatvedības nodaļai pār-
skatīt Nedzīvojamo telpu nomas maksas pie noslēgtajiem līgumiem 
un izstrādāt nomas maksas cenrāžus visām pašvaldības nedzīvo-
jamām telpām (nomas objektiem)  atbilstoši 08.06.2010. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.515  “Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem .

- Uzdeva Juridiskajai nodaļai  sadarbībā ar citām nodaļām un pār-
valdēm pēc saņemtajiem priekšlikumiem apkopot informāciju un 

izstrādāt tipveida pašvaldības Nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
- Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldības nekusta-
mo īpašumu „Madaras“, Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 002 
0011, 0,14 ha  kopplatībā par nosacīto cenu 600 eiro  un atsavināt, 
pārdodot par brīvu cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu „Skaid-
rītes 4“, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 003 0148, 0,99 ha  
kopplatībā par nosacīto cenu 840 eiro , sakarā ar to, ka minētie 
nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai un tai pakļau-
tajām institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
-  Pēc iedzīvotāju lūguma pagarināja pašvaldības zemes nomas lī-
gumus, izbeidza zemes nomas tiesības un piešķīra apsaimniekoša-
nas tiesības uz nekustamajiem īpašumiem.

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

 

      Irēna Bogdanova 
Lietvedības nodaļas vadītāja 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības kārtību, ārpus meža zemes augošo 
koku ciršanas kārtību, koku ciršanas rezultātā radīto zaudējumu 
atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk - zau-
dējumu atlīdzība) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību Ilūkstes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi neattiecas uz aizsargājamo koku uzturēšanu, aizsar-
dzību un ciršanu. 
3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas pla-
tības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus 
ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, 
košumdārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus 
u.c. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zā-
lieni, ceļi, ūdens tilpnes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm un 
ierīcēm.
3.2. Publiskie apstādījumi – publiski pieejama apstādījumu 
teritorija uz pašvaldības zemes.
3.3. Pieteicējs – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
3.4. Koks avārijas situācijā – koks ar vizuāli redzamiem bīs-
tamiem bojājumiem – vecuma vai dabas apstākļu rezultātā iztru-
pējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu un 
izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks vecuma vai 
dabas apstākļu rezultātā.
3.5. Kalstošs koks - koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, no-
kaltušiem zariem un samazinātu lapojuma apjomu par vairāk 
nekā 50%.
3.6. Patvaļīga ciršana – koku ciršana vai citāda veida iznīcinā-
šana bez šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegtas Ciršanas 

atļaujas.
3.7. Ciršanas atļauja Ilūkstes novada pašvaldības Komunālās 
un saimniecības nodaļas (turpmāk – komunālā nodaļa) lēmums 
(administratīvais akts) par atļauju ārpus meža zemes koku cir-
šanai. 
3.8. Nokaltis koks - koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju.
3.9. Koka vainaga kopšana (veidošana) – vainaga kopšanas 
darbu kopums, kas ietver zaru nozāģēšanu, apzāģēšanu vai vei-
dotu vainagu regulāru apgriešanu.

II. Apstādījumu uzturēšana un aizsardzība
4. Apstādījumu apsaimniekošanu, uzturēšanu un aizsardzību paš-
valdībā pārrauga Ilūkstes novada pašvaldības Vides un saimniecisko 
jautājumu komisija, komunālā nodaļa un Ilūkstes novada pašvaldī-
bas Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Eglai-
nes, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvalde).
5. Publiskajās apstādījumu teritorijās aizliegts:

5.1. patvaļīgi cirst, apzāģēt un vainagot kokus, izņemot šajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos;
5.2. lauzt koku zarus, bojāt to mizu, stumbru un saknes;
5.3. bojāt apstādījumus - visas ar augiem apaudzētas, dabīgā vai 
mākslīgā veidā veidotas un koptas teritorijas;
5.4. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas 
nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu un uzturēšanu;
5.5. veikt stādījumu (aleju, rindu stādījumu u.tml.) kopšanas 
darbus (vainagu veidošana, apdobes veidošana, stumbru aizsar-
dzības nodrošināšana u.tml.) ielu sarkanajās līnijās, ievērojot 
ielas robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā;
5.6. patvaļīgi stādīt kokus un krūmus; 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ilūkstē

2015.gada 26.novembrī                                                 Nr.8/2015 prot. Nr.21, 8.§
Precizēti ar Ilūkstes novada domes

2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.50
(prot. Nr.4, 12.§)

APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI 
ILŪKSTES NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu, Meža 
likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem 

Nr.309  „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
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5.7. kopt kokus bez profesionāla koku kopēja (arborista vai 
dārznieka) uzraudzības, to veicot jāievēro vispārējās darba dro-
šības prasības.

III. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas kārtība
6. Ārpus meža zemes koku ciršanu Ilūkstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā nosaka Ministru kabineta 2012.gada 2.mai-
ja noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža “ un 
šie saistošie noteikumi.  
7. Koku ciršana ārpus meža zemes visos citos gadījumos rakstiski 
jāsaskaņo ar pašvaldību atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai un 
šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.
8. Lai saņemtu ciršanas atļauju, pieteicējam jāiesniedz iesniegums 
Pašvaldības pakalpojumu centrā (turpmāk - PPC) vai pašvaldības 
administratīvi teritoriālajā pārvaldē, pievienojot zemesgabala robe-
žu plānu (shēmu) ar koka atrašanās vietas atzīmi un būvniecības 
gadījumā – būvniecības tehnisko projektu. Ja koka ciršana paredzē-
ta kopīpašuma teritorijā, jāpievieno līdzīpašnieku rakstiska piekri-
šana koka ciršanai.
9. Komunālā nodaļa vai pārvalde izskata saņemto iesniegumu un 
nekavējoties veic koka (kokaugu) apsekošanu dabā, izvērtē iesnie-
guma pamatotību un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus 
un noformē koku apsekošanas aktu. Pārvalde 5 darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas brīža iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem 
dokumentiem iesniedz Komunālajai nodaļai lēmuma pieņemšanai. 
Komunālā nodaļa nosaka vai ir nepieciešams piemērot publiskās 
apspriešanas procedūru, kuru rīko šo noteikumu noteiktajā kārtībā.
10. Komunālā nodaļa ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesniegu-
ma par koku ciršanu saņemšanas, nosaka zaudējumu atlīdzības ap-
mēru un norāda nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veik-
šanai un koku ciršanas atļaujas saņemšanai, vai pieņem lēmumu 
par atteikumu izsniegt koku ciršanas atļauju zemes īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam. Atļauja par koku ciršanas ārpus meža tiek 
izsniegta pēc zaudējumu atlīdzības samaksas.
11. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir 1 (viens) gads. Komunā-
lā nodaļa pagarina ciršanas atļaujas derīguma termiņu uz 1 (vienu 
gadu), ja Komunālā nodaļa ir saņēmusi par to attiecīgu iesniegumu. 
Ciršanas atļaujas derīguma termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

IV. Zaudējumu atlīdzība
12. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudz-
veidības samazināšanu atlīdzina, izmantojot bezskaidras naudas 
norēķinu sistēmu, ieskaitot koku vērtības maksu Ilūkstes novada 
pašvaldības speciālā budžeta „Pārējos ieņēmumos” (turpmāk – paš-
valdības speciālais budžets). 
13. Zaudējumu atlīdzību (summu EUR bez pievienotās vērtības no-
dokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kk, kur
ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;
Kd – koka diametra koeficients- koka diametrs (cm) tiek dalīts ar 
0.702804 (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 309. 3.Pielikumu);
Ks – koka sugas koeficients;
Kc – koka nociršanas iemesla koeficients;
Kap – apdzīvotas vietas koeficients; 
Kav – koka atrašanās vietas koeficients;
Kk – korekcijas koeficients.
14. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka saskaņā ar Ministru ka-
bineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža.
15. Koeficientu Kk nosaka pašvaldības saskaņā ar šiem noteiku-
miem.
16. Nosakot zaudējumu atlīdzību, piemēro šādus korekcijas koefi-
cientus Kk: 

16.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, 
nokaltušiem zariem un samazinātu lapojuma apjomu par 
vairāk nekā 50%) – 0,2; 

16.2. citi gadījumi –1.

V. Publiskā apspriešana
17. Pirms komunālās nodaļas lēmuma par koku ciršanu publiskajos 
apstādījumos rīkojama publiska apspriešanas procedūra (Publiskā 
apspriešana).
18. Komunālās nodaļas lēmumu par publiskās apspriešanas proce-
dūras organizēšanu izvieto pašvaldības mājas lapā (www.ilukste.lv) 
un norāda: 

18.1. informāciju par koku ciršanas ieceri; 
18.2. publiskās apspriešanas organizēšanas termiņus;
18.3. zemes gabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra 
apzīmējumu;
18.4. informāciju par nocērtamiem kokiem (koku suga, skaits);
18.5. koku ciršanas pamatojumu (mērķi);
18.6. nocērtamo koku fotofiksācijas materiālus.

19. Publisko apspriešanu organizē Ilūkstes novada pašvaldības in-
formācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa.
20. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa ne vēlāk kā 1 (vie-
nas) nedēļas laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigša-
nas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšli-
kumus, noraidījumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo Komunālajai 
nodaļai ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru.
21. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī 
tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemta neviena atsauks-
me.
22. Komunālā nodaļa pēc ziņojuma par publiskās apspriešanas pro-
cedūru saņemšanas, izvērtē sabiedriskās apspriešanas rezultātus 
un pieņem lēmumu par koku ciršanu.
23. Ja koku izciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvnie-
cības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros notikusi 
publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad papildus nav ne-
pieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai saskaņā ar 
šo noteikumu 17.-22.punktiem.
24. Komunālā nodaļa, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu, no-
saka zaudējumu atlīdzības apmēru saskaņā ar šo saistošo noteiku-
mu 12. -16. punktiem.

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu
25. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos pro-
tokolus par to pārkāpšanu ir tiesīgi:

25.1. Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs;
25.2. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektors/re;
25.3. Administratīvas komisijas priekšsēdētājs un administratī-

vas komisijas locekļi;
25.4. Policijas darbinieki – dienesta pienākumu pildīšanas laikā;
25.5 Ilūkstes novada pagastu pārvalžu vadītāji.

26. Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Ilūkstes 
novada pašvaldības Administratīvai komisijai.
27. Par šo noteikumu 5.4.- 5.7. punktu pārkāpšanu (neievērošanu) 
tiek uzlikts administratīvais sods - brīdinājums vai naudas sods fi-
ziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām personām līdz 1400 
euro.
28. Administratīvo sodu uzliek un administratīvā pārkāpuma lietas 
izskata Ilūkstes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

VII. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība 

29. Komunālās nodaļas pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā domē. 
Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi
30. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Ilūkstes Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas. 
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D O M E S  Z I Ņ A S

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2015 

 „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Noteikumu
nepieciešamības 
pamatojums

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi 
Ilūkstes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā parku, skvēru un zaļo zonu 
ierīkošana un uzturēšana.

Uz doto brīdi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā nav saistošo noteikumu, kas regulē apstādījumu 
uzturēšanu, aizsardzību un ārpus meža zemes augušo koku ciršanu un kuri ir izdoti atbilstoši LR normatīvo aktu 
noteiktai kārtībai. Nepastāvot šādam tiesiskajam regulējumam, netiek nodrošināta apstādījumu uzturēšanas un 
aizsardzības kārtība, kā arī ārpus meža zemes augušo koku ciršanas kārtība.

2. Īss noteikumu 
satura izklāsts

Pilnvarojums izstrādāt Saistošos noteikumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā 
noteiktā, ka pašvaldība var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada teritorijā tiek nodrošināta apstādījumu 
uzturēšana un aizsardzība, ārpus meža zemes augošu koku ciršana, koku ciršanas atļauju izsniegšanas kārtība 
un zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanu un atlīdzības 
nomaksas kārtība.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ilūkstes novada 
administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, fiziskās un juridiskās personas, kas ir zemes īpašnieki vai 
tiesiskie valdītāji.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu ievērošanu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības Vides un saimniecisko jautājumu komisija, 
komunālā un saimnieciskā nodaļa, pārvalžu vadītāji un pārvalžu komunālās saimniecības pārziņi. 

6. Informācija par 
konsultācijām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem 
un komunālās saimniecības pārziņiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ilūkstes novada domes attīstības 
un uzņēmējdarbības komitejas sēdē.

INFORMĀCIJA JAUNIEŠIEM!
Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos darbam vasaras 

periodā novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs.

Vasaras periodā Ilūkstes novada pašvaldība nodrošinās darba vie-
tas (labiekārtošanas strādnieks) 72 jauniešiem (katrs jaunietis strā-
dā 1 mēnesi):

Ilūkstes pilsētā- 18 jauniešiem (6 jaunieši mēnesī)
Bebrenes pagastā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)
Dvietes pagastā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)
Eglaines pagastā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)
Šēderes pagastā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)
Pilskalnes pagastā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)
Subates pilsētā- 9 jauniešiem (3 jaunieši mēnesī)

Pieteikties lūdzam personīgi vai pa telefonu:
Ilūkstes novada pašvaldības Komunālajā nodaļā,
tālr.65462500, 29463169
Bebrenes pagasta pārvaldē, tālr. 65407909, 20219770

Dvietes pagasta pārvaldē, tālr. 65475434, 28377279
Eglaines pagasta pārvaldē, tālr. 65437343
Šēderes pagasta pārvaldē, tālr. 65475703
Pilskalnes pagasta pārvaldē, tālr. 65462296 
Subates pilsētas pārvaldē, tālr. 65462275, 26591575

Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. aprīlim!
Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk par paredzēto darbavietu 

skaitu, tad 12.aprīlī notiks izloze, kuras laiks tiks precizēts.

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pavasara „Tīrības dienas”, 
kas norisināsies no 23. marta līdz 23. aprīlim (ieskaitot). „Tīrības 
dienas” ir vides sakopšanas un uzlabošanas pasākums, kura laikā, 

ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritori-
jās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PAVASARA „TĪRĪBAS DIENAS”
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2 0 1 6 . g a d a  6 . a p r ī l ī

BĒRNIEM VECĀKU MĪLESTĪBA UN 
RŪPES, DROŠĪBAS UN ATBALSTA 
IZJŪTA NAV JĀNOPELNA, JO 
TĀS VIŅIEM GLUŽI VIENKĀRŠI 
PIENĀKAS.

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram 
bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Nereti, lai radītu bērniem drošības 
un atbalsta sajūtu, nodrošinātu atbilstošus apstākļus viņu attīstībai 
un labklājībai, bērni nonāk ārpusģimenes aprūpē un viena no ārpus-
ģimenes aprūpes formām ir audžuģimene.

Sabiedrībā diemžēl par audžuģimenēm ir visai atturīgs un stereo-
tipiem bagāts priekšstats. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai 
bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek 
adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Audžuģimene svešam bēr-
nam dod pajumti, rūpējas un audzina viņu noteiktu laiku, apņemoties 
būt pilnvērtīgi vecāki un par to saņemot zināmu atbalstu no valsts 
un no pašvaldības. Audžuģimene dod iespēju bērnam nenonākt bērnu 
namā, bet gan izaugt ģimeniskā vidē, attīstot saskarsmes prasmes, 
gūstot pozitīvu pieredzi ģimenē, kurā viens par otru rūpējas, vērojot, 
kā tiek organizēta sadzīve, sadalīti pienākumi, un vienlaikus gūstot 
pareizu priekšstatu par ģimeni kā vērtību. 

Kādu atbalstu saņem audžuģimene? Audžuģimenēm ir iespējas 
saņemt bezmaksas individuālās psihologa-psihoterapeita konsultāci-
jas, piedalīties audžuģimeņu atbalsta grupās, lai saņemtu atbalstu, 
dalītos savā pieredzē, kā arī iegūtu jaunas atziņas un idejas, jaunas 
prasmes bērnu audzināšanā, audžuģimeņu un audžubērnu savstarpē-
jo attiecību veidošanā. Pieejams sociālā darba speciālistu atbalsts un 
palīdzība problēmu risināšanā.

Audžuģimeņu atbalsta grupas nodarbības notiek vienu reizi mē-

nesī Ilūkstes bērnu un jauniešu centra telpās. Sīkāka informācija par 
atbalsta grupas nodarbībām pie sociālās darbinieces darbam ar ģime-
nēm ar bērniem Ivetas Skudras 65463320, 26687721. 

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu maksā 
valsts un tās apmērs ir 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no tai audzi-
nāšanā nodoto bērnu skaita.

Pabalstu audžuģimenēm bērna uzturam maksā pašvaldības 
un tas katrā pašvaldībā var atšķirties. Mūsu novada pašvaldības pa-
balsts bērna uzturam katram bērnam, kurš ievietots audžuģimenē ar 
Ilūkstes novada bāriņtiesas lēmumu, no 2016.gada 1.janvāra ir no-
teikts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, 
kas šobrīd ir 185.00 eiro mēnesī. Vienu reizi gadā audžuģimenei tiek 
izmaksāts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 72 eiro ap-
mērā. 

Kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva Ilūkstes novada audžuģime-
nēs esošajiem bērniem, kuri mācās mūsu pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestādēs, 50 % apmērā tiek apmaksāta ēdināšana un 100% 
apmērā tiek apmaksāta ēdināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē.  Pašvaldība piešķir pabalstu par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu 20 EUR mēnesī katram bērnam.

Šobrīd mūsu novadā ir četras audžuģimenes, kurās dzīvo 15 bērni.  
Mūsu novada 5 bērni atrodas audžuģimenēs Jelgavas novadā, Kār-
savas novadā, Daugavpilī. Paldies audžuģimenēm par enerģiju, sirds 
siltumu, nododot bērniem ģimeniskuma izpratni un veidojot saproto-
šāku sabiedrību.

Mēs ikkatrs pa reizei ziedojam kādā labdarības akcijā… Bet var-
būt tieši šobrīd Jūs esat gatavs atvērt savas sirds mājas durvis un 
dāvāt ģimenes siltumu kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam 
ikdienā? Ģimenes, kuras jūt aicinājumu palīdzēt bērniem, aicinām 
apmeklēt Ilūkstes novada bāriņtiesu, kur saņemt visu interesējošo 
informāciju. 

Ingūna Svarāne
Sociālā diensets vadītāja

S A B I E D R Ī B A

JAUTĀJUMS
Subatiete Gunta Okmane jautā: „Kādi atvieglojumi patreiz 

pašvaldībā ir paredzēti daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni 
vecumā līdz 24 gadi)? Kādu atbalstu pašvaldība plāno ieviest? Vai 
vispār par to tiek domāts un runāts?”
Atbilde (sniedz Ingūna Svarāne (Sociālā dienesta vadītāja)):

Pabalsts skaidrā naudā daudzbērnu ģimenēm Ilūkstes nova-
da pašvaldībā nav paredzēts, bet ir iecere Atbalsta klāstu pa-
pildināt ar kāda pakalpojuma daļēju finansēšanu u.tml. (vēl 
tiks sniegta informācija). Savukārt šobrīd spēkā esošais at-
balsts Ilūkstes novada pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm ir šāds: 
1) saskaņā ar 24.11.2011. Ilūkstes novada pašvaldības saisto-
šo  noteikumu Nr. 9/2011 "Par atvieglojumu piemērošanu ne-
kustamā īpašuma  nodokļa maksājumiem Ilūkstes novadā" 

5.punkta 5.3.apakšpunktu  atvieglojums 70 % apmērā no tak-
sācijas gadam aprēķinātās nodokļu summas  daudzbērnu ģi-
menēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam; 
2) saskaņā ar 25.09.2014. Ilūkstes novada pašvaldī-
bas saistošo  noteikumu Nr. 6/2014 „Par audzēkņu vecā-
ku līdzfinansējuma noteikšanas un  iemaksas kārtību izglī-
tības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā”  7.punktu, 
vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50% iz-
glītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni; 
3) saskaņā ar 22.12.2014. Ilūkstes novada domes lēmumu  Nr. 563 
„Par atvieglojumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” ve-
cāku maksai Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm”, atvieglojums 
Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm PII „Zvaniņš” vecāku mak-
sai ir 20% apmērā par vienu bērnu.

JAUTĀJUMS
Saņemta vēstule no Rīgas, V.Daugaviete 

raksta: „Patīkami, ka mūsu Ilūkstes novadam 
būs sava himna. Es arī esmu Ilūkstes novada 
sena „pilsone” ar dziļā senču saknēm. Diemžēl 
sen jau dzīvoju galvaspilsētā, bet interesējos un 
dzīvoju līdzi visiem notikumiem novadā.” Dau-
gavietes kundze izteica pateicību Dzidrai Svir-
kovičai par pausto viedokli saistībā ar novada 
himnu un aicinājumu iesaistīties diskusijā par 
himnu, kas tika publicēts iepriekšējā numu-
rā, kā arī  izteica vēlmi iepazīties ar pārējo 
dziesmu tekstiem, lūdzot tos nopublicēt šajā 
„Ilūkstes Novada Vēstis” numurā.

Atbilde:
Saskaņā ar 2015.gada 26.marta Ilūkstes no-

vada himnas izstrādes nolikuma 7.1. punktu, 
kurā ir noteikts, ka „pēc himnas nodošanas 

pašvaldībai, pašvaldība iegūst visas autora 
mantiskās tiesības uz himnu saskaņā ar Au-
tortiesību likuma 15.panta 1.daļu...”, bet tā 
kā pārējās dziesmas nav kļuvušas par novada 
himnu, pašvaldībai nav tiesību tās izplatīt un 
atskaņot.

Atgādināsim, ka  pirms tika izvēlēta himna, 
dziesmas tika nodotas Tautas balsojumam. Tā 
laikā, trīs mēnešus dziesmas tika atskaņotas 
novada kultūras pasākumos, bija iespēja no-
klausīties novada mājas lapā. Un gribās jautāt, 
vai tas nebija īstākais laiks, kad veidot diskusi-
jas  par dziesmu tekstiem, mūziku, vēstījumu...

Arī turpmāk aicinam lasītājus izteikt savas 
pārdomas rakstot „Ilūkstes Novada Vēstīm”. 
E-pasts- mpavlovska@inbox.lv, drukātā veidā 
-  Ilūkstes novada pašvaldības informācijas un 
pakalpojumu centrā (Ilūkstes, Brīvības iela 7). 
Gaidīsim līdz  līdz 21.aprīlim.
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GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO
27.februārī Dvietes senioru kopa „Saulriets” atzīmēja savas pa-

stāvēšanas 15.gadadienu. Saulrieta dalībnieki priecīgi par to, ka 
pasākums izdevās.

Tā kā šajos gados daudz ir paveikts sabiedrības labā, pasākumu 
atbalstīja daudz labu cilvēku.Vispirms jāpateicas Ilūkstes novada 
pašvaldībai, par materiāla atbalstu, Saulrieta krustmātei Ivetai 
Plonei, viņa arī  roku rokā gāja, lai šis pasākums noritētu godam. 
Lielu pateicību izsakām arī deputātam Pēterim Makaveckim, kurš 
visu pasākumu nodrošināja ar kvalitatīvu mūziku, nežēloja ne lai-
ku, ne līdzekļus, lai ierastos arī uz mēģinājumiem. Dvietes Kultūras 
nama vadītāja Marija palīdzēja ar padomu, izdomu un darbu. Līga 
Ostrovska parādīja, ka viņa programmu spēj vadīt augstākā līmenī.

Pašķirstot mākslinieciski noformētos albumus – Saulrieta hroni-
kas, paši brīnījāmies, ka daudz ir paveikts 15 gados.

Par šiem gadiem senioru kopu „Saulriets” ir vadījuši: Alma Val-
tere, Lidija Valpētere, Valija Dilāne, Helēna Barkāne, Anna Bar-
kovska, Astērija Kunicka. 2016.gadā vadības grožus saņēma, Sta-
ņislavs Krapāns. Vēlam viņam veiksmi!

Uz šo dienu „Saulrietā” darbojas 15 dalībnieki. Sanākam kopā 
vienu reizi mēnesī. Bieži sanāksmes ir tematiskās. Atzīmējam da-
žādus svētkus, svinam dzimšanas dienas. Katrā sanāksmē sanāk 
kāds svinīgs scenārijs, jo ar izdomu starp dalībniekiem ir daudzas 
personas.

Kopas dalībnieki ir arī lieli mākslinieki, par to liecina mūsu glīti 
noformētās hronikas, apsveikumi dzimšanas dienās un arī daudz 
citas lietas – skaisti apgleznotās stikla glāzītes, zīda šalles. Kur vēl 
adījumi – šalles, lakati, puķes, zeķes, cimdi.

Dalībnieki sadarbojas ar Sarkanā krusta projekta realizēšanu, 
kā rezultātā tapa „Tīrības istaba”, veļas mazgāšanas telpa, dušas 
kabīnes, dators.

Katru gadu notiek kāda ekskursija pa Latviju. Aktīvi darbojas 
deju kolektīvs „Saulespuķes”, kurš jau paspēja aizdancot un izdan-
coties tālu pār Latvijas novadiem.

Starp dalībniekiem ir daudz teātra mīļu, tāpēc ir arī nodibināju-
sies sava neliela dramatiskā grupa, kura atspoguļo notikumus no 
vietējās dzīves.

Dvietes seniori var uzņemt ekskursantus, jo materiāli ir apko-
poti speciāli senioriem atvēlētā telpā. Tur tad var arī iepazīties ar 
visiem materiāliem.

Žēl, ka dažādu iemeslu dēļ nedarbojas vokālais ansamblis „Dā-
lijas”.

Jubilejas svētkos saņēmām daudz sirsnīgu apsveikumu, atzinīgu 
vārdu par paveikto darbu. Jubilejas svētkos ar savu klātbūtni pa-
godināja Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans Rāzna, 
kurš ļoti sirsnīgi un pārdomāti sveica svētku dalībniekus. Tāpat uz 
pasākumu bija ieradušās pārstāves no Ilūkstes novada sociālās da-
ļas Ingūna Svarāne, arī jaunā Ilūkstes novada senioru biedrības va-
dītāja Alvīne Formaņicka. Šīs kundzes pasniedza dāvanas un veltīja 
sirsnīgus vārdus „Saulrietam”.

Esam gandarīti! Šis pasākums mums deva jaunus spēkus un ie-
dvesmu turpmākajam darbam. Šādi pasākumi izrauj no ikdienas 
rutīnas, sīkās rūpes paliek otrajā plānā. Varam uzsmaidīt cilvēkiem 
un pirmajai pavasara saulei.

Anna Barkovska
senioru kopas dalībniece

KRISTĪGĀS NODARBĪBAS BĒRNIEM
Jau trešo gadu bērniem, kuri mācās Bebrenes VP vidusskolā un arī 

mazajiem bebreniešiem ir iespēja piedalīties kristīgajās nodarbībās. 
Atbilstoši bērnu vecumam un vajadzībām ir izveidotas čet-

ras grupas.
Pašiem mazākajiem bērniem ir izveidota 1. līmeņa Labā Gana ka-

tehēze. Nodarbības notiek īpaši sagatavotā vidē – ātrijā, kas tulko-
jumā nozīmē – baznīcas priekštelpa. Tā ir vieta, kur pulcēties, kur 
ieklausīties Dievā un kopīgi atklāt to, kas ir Jēzus. Mana loma nav 
kaut ko didaktiski iemācīt bērnam, bet kopā ar bērnu tuvoties Die-
vam. Programma balstās uz Svētajiem Rakstiem, Liturģiju un Svēto 
Misi, izmantojot Montesori apmācības metodi. Nodarbībās bērni soli 
pa solim tiek iepazīstināti ar baznīcas liturģisko gadu, svētkiem, krā-
sām, Svētajā Misē izmantotajiem priekšmetiem, darbībām. Tēmas 
tiek izvēlētas atbilstoši attiecīgajam laikam: Ziemassvētki, Lieldienas 
un Vasarsvētki. 

Ar bērniem pārsvarā runāju par Jauno Derību un priecīgajiem 
notikumiem Bībelē. Katru Evaņģēlija fragmentu, ko izlasu, parādu 
darbībā ar figūriņām. Tagad ir Lieldienu laiks, tāpēc bērniem tiek rā-
dītas prezentācijas, kas saistās ar Lieldienām – „Pēdējās vakariņas”, 
„Tukšais kaps.” Bērnam nepietiek ar Vārda dzirdēšanu vien. Viņam 
vajag gan dzirdēt, gan redzēt un sajust (aptaustīt), gan izdzīvot to 
kustībā. Tā ir pētījoši atklājošā mācīšana, bērns gūst prieku no mācī-
šanās procesa. Bērns var pārdomāt garīgās atziņas un izteikties par 
tām, nebaidoties par to, ka varētu tikt kritizēts. Bērni iepazīst Jēzu 
– Labo Ganu, kurš katru bērnu sauc vārdā.

Ir svarīgi, ka visi veidotie materiāli ir vienkārši un arī patīkami. 
Svarīgi arī, ka tie ir mūsu pašu veidoti, nevis nopirkti. Lai taptu šis 
ātrijs, ir strādājuši daudzi cilvēki, to nevar izdarīt viens. Vispirms 
notika telpu remonts, tad izgatavojām mēbeles un gatavojām mate-
riālus.

Pats svarīgākais no materiālajiem elementiem ir Labā Gana līdzī-
ba. Aitiņas, kas veidotas no koka, arī figūriņa ar Labo Ganu. 

Bērni iepazīst arī citas līdzības - par sinepju graudiņu un rau-
gu, gan par tirgotāju un dārgo pērli, gan apslēpto mantu un kviešu 
graudu. Līdzības bērniem tiek gan izlasītas, gan ar darba materiālu 
palīdzību nodemonstrētas. Piemēram, līdzībā par sinepju graudiņu 
bērniem tiek parādītas sīkās sinepju graudiņu sēklas, lai bērni varētu 
saprast un aptaustīt, cik ļoti tās ir maziņas, tik tikko saskatāmas. Pēc 

tam tiek parādīts foto attēls ar izaugušu sinepju augu, kas līdzinās 
kokam. Vērojot vienu un otru, bērnu aizdomājas par to, kur slēpjas 
šis milzīgais augšanas spēks?

Bērnam nekad netiek pateikta priekšā skaidra atbilde. Ir svarīgi, 
lai viņš pats par to aizdomājas, jo bērns gūst lielu prieku, kad viņš 
kaut ko ir sapratis, atklājis. 

Kā noris nodarbība?
Nodarbību sākam ar lūgšanu, sākumā iededzam sveci – Kristus 

gaismu. Uz lūgšanu galdiņa stāv Bībele – vissvarīgākā grāmata pa-
saulē, Jēzus figūra, lūgšanu vārds, piemēram, Amen, Jēzus, Alleluja, 
Gods Dievam vai arī Svēts, svēts, svēts un krucifikss. Atbilstoši tēmai 
lasu fragmentu no Bībeles, uzdodu jautājumus. Tad lasu vēlreiz un 
parādu ar figūriņām. Atkal ir jautājumi bērnam un seko praktiskais 
darbs. Nodarbību noslēdzam ar lūgšanu un pateicību Dievam. Bērns 
pats izdomā, par ko šodien viņš vēlas pateikties Dievam.

Ar otrās grupas bērniem runājam par pasaules radīšanu, iepazīs-
tamies ar dažādiem Bībeles stāstiem, runājam par Jēzus dzīvi un 
brīnumiem, ko Viņš darīja, kad dzīvoja uz zemes. Bērni saprot, ka 
Jēzus ir vēsturiska persona. Nodarbībās pārrunājam arī dažādas dzī-
ves situācijas: mācāmies kā piedot sev un citiem, kā dzīvot saskaņā ar 
Dievu un darīt labus darbus. Lūdzamies, darām praktiskus darbus.

Trešās grupas bērni gatavojas Pirmajai Svētajai Komūnijai. Šie 
skaistie svētki notiks nākamajā vasarā. Ir noteiktas tēmas, kas jā-
apgūst. Darbā izmantoju RARZI izveidotās grāmatas un darba burt-
nīcas.

Ceturtās grupas bērni, paši lielākie, gatavojas Iestiprināšanas sa-
kramenta saņemšanai. Iestiprināšanā bērns saņem Svētā Gara dāva-
nu, saņem spēku liecināt par Dieva mīlestību gan vārdos, gan darbos. 
Tas ir kā bērna brīvprātīgs „līgums” ar Dievu, bērns pieder Dievam, 
nevēlas šķirties no Dieva. Lai sagatavotos šīs grupas nodarbībām es 
izmantoju Katoliskās Baznīcas katehismu jauniešiem, Bībeli, mate-
riālus no interneta.

Pats svarīgākais – bērniem iespēja iepazīt Dievu, atklāt Viņa lie-
lo mīlestību. Nodarbībās bērni atklāj, ka Dievs mīl katru no mums, 
ka mums ir uz ko paļauties, ir Kāds, kas mūs sargā, un mums ne no 
kā nav jābaidās. Tikai jāļauj Dievam ienākt mūsu sirdīs, jāļauj Viņam 
vadīt mūsu dzīvi. 

Marta Vanaga
Bebrenes VP viduskolas skolotāja
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VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN 
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU 
SKOLOTĀJU IZBRAUKUMA 
SEMINĀRS

Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad skolotāji var papildināt savas 
zināšanas un prasmes dodoties pieredzes apmaiņas braucienos pie 
kolēģiem kaimiņskolās. 17.martā Ilūkstes novada mājturības un 
tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāji apmeklēja Daugavpils Di-
zaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, kur iepazinās ar mācī-
bu procesu, ar skolas ikdienu un attīstības perspektīvu.

 Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā laipnu 
pasniedzēju vadībā skolotājiem bija iespēja pašiem praktiski un ra-
doši pastrādāt: izmantojot dažāda veida glazūras, rotāt pavasarīgas 
piparkūkas, veidot iesaiņojumu dāvanai, oriģināli salocīt auduma 
salvetes, pagatavot kārtaino kokteili. 

Daugavpils Māla mākslas centrā radošo procesu varēja turpināt, 
pakļaujot mālu savām iecerēm un vēlmēm. 

Lonija Pupiņa 
Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja 

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

VISS IR IESPĒJAMS, JA VIEN 
NOPIETNI SEKO SAVAM MĒRĶIM 
ŠEFPAVĀRS MĀRIS ASTIČS 
– ILŪKSTES 1.VIDUSSKOLAS 
ABSOLVENTS

25. februārī Ilūkstes 1. vidusskolā viesojās šefpavārs, Restorānu 
servisa skolas īpašnieks un pasniedzējs, mūsu skolas 2005. gada ab-
solvents Māris Astičs. Viņš tikās ar 9.- 12. klašu skolēniem un divas 
stundas stāstīja par savu karjeru un pavāra profesiju.

Māris ar savu paraugu parāda – viss ir iespējams, ja vien nopietni 
seko savam mērķim. Milzīga dedzība, aizrautība, interese skanēja 
Māra stāstījumā par savu darbu. Viņš pats atzina, ka pavāra profe-
sija jāizvēlas tiem, ka ir pilnīgi pārliecināti par savu vēlmi strādāt 
šajā jomā. Māris atzina, ka ikdienas darbā noder zināšanas visos 
mācību priekšmetos. Pavāram jāprot ne tikai izcili gatavot ēdienu, 
bet jāmāk runāt ar klientu, veikt dažādus aprēķinus, jābūt informēt 
par dažādu tautu virtuvi un ēšanas kultūru. Māra stāstījumā izska-
nēja doma, ka ļoti labi ir apgūt profesiju pēc vidusskolas beigšanas, 
jo tad visus spēkus var veltīt profesionālo prasmju un zināšanu ap-
guvei.

Māri var tikai apbrīnot viņa mērķtiecības un degsmes dēļ. Jauns 
būdams, viņš jau sasniedzis augstas virsotnes profesionālajā jomā, 
un ieceru un ideju viņam ir daudz. Mūsu skolēni tika pacienāti ar 
viņu acu priekšā pagatavoto našķi. Kamēr Māris stāstīja, viņa ko-

lēģis Nikolajs kaut ko sildīja, dzesēja, putoja, būrās, sauca palīgā 
drosmīgākos skolēnus un rezultātā tapa gardums visiem!

Sirsnīgs paldies Mārim par iedvesmojošo uzstāšanos! Lai viņam 
veicas.

Ilūkstes 1. vidusskola

Ar savu darba pieredzi skolēnus iepazīstināja Ilūkstes 1. 
visusskolas absolvents Māris Astičs

ILŪKSTES 
1.VIDUSSKOLĀ AR 
JAUNIEŠIEM TIEKAS 
INA GUDELE

Projekta "Ilūkste var!" ietvaros ar vidussko-
lēniem tikās Ilūkstes 1.vidusskolas absolvente, 
bijusī īpašo uzdevumu ministre elektroniskās 
pārvaldes lietās Ina Gudele.

Ina Gudele stāstīja par saviem skolas gadiem, 
atcerējās klases biedrus un skolotājus. Aicināja 
jauniešus nebaidīties sekot savam aicinājumam 
brīdī, kad izvēlas nākotnes profesiju. Intere-
sants stāstījums bija par ceļojumiem, kuros bi-
jusi darba darīšanās.Gudeles kundze ir apmek-
lējusi vairākas valstis un uzzinājusi daudz ko 
jaunu par šo valstu kultūru.Kādā ārzemju brau-

cienā indieši taustījuši viņas matus, jo tādus re-
dzējuši pirmo reizi. Neskatoties uz lielo sajūsmu 
par citām valstīm, Ina Gudele minēja, ka nekur 
neesot tik labi kā Latvijā. Viņa vienmēr jūtoties 
laimīga, ka varot izkāpt no lidmašīnas un zem 
kājām atkal sajustLatvijas zemi. Siltas atmiņas 
joprojām esot saglabājušās par Eglaini, vienmēr 
braucot garām šai vietai , acīs sariešoties asaras.
Viņai irvairāki hobiji: maizes cepšana, savutēr-
pu modelēšana un aušana. Gudeles kundze pus-
otra mēneša laikā ir noaudusi sev tautu tērpa 
lindraku. Viņai ir sēļu tautu tērps, bet pārējiem 
ģimenes locekļiem -Kurzemes.

Jaunieši tika mudināti izvirzīt lielus mērķus 
un tiekties uz tiem.Vienmēr, pirms kaut ko da-
rīt, padomāt, kas dotajā brīdī ir prioritāte.

 
Aina Baltā

Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja
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ILŪKSTES NOVADA SPORTA 
CENTRS AICINA UZ PELDĒŠANAS 
SACENSĪBĀM „PIRMIE STARTI”

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra peldbaseinā (Sta-
diona ielā 3, Ilūkstē) martā un aprīlī norisinās atklātās peldēšanas 
sacensības visu vecumu peldētājiem „Pirmie starti”. Sacensības no-
tiek 3. kārtās. 1.kārta tika aizvadīta 4.martā, 2.kārta - 1.aprīlī. Ne 
tikai dalībnieki, bet arī līdzjutēji tiek aicināti uz noslēgumu - 29. 
aprīlī. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija visās sacensību norises 
dienās no plkst. 16.45 līdz plkst. 17.25, iesildīšanās –  no plkst. 17.30 
līdz plkst. 17.50, sacensību sākums – plkst.18.00. 

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.:65449002 vai rakstot uz 
e-pastu: sporta.skola@ilukste.lv. Foto – Sarmīte Bogdanoviča

LIELDIENU KAUSA SACENSĪBAS 
BASKETBOLĀ
26.martā Ilūkstes 1. vidusskolā notika  Ilūkstes novada 
Lieldienu kausa izcīņas sacensības basketbolā.

Sacentās sešas vīriešu komandas:
•	 Apvienotā Ilūkstes novada komanda “Dviete/Bebrene”,
•	  „Pilskalne”, 
•	 „Bez nosaukuma”,
•	 Ilūkstes 1.vidusskolas komanda,
•	 “Veterāni”- Daugavpils novads,
•	 “Višķi”- Daugavpis novads.

Komandas tika sadalītas divās grupās. Finālā spēlēja komandas 
“Bez nosaukuma”un  “Pilskalne”. 1.vietu ieguva komanda “Bez 
nosaukuma”.  2. vietu ieguva komanda “Pilskalne”. Par trešo 
un ceturto vietu spēlēja apvienotā Ilūkstes novada komanda un 
“Veterāni”. Spraigā cīņā trešo vietu ieguva apvienotā Ilūkstes 
novada komanda.
2016. gada  Lieldienu kausa labākie spēlētāji ir:
•	 Alvis Šedis  – „Bez nosaukuma”;
•	 Arnis Kaniņš  - „Pilskalne”,
•	 Didzis Skrindževskis – Apvienotā Ilūkstes novada komanda 

“Dviete/Bebrene”.
Lieldienu kausu 2016. gadā ieguva komanda „Bez nosaukuma”, 
kuras sastāvā spēlēja : 
Alvis Šedis, Agris Plinte, Nauris Zdanovskis, Vadims Kantāns, 
Dainis Gabrāns, Lauris Linards, Mareks Bogdanovs, Dāvis Zālītis
Aigars Vanags.

Sacensības noritēja jaukā un gaišā sportiskā gaisotnē. Spēles 
klātienē vēroja aktīvi līdzjutēji. Paldies par kuplo sacensību 
apmeklējumu. Paldies Ilūkstes 1. vidusskolas administrācijai un 
sporta skolotājiem par atbalstu! Uz tikšanos nākošajā gadā.

Vladimirs Žigajevs 
Sporta metodiķis

2016. gada  Lieldienu kausa labākie spēlētāji - Alvis Šedis 
(„Bez nosaukuma”), Arnis Kaniņš  („Pilskalne”), Didzis 

Skrindževskis (apvienotā Ilūkstes novada komanda
“Dviete/Bebrene”)

ILŪKSTES NOVADA SPORTA 
SKOLAS AUDZĒKŅU SASNIEGUMI 
MŪSU NOVADA JAUNIEŠIEM 
AUGSTI REZULTĀTI, PIEDALOTIES 
SACENSĪBĀS PREIĻOS, KULDĪGĀ, 
KUR NOTIKA LATVIJAS JAUNIEŠU 
ČEMPIONĀTS U-18 GRUPĀ UN CITUR
Preiļu novada Domes kausu izcīņas sacensībās vieglatlētikā telpās 
veiksmīgi nostartēja Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlēti, izcī-
not 7 medaļas. Sacensības piedalījās komandas no Rēzeknes pilsē-
tas, Preiļu, Vārkavas, Daugavpils, Ilūkstes un Ogres novadiem.
Jauniešu grupā (2000.g.dz. un jaunāki) 1.vietas ar personiskiem 
rekordiem izcīnīja Artis Fjodorovs 60m barjerskrējienā - 11,1sek., 
Daniela Toloka trīssoļlēkšanā - 9m 26cm un Elvis Ancāns 60m 
skrējienā - 7,1sek.Trīssoļlekšanā 2.vietas Laurai Gaidelei un Ar-
mands Macijevskim, ka arī 3.vieta Lāsmai Cibiņai. Pieaugušo grupā 
(1999.g.dz. un vecāki) 2.vietu izcīnīja Agnese Vītola lodes grūšanā.

Kuldīgā notika Latvijas jauniešu čempionāts U-18 grupā. Par čem-
pioni kļuva Anna Marija Petrakova 2000m distancē ar rezultātu 
7min 13,71sek. Kristai Rutkupai 4.vieta 3kg lodes grūšanā -13m 
33cm, Annai Marijai 5.vieta 1000m skrejiēnā - 3min. 18,13sek., bet 
Sonorai Skudrai 8.veta 600m skrējēnā - 1min 45,31sek. Elvis An-
cāns izcīnīja 14.vietu 60m skrējenā - 7,51sek.(76 dalībnieki startē-
ja), 300m distancē viņam arī personiskais rekords - 40,41sek. Ilonai 
Daukstei veiksmīgs starts trīssoļlēkšanā - 9m 08cm (14.vieta, per-
soniskais rekords), bet Lāsma Cibiņa labi noskrēja 600m distanci 
- 2min. 03,91sek.
Jāatzīmē arī Santa Setkovska labie starti vieglatlētikas sacensībās. 
Santis Setkovkis šo ziemas sezonā uzrādīja labus rezultātus, pieda-
loties vieglatlētikas sacensībās Jēkabpilī, Panēvēža un Rīgā. Pane-
vēžas čempionātā, startējot jauniešu grupā (1999.g.dz. un jaunāki) 
Santis uzstādīja jauno personisko rekordu 1500m skrējienā - 4min. 
50,58sek. Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensībās U-16 grupai 
viņam otra vieta 1000m skrējienā ar rezultātu 3min. 05,35 sek., bet 
piedaloties Latvijas jauniešu čempionāta Rīgā 2001.-2002.g.dz. gru-
pā Santis uzstādīja 2 personiskos rekordus 1000m - 2min. 58,69sek.
un 2000m - 6min. 37,60sek. skrējienos un izcīnīja 4.vietas abās dis-
tancēs.

Ilūkstes novada Sporta skola
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MĒS VARAM DAUDZ!

Lāsma Pokšāne ar lepnumu saka - „Mans šī brīža lielākais 
sasniegums – es dzīvoju Ilūkstē”.  Šobrīd viņa studē Rīgā, 
bet galvaspilsētu  par savām mājām nekad nav saukusi un 
uzskata, ka daudz iespēju paveras tieši laukos, viņa spēj sa-
skatīt šīs vietas potenciālu  un ir sava dzimtā novada pat-
riote. 

- No Tevis kūsā enerģija un vēlme aktīvi darboties... Bet kā 
Tu pati sevi raksturo, kādas ir Tavas spilgtākās īpašības? 

Ar ko sākt... Kā tu teici par to aktīvo, sākšu ar to. Kāpēc? Tas jau 
no skolas laika. Skolā darbojos pašpārvaldē. Darbojos arī ar tā lai-
ka pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti  Viktoriju, biju apmaiņas 
projektos. Bijām Igaunijā, viņi pie mums, mēs pie viņiem. Ilūkstes 
novadā veicu arī brīvprātīgo darbu. Visādas apmācības bijušas, tai 
skaitā augstskolā ar studentu pašpārvaldi. Iegūta daudzveidīga pie-
redze. Otrs – radošums, tādas lietiņas, kā dažādus aksesuārus patīk 
veidot. Radošums izpaužas arī skolā, kad ir jādomā kādi pasākuma 
scenāriji. Neatlaidība – lai sasniegtu uzstādītos mērķus, neapstājos 
kamēr nesasniedzu. 2014.gadā ar pašvaldības palīdzību realizēju 
savu ieceri. Vienkārši nācu ar savu ideju par pasākumu. Un man 
izdevās to realizēt. 

- Kas tas bija par pasākumu?

Pasākums - „Nāc, izkusties”. Mēs, Pilskalnes jaunieši, 2012.gadā 
paši noorganizējām orientēšanās sacensības, ar diskotēku vakarā. 
Visu izdarījām paši, nodrošinājām elektrību, balvas sagādājām...Bija 
pieteikušās četras komandas, tas nav daudz, bet tāpat ļoti priecājā-
mies. Vēlāk, ar domu, lai iegūtu citu līmeni, vērsos pašvaldībā, kur 

ideju atbalstīja un, novada svētku ietvaros, bija iespēja organizēt 
jauniešu dienu, notika neformālās sporta sacensības. Biju piesais-
tījusi vairākus sponsorus no visas Latvijas. Pateicoties sponsoru at-
balstam tika nodrošinātas balvas visiem, kuri piedalījās. 

- Ko vari nosaukt ,kā pēdējā laika lielāko realizēto mērķi?

Pats lielākais mērķis uz šo brīdi bija atgriezties atpakaļ dzimtajā 
pusē. Pamazām šis mērķis tiek sasniegts un es jau varu teikt, ka 
tagad dzīvoju Ilūkstē! 

- Kāpēc?

Sākumā jau tā ir, esot te, ātrāk  gribās uz Rīgu, tur lielās iespējas. 
Pirmajā gadā ir daudz iespaidu, daudz uzzini, tas pašsaprotami. Bet 
trūkst māju. Te izej dabā, izstaigā Pilskalnes Siguldiņas takas. Rīgā 
jābrauc ārpus pilsētas, lai kaut kur aizietu dabā. Vēl viens iemesls, 
kāpēc negribu dzīvot Rīgā, atnāc mājās, neko nedari, lai kaut ko 
aktīvu darītu, tas paņem daudz laika – pūļi, satiksme, sastrēgumi, 
un visam vajag naudu. Vienu laiku strādāju apavu veikalā. No rīta 
lekcijas, tad darbs, tad mājas. Ja astoņos no rīta izgāju no mājām, 
tad plkst. 22:00 biju tikai atpakaļ, un par kādām aktīvām nodar-
bībām var būt runa?  Ja nav lekciju, no divpadsmitiem līdz devi-
ņiem,  darbs - no rīta paspēju izpildīt skolā uzdotos darbus. Nebija 
gribas kaut ko darīt.Tagad sāku dejot, cik laba sajūta...Sākšu spor-
tot, braukt ar riteni. Laikam arī esmu vietas patriote. Patīk kā 
te viss notiek. Ļoti laimīga, ka esmu atpakaļ. Rīgā...tur viss 
jau ir izdarīts.

- Tu aktīvi izmanto dažādas iespējas pilnveidoties, izglītoties. 
Tavuprāt, cik svarīga mūsdienu jaunietim ir izglītība?Kādas skolas 
esi beigusi? 

2000 / 2001. mācību gadā sāku mācīties Ilūkstes 1.vidusskolā, šeit 
arī vidusskolas gadi, kaut gan sākumā ar meitenēm izdomājām, ka 
pēc 9.klases gribam iet uz Daugavpili. Tagad tiekoties pašas sakam, 
cik labi, ka tā neizdarījām. Kas zin, pavisam cits ceļš tad būtu bijis. 
Tagad studēju  Rīgā - Ekonomikas un kultūras augstskolā - Kul-
tūras vadību. Tā bija vienīgā augstskola, kur sūtīju dokumentus, 
kaut gan vēl 12.klases 1.semestra beigās biju pārliecināta, ka iešu 
uz Birutas Mangeles stilistu skolu, tā domāju jau no 8.,9.klases, bet 
tad skolā bija informatīvās dienas, Rīgā apmeklēju izstādes „Skola 
2014” un 2015 un šī augstskola uzrunāja. Piedalījos konkursā par 
budžeta vietām, kur 1.vieta iegūst 100% apmaksātas studijas, 2.vie-
ta – 50%, 3.vieta – 20%. Bija jāraksta eseja par pasākumiem, jāveido 
prezentācijas, tādā kā semināra veidā. Konkursam bija divas kārtas. 
Es ieguvu 1.vietu, šī stipendija bija uz vienu gadu, bet tas tik un tā 
bija daudz, arī vecāki novērtēja, jo Rīgā ļoti dārgi ir dzīvot. Tagad 
studēju 3.kursā, un nākošgad vasarā būs izlaidums, un tad uz ma-
ģistriem - Daugavpils Universitātē. Tas ir mans nākamais mērķis.

Uzskatu, jāmācās galvenokārt priekš sevis, nevis priekš citiem. 
Esmu to sapratusi. Agrāk gan pārdzīvoju, es sēžu vakarā mācos, cits 
atnāk pirms lekcijas kaut ko padara un saņem augstāku vērtējumu. 
Arī ar pasniedzējiem strīdējos, jo nevarēju klusēt par to cik darba 
ir ieguldīts. Nevaru klusēt, tas laikam mans mīnuss.  Redzi ir at-
šķirība, valsts skolas vai privātās, es mācos privātajā, tas nedaudz 
savādāk. Lekcijas notiek reti, var pēkšņi mainīt lekciju grafiku, kaut 
arī jaunieši plāno laiku, daudzi strādā! Ir pa pus dienai lekcijas, tāda 
sajūta, ka laiku tērē... Arī valsts skolās visādi joki. Tas laikam tā-
dēļ, ka vairāk iziet uz tiem Eiropas standartiem...Tādēļ  jāsaglabā 
tā galvenā atziņa - mācies nevis priekš skolotāja, skolas vai atzīmes, 
mācies priekš sevis!

- Vai tagad dzīvojot te nepietrūkst vienaudžu?

Ir tā tukšāk. Ar klases biedriem šad tad sazvanāmies, tiekamies. 
Tā īsti vēl neesmu sapratusi kā ir Ilūkstē, jo visu šo laiku vēl biju 
Rīgā. Ja sēž un nedara, tad ir tas tukšums. Darba dienās ir citi dar-
bi, ko darīt. Brīvdienās atkal liela daļa atbrauc no studijām un tad 
jau atkal ir ko darīt. Esmu pamanījusi, ka pamazām jau sāk atgriez-
ties tie jaunieši un manis tas priecē!

- Iesākām tēmu  par darbu... Šobrīd esi sākusi strādāt Ilūkstes 
novada pašvaldībā, kur viens no taviem pienākumiem ir aktivizēt 
novada jauniešus. Pastāsti par savām iecerēm?

Manas ieceres... Sākumā jau izprast, ko jaunieši grib, apzināt ie-

J A U N I E Š I
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spējas darboties. Braukšu uz skolām, jāredz cik daudz ir to jauniešu, 
kuri jau paši ir gatavi aktīvi darboties un izkustināt pārējos. Ir tāds 
klusums. Mans uzdevums – raisīt vēlmi. Tā ir vienreizēja iespēja, 
man tas ir atspēriena punkts. Ieceres ir dažādas – pasākumi, akti-
vitātes, projekti. Iecere, izveidot Ilūkstes novada jauniešu 
padomi, kas vēl vairāk veicinātu jauniešu iespēju sazināties 
ar pašvaldību. Kad biju sākusi mācīties Rīgā man pat jaunieši 
rakstīja, ka grib noorganizēt pasākumu, lūdza vai nevaru sazināties 
ar pašvaldību. Vēl viens no maniem uzdevumiem, paskaidrot, parā-
dīt, ka pašvaldībā visi ir atvērti. Sākumā gan ir jāsaprot, ko jaunie-
ši grib, nevis, ka rīko pasākumu, kurš nevienam neinteresē. Šobrīd 
galvenais, par ko domāju, ir jāizveido Jaunatnes politikas attīstības 
programma, redzējums nākamajiem gadiem, ko gribam darīt.

- Kā motivēt jauniešus iesaistīties?

Jaunieši ir ļoti dažādi, varbūt jāveido kādas grupas, piemēram, tai 
pašā Ilūkstes novada jauniešu padomē izveidojot sporta nodaļu, kul-
tūras vai starptautisko nodaļu. Jāļauj jauniešiem sajust, ka viņi 
paši daudz var paveikt, jā, es varu, man dota iespēja, man 
uzticas. Varbūt daudzi baidās izteikt savu viedokli, nesaprot, kur 
griezties. Ir jāpastāsta, lai saprot. Tādēļ, ja ir kādas idejas, priekšli-
kumi vai jautājumi, rakstiet  lasma.pokshane@inbox.lv.

- Ar kādu sajūtu Tu dzīvo?

(Pauze) Grūti no rīta sākt domāt... Es vienkārši dzīvoju... Zini kā 
ir... Tieši vakar lekcijā pasniedzēja prasīja – varbūt mums ir kāds 
cilvēks, kas iedvesmo?  Es ilgi domāju un sapratu, ka mani ie-
dvesmo mana ģimene. Tas man ir viss! Īpaši mazais brālis, 
viņam tagad divi gadi, domāju, no kurienes tik daudz viņam 
enerģijas. Jāražo! Ja apsēžamies un nekustamies, nedarām – 
atslēdzamies, kā televizors, kad uzliek uz taimera. Rīgā jutu, 
es sāku izzust.  Brālis ir smaidīgs, ja nokrīt, paraud. Ja nav slikto 
lietu, nejustu to labo. Šodien no rīta izlasīju  citātu, aptuveni bija 
tā – ja nebūtu melno svītru, nebūtu izgājis uz baltās svītras. Jāceļas, 
jādara, jāuztver mierīgi, kaut ne vienmēr man tas sanāk. Esmu emo-
cionāla, bet cenšos ieskatīties sevī.

- No kurienes Tevī ir tā mīlestība uz dzimto vietu, kā pati teici, 
patriotisms?

Tas cilvēkā ir no dzimšanas, domāju, kaut nedaudz ir katram. Vis-
pirms tas ir ģimenes, skolas darbs, lai jaunietis neaizgriežas 
prom no novada. Mēs varam daudz! Jauniešus aicinu atgriez-
ties atpakaļ savā novadā. Te viss attīstās, iet uz augšu. Ja jau-

nietis būs, tā izaugsme turpināsies. Es ticu, ka par mūsu novadu pēc 
pāris gadiem dzirdēs visa Latvija un vēl tālāk! Ticībai ir liels spēks.

Ar Lāsmu Pokšāni sarunājās
Madara Pavlovska

redaktore

J A U N I E Š I
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JŪS ESAT TIK STIPRI, CIK 
VĀJĀKAIS JŪSU KOMANDĀ
Svinīgo zvērestu nodeva pirmā Ilūkstes novada jaunsargu 
vienība

11.martā Ilūkstes novada kultūras centrā pulcējās jaunsargi, lai 
pieņemtu jaunsargu svinīgo solījumu. Svinīgo zvērestu nodeva pirmā 
Ilūkstes novada jaunsargu vienība, kopskaitā 32 jaunieši. Pasākumā 
piedalījās Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departa-
menta direktors Ansis Strazdiņš, Jaunsardzes departamenta 2.nova-
da jaunsargu instruktors Andris Dudels. Ilūkstes novada pirmo jau-
nsargu vienību sveica LR Saeimas deputāts Rihards Eigims, Ilūkstes 
novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, Iz-
glītības, kultūras un sporta nod.vad.p.i. Līga Baltrukeviča, Izglītības 
speciāliste Sanita Plone.

Svinīgajā pasākumā Ansis Strazdiņš uzsvēra, ka šis solījums uz-
liek pienākumus, jo jaunsargs tas ir savas zemes patriots katrā savā 
darbībā. Ir svarīgi apzināties - no kurienes es nāku, kur ir manas mā-
jas, kur piederu. Daudziem tā nav... „Darbojieties, mācieties, jūs esat 
svarīgi valstij. Svarīgi, lai jūs to nesat skolā, ejiet tautās, aiciniet ci-
tus. Katram pašam kaut kas jādara valstij. Kā atšķirt jaunsargus? Ja 
redzu, ka iet staltu stāju, tad zinu – dejotās, sportists, vai jaunsargs. 
Jaunsargs zina kā rīkoties riskantā situācijā, prot strādāt komandā, 
jaunsargs nevienu neatstāj. Jūs esat tik stipri, cik vājākais jūsu ko-
mandā. Lai nav tādu vārdu  - „varbūt”, „es mēģināšu”. Ja nedarīsi 
– nezināsi. Ejam un darām. Esam pārliecināti,” teica Ansis Strazdiņš. 
Sakot paldies par jauniešu uzdrīkstēšanos, Maigurs Krievāns uzsvēra 
šī zvēresta nozīmi, sakot: „Liela daļa diez vai vēl aptverat  šī brīža 
notikumu jūsu dzīvē. Tas ir zvērests Latvijai un novadam. Rādīt pie-
mēru ikdienā draugiem, ģimenei. Neaizmirstiet  par savu šodienas so-
lījumu. Dzīve pilna grūtībām, pārvarēt, būt stipriem, pārliecinātiem. 
Ceru, šī organizācija jūs stiprinās.”

Gribētos vēlēt, lai patriotiskā audzināšana ir norma ikkatrā ģime-
nē, lai mēs katrs, ne tikai jaunsargi, augam Latvijai. Atgādinot, var 
pieminēt, ka Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu 
var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem.  Uz-

ziņai var skatīt informāciju mājas lapā www.jaunsargi.lv. 

Madara Pavlovska
redaktore
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Svinīgo zvērestu nodeva pirmā Ilūkstes novada jaunsargu 
vienība. No kreisās puses Rekrutēšanas un jaunsardzes 

centra Jaunsardzes departamenta 
direktors Ansis Strazdiņš

JAUNO GRUPU KONKURSS 
“HOMESICK 2016”
26. martā Viesītē notika trešais jauno grupu konkurss HOMESICK 
2016. No Ilūkstes konkursā piedalījās meiteņu  grupa “Piparmēt-
ra”, vadītājs Arnis Slobožanins.  
Konkursu rīkoja Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes Kul-
tūras pili un Viesītes novada pašvaldību.   Šogad konkurss pulcēja 
12 jaunās grupas no visas Latvijas – Rēzeknes, Alojas, Nīcas, Lie-
pājas, Rojas, Neretas, Ilūkstes, Valdemārpils, Rīgas, Madonas un 
Salas.
Jau trešo gadu žūrijā mūziķu sniegumu vērtēja viens no Latvijas 
labākajiem bundziniekiem Gundars Lintiņš. Otro gadu žūrijas 
krēslu ieņēma festivāla “Sinepes un Medus” un Madonas ģitāristu 
sesijas organizators Imants Pulkstenis. Tā pat dalībnieku sniegu-
mu vērtēja mūziķis Kārlis Kazāks un Viesītes jauniešu domes pār-
stāvis, bundzinieks Alvis Sladzis. 

Konkursa rezultāti:
1.vieta – “Melns uz Balta” (Madona) 
2. vieta – “Piparmētra” (Ilūkste) 
3. vieta – “Improvizācija” (Roja)

Skatītāju simpātija: Wild Pride (Nereta)
Labākais autordarbs – grupai “Piparmētra” (Ilūkste)
Labākais solo ģitārists –  Edgars Roļskijs  (Kokteilis)
Labākais basģitārists – Maikls Drobins (Melns uz Balta)
Labākā vokāliste – Melita Rozentāle (Sala)
Labākā taustiņinstrumentāliste – Kristīne Vertjanova (Radio iela 8)
Amanda Lapa (grupa Piparmētra): “Konkurss bija lielisks. Bija 
ļoti patīkami kopā uzstāties ar tik progresējošām, jaunajām gru-
pām. Visi bija kolosāli . Mēs jutāmies ļoti pārsteigtas uzzinot, ka 
esam izcīnījušas 2.vietu, uz neko tādu nebijām cerējušas. Visas bi-

jām ļoti, ļoti priecīgas. Konkurss ir ļoti izdevies”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs sveic meiteņu grupu “Piparmēt-
ra” ar augsto sasniegumu -  2.vietu konkursā un balvu par  la-
bāko autordarbu .  Paldies gribam teikt  grupas “Piparmētra” 
meiteņu  vecākiem par atbalstu un šoreiz  īpaši  Elzas mammai Zitai  
par vizināšanu uz konkursu!  
Savukārt 2.aprīlī  koncertā Daugavpilī, grupa “Piparmētra” prezen-
tēja  savu albumu “Slāpes”. 

Vanda Rimša
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore 
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AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PĀRSTĀVJI VIESOJĀS ILŪKSTES 
NOVADĀ
Jau izsenis tautā pieņemts, ka uz labu kaimiņu vienmēr var paļau-
ties, var mācīties, kā darīt labāk vai citādāk. Tāpēc Aknīstes no-
vada pašvaldības darbinieki martā viesojās pie kaimiņu kolēģiem 
Ilūkstes novadā. Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Maigurs Krievāns un izpilddirektore Līga Bukovska stāstīja par 
dzīvi novadā, tā prioritātēm, sasniegumiem un problēmām. Prezen-
tācijā iepazināmies ar īstenotajiem projektiem, izglītības iestādēm, 
kultūras dzīvi un notikumiem, ar kuriem ilūkstieši lepojas. Mūsu 
darbiniekiem bija iespēja izstaigāt domes ēku, apskatīt nesen iz-
veidoto Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, 
tikties ar kolēģiem un dalīties pieredzē dažādu nozīmīgu jautājumu 
risināšanā.
Vizītes turpinājumā Ievas Rimeicānes (Tūrisma un attīstības spe-
ciāliste) pavadībā apmeklējām Ilūkstes kultūras centru. Tā vadītājs 
Andis Ķīsis ar patiesu lepnumu izrādīja izremontētās telpas, iegādā-
to skaņas un gaismas aparatūru. Andis ir biežs viesis mūsu novadā, 
un daudzi aknīstieši viņa spēlētajās ballēs ir līksmojušies līdz paša 
rīta agrumam. 
Viesojāmies arī jaunatklātajā Ilūkstes peldbaseinā. Iepazināmies ar 
šo kompleksu un tā piedāvātajām iespējām. Ir zināms, ka arī Aknīs-
tes novada iedzīvotāji jau iecienījuši šo baseinu un ir gandarīti par 
skaistajām telpām un laipno apkalpošanu. 
Pēc tam tika apskatīta Dvietes pagasta māja, „Apsītes”, kurās visu 
savu mūžu dzīvojis vīnogu selekcionārs Pauls Sukatnieks. Intere-
santi bija dalīties pieredzē par muzeja apsaimniekošanu, jo „Apsī-
tes” ir Ilūkstes novada pašvaldības īpašums. 
Daudz jautājumu aknīstiešiem bija apmeklējot Bebrenes katlu māju 
„Bebrenes Tehnikums”. Tā rekonstruēta projekta ietvaros, lai pa-

augstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlu mājā .
Pēc garšīgās pusdienu maltītes Bebrenes vidusskolā, direktore  Ēri-
ka Šaršune aicināja ieaust audeklā savus dzīparus, kas pamazām 
taps kā dāvana Latvijas simtgadei.
Aknīstes novads teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā ir mazs, gluži 
kā Ilūkstes novads, bet novados ir cilvēki, labi paveikti darbi, vērtī-
bas ar ko var lepoties un dalīties ar kaimiņiem. 

   Lāsma Prande 
Aknīstes novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

BIEDRĪBA “DAUGAVPILS UN ILŪKSTES 
NOVADU PARTNERĪBA “KAIMIŅI”” 
IZSLUDINA PROJEKTU PIETEIKUMU KĀRTU 
UN ORGANIZĒ PROJEKTU PIETEIKUMU 
SAGATAVOŠANAS SEMINĀRUS. 
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” no  
2016.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam  izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietva-
ros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.

2016.gada 19.aprīlī, dabas parka “Dvietes paliene” informācijas 
centrā “Gulbji” tiks organizēts seminārs par projektu pieteikumu 
sagatavošanas kārtību. Semināra sākums ir plkst. 15:00.
Seminārā tiks stāstīts par pieteikumu veidlapu aizpildīšanas kārtī-
bu un visiem ar projektu pieteikumu sagatavošanu saistītiem jautā-
jumiem gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projektiem. 
Projektu konkurss izsludināts 24.martā un projektu pieteikumus 
var iesniegt no 25.aprīļa līdz 25.maijam gan izmantojot elektro-
nisko parakstu, gan Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), gan 
arī personīgi Sēlijas ielā 25, Daugavpilī. 
Vairāk informācijas: http://www.daugavpils.partneribas.lv/ 

Attīstības plānošanas nodaļa

CILVĒKS       Ô VIDE
Mežā izgāzti atkritumi - gribi ziņot, bet nezini kur īsti atrodies? 
Upē izlikti aizdomīgi tīkli - gribi ziņot, bet nezini kam? Uzņēmums 
piesārņo vidi - gribi ziņot, bet nav jau vērts, tāpat nekas nemainī-
sies? Mainīsies, ja Tu palīdzēsi! Par vides pārkāpumiem ziņo 
Valsts vides dienestam ar mobilās lietotnes “Vides SOS” 
starpniecību!  
Visi ziņojumi nonāk pie mums un ir pieejami tīmekļa vietnes www.
videssos.lv interaktīvajā kartē. Tu tiksi informēts par vides pārkā-
puma novēršanas gaitu savā e-pastā visi varēs sekot līdzi iesūtīto 
ziņojumu statusa gaitai no informācijas iesūtīšanas brīža līdz pār-
kāpuma novēršanai www.videssos.lv. 
Aplikācija radīta IOS, Android un Apple viedtālruņiem, tā darbojas 
ar Facebook un Draugiem.lv pasi, ar iesūtītajiem ziņojumiem iespē-
jams dalīties Facebook un Twitter. Lejupieladē “Vides SOS” App 
Store un Goole Play 
Vides problēmu gadījumā Tu vari mums zvanīt un rakstīt e-pastus! 
VVD diennaksts dežuranta mobilais tālrunis: 26338800 
Darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00 zvani uz mūsu stadionāro vides 
problēmu tālruni: 67084211 

Valsts vides dienests

 
Ô
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VAI DZĪVOJAM SŪNU CIEMĀ?
...par pašvaldību un medijiem

Šobrīd krietni skaļākos toņos, kā agrāk ir uzsākta diskusija ar lo-
zungu - vai pašvaldībām vajadzētu izdot savu avīzi? Lai gan dažādās 
aptaujās iedzīvotāji saka, pašvaldības izdevumiem - būt un teikt, ka 
tie tiks aizliegti pavisam arī būtu pārāk skaļi, tomēr, izskatās, ka 
pašvaldību izdevumiem nāksies pieredzēt krietnas reformas. 

Daudzu pašvaldību izdevumi tik tiešām ir izauguši līdz avīžu lī-
menim, piedāvājot  iespējas izvietot reklāmas un sludinājumus, at-
ņemot iespējas reģionālajiem medijiem pelnīt. Pašvaldību izdevumos 
ir tikai pašvaldības slavinoši raksti, izslēdzot objektivitāti, un visbei-
dzot pašvaldību izdevumiem nav jānodarbojas ar žurnālistiku, paš-
valdību izdevumos ievietotie raksti kropļo žurnālistiku – tā saka me-
diju pārstāvji. Daudzējādā ziņā var piekrist mediju pārstāvjiem – ar 
reklāmu pašvaldību izdevumos nebūtu jānodarbojas, un iespējams 
arī žurnālistika jāatstāj profesionāļu rokās. Katrā ziņā ir jāizveido 
konkrētas vadlīnijas par to, kas tad ir un kas nav jāatspoguļo pašval-
dību izdevumos, it īpaši, ja pašvaldību izdevumi tik ļoti traucē citu 
izdevumu pastāvēšanai. Un tik tiešām tie reālie piemēri ir ļoti dažā-
di. Mūsu pašvaldības izdevums nav melnajā sarakstā, bet ir pašval-
dību izdevumi, kuros izvieto reklāmas un diemžēl, kur nevar lepoties 
ar labu rakstu kvalitāti. Un tas vairs nav tikai diskusiju līmenī starp 
dažām atsevišķām grupā, bet jau tiek izvērst iesaistot visu sabiedrī-
bu (radio, televīzijā – „svaigākais” 30.marta LTV1 raidījums „Tieša 
runa”), un jau notiek reāls darbs, lai situācija mainītos, lai tiktu mai-
nīts pašvaldību izdevumu izskats, saturs, piedāvājot vadlīnijas.

Nekādā gadījumā šis nebūtu jāuztver kā protestraksts notieko-
šajai situācijai. Ar šo atkāpi vēlos tikai jau laikus informēt mūsu 
lasītājus, ka pastāv iespēja (to var vērtēt kā sliktāko scenāriju), ka 
turpmāk pašvaldību izdevums nesastāvēs no 20 lapu apjoma, kā tas 
ir mūsu gadījumā, bet, piemēram, no 5 lapām, kur ietverti domes lē-
mumi, nepieciešamības gadījumā saistoši noteikumi, statistika – dzi-
mušie, mirušie, jubilāri novadā, tematiski statistika, piemēram, par 
skolēnu skatiem un tml., vai arī kāda lēmuma izvērstāks apraksts, 
bet izslēdzot jebkāda veida šos lielos rakstus – intervijas, stāstus, at-
skatus uz pasākumiem. Bet kā šie pašvaldību izdevumi tik ļoti izau-
guši? Viss ir vienkārši- vēloties, lai paņemot rokās novada izdevumu 
iedzīvotājs ne vien iepazīstās ar domes lēmumiem, bet no šī izdevu-
ma saņem daudz vairāk, lai tas ir interesants un gaidīts. Koncentrē-
tā veidā vienā izdevumā ir iespēja uzzināt par dažāda veida norisēm 
novadā, pluss lasot intervijas ar novadniekiem. Kā arī šie izdevumi 
ir viens no komunikācijas kanāliem, veidiem kā nodot informāciju 
iedzīvotājiem. Daudzās pašvaldībās šie izdevumi tiek izdoti 15 un 
vairāk gadus. Protams, kāds teiks, ir 21.gadsimts – televīzija, inter-
nets ar visām sociālo tīklu iespējām, bet tai pat laikā ne visi cilvēki, 
īpaši gados, šīs iespējas nav apguvuši, līdz ar to avīze ir vienīgais 
kanāls. Te protams oponē mediju pārstāvji, atgriežoties pie punkta, 
ka pašvaldību izdevumos ir tikai pašvaldības slavinoši raksti, izslē-
dzot objektivitāti. Tomēr gribās atzīmēt, lai gan mediji teic – esot 
demokrātijas sargi, tai pat laikā atzīst, ka, lai uzturētu demokrātiju 
ir jāmeklē tas, kas netiek izdarīts. Mūsdienu sabiedrībā masu medi-
jiem ir vairākas funkcijas – tie ir ne tikai informācijas nesēji, bet arī 
ietekmē sabiedrības rakstura un sabiedriskās domas veidošanos. Tie 
izvēlas par kādiem notikumiem runāt un kā runāt, tādā veidā mediji 
mums pasaka ne tikai par ko domāt, bet arī kā domāt. Tiem ir spēja 
izveidot auditorijas zināšanas konkrētajā jautājumā un arī ietekmēt 
izmaiņas esošajās zināšanās, mediji izvirza notikumus, bet var tos arī 
noklusēt. „Ja skatāmies uz Latviju, tad plašsaziņas līdzekļi šodien ir 
kā zirgi hipodromā. Vēlme un tirgus diktēta nepieciešamība būt pir-
majiem – uzrakstīt skaļāko ziņu, lietot skarbākos epitetus, parādīt 
pārsteidzošākos kadrus – uzliek klapes uz acīm, dzen žurnālistus no 
notikuma uz notikumu, bet nedod laiku apstāties un padomāt.”* Un 
ar nožēlu nākas aizdomāties, varbūt tas arī ir vienīgais, kas interesē? 
Daudzi cilvēki, krietni sava darba darītāji, daudzos Latvijas novados 
ir palikuši nesadzirdēti, pie viņiem nav braukuši vadošie reportieri 
no lielajām Rīgas televīzijām, turpretim negatīvās ziņas, ķengas no-
nāk starmešu gaismā nomācot labo. Un uz šo jautājumu ir jāskatās 
plašāk. Tik daudz tiek runāts, ka ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem 
jāatgriežas mājās, bet tai pat laikā mediji ir pārsātināti ar negativitā-
ti - tiek slēgtas skolas, nelaboti ceļi, turpina samazināties iedzīvotāju 

skaists un tamlīdzīgi. Tas ārzemēs dzīvojošais latvietis, kā lai viņš 
domā par atgriešanos Latvijā, kur nu vēl laukos? 

Lai vai kā, ne tikai  pašvaldības, bet arī daudzas citas iestādes, 
organizācijas un cilvēki  ir un būs atkarīgi no mediju labvēlības, pro-
tams, neizslēdzot pozitīvos piemērus, pašvaldību gadījumā - veik-
smīgas sadarbības veicināšana ar medijiem. Mūsu gadījumā sadar-
bība ar Latgales Laiku, Reģionālo televīziju, bet ir vēl viens punkts, 
diemžēl kā negatīvs piemērs, pie kā gribās pieskarties, runājot par 
komunikāciju un mediju tēmu. Tas  ir  nesenais TV3raidījums „Nekā 
personīga” (27.marta sižets). Pēc sižeta noskatīšanās gribējās klau-
vēt pie veidotāju sirdsapziņas, jautājot vai viens no  mērķiem bija pa-
rādīt mazpilsētu kā izmirstošu ciemu? Vai tik tiešām starp Ilūkstes 
novadu un Andreja Upīša grāmatā aprakstīto Sūnu ciemu ir liekama 
vienādības zīme? Meistarīgi bija paņēmieni, lai Ilūksti parādītu vis-
drūmākajās krāsās – neveiksmīgi kadru rakursi, pelēkās krāsas, fona 
mūzika. Ziniet, dien dienā braucot uz darbu Ilūkstē,  nevienu zirgu 
neesmu redzējusi (atsaucoties uz raidījuma ievadkadriem). Jā, cilvē-
ku skaits samazinās, bet vai šiem cilvēkiem, kas te dzīvo nav nekā-
das vērtības?! Gribās jautāt, kāpēc labi darbi tiek sabojāti ar sliktiem 
vārdiem? Un tā ir viela pārdomām katram no mums... Vai tiešām 
mēs gribam dzīvot Sūnu ciemā? Bez izglītotas sabiedrības, skolām, 
bērnu dārziem… galu gala, bez tā tik daudz apspriestā baseina? Vai 
tiešām te nav vajadzīgs nekas, lai cilvēki gribētu viesoties šeit, lai 
tūristiem Ilūkstes novads ir gala mērķis, lai jaunieši gribētu atgriez-
ties mājās. Lai nav kauns teikt – mans novads ir Ilūkstes novads! Vēl 
viens piemērs, nesen raidījuma TE (LTV Jaunatklāšanas raidījums) 
komanda viesojas Iecavā (starp citu, ja kāds ir palaidis garām, TE 
viesojās arī mūsu pusē – 2015.gada oktobrī),  kur pretimnākošajiem 
puikām jautāja – Ko te pie jums var apskatīt? -  Nekā! Skanēja atbil-
de. Nekā... Kā izrādījās bija gan ko apskatīt, bet tas tikai tādēļ, ka 
pati žurnālistu, filmēšanas komanda tajā bija ieinteresēta. Un te jau 
ir runa ne tikai par žurnālista ētiku, bet par mūsu katra  atbildību – 
ko es stāstu par savu novadu? Katrs sliktais vārds, katrs negatīvais 
komentārs sociālo tīklu vidē veido mūsu seju. Jā, mūsu! Katra, kurš 
te dzīvo, mācās, strādā! Ne tikai novada, pašvaldības, vai kāda cita…
(gribētos cerēt, ka šī apziņa ir izaugusi!). Un muļķīgi būtu domāt, ka 
tādā veidā tiek risinātas kaut kādas problēmas!... 

Mēs varam lepoties,  jo novadā ir attīstība, bet diemžēl,  rodas sa-
jūta, ka informatīvajā laukā svarīgāk ir atspoguļot negatīvo. Spītējot 
tam, tomēr ir ticība, ka mēs kopā veidojam vienotu un stipru sabied-
rību, tādu sabiedrību, kura spēj graudus no pelavām atsijāt, ar prātu 
risināt problēmas un ar savu rīcību, darbiem un vārdiem nest, veidot 
pozitīvu novada tēlu. „Jāspēj noticēt, ka demokrātiska, toleranta un 
pārtikusi sabiedrība iespējama tepat, mūsu mājās. Ja būsim lepni 
par pašu paveikto, būsim laimīgi”*.

Madara Pavlovska
redaktore

*atsaucoties uz rakstu „Valsts prezidenta uzruna konferencē 
„Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā” 
2007. gada 8. septembrī” (publicēts tiešsaistē http://www.president.

lv/pk/content/?art_id=11491 )

K O M U N I K Ā C I J A  U N  S A D A R B Ī B A

Foto - Sarmīte Bogdanoviča 
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LAIKS BEBRENEI
Vietējie Bebreni sauc par Sēlijas pērli, un ne velti. Kādam šī 
vieta saistās ar teikām un nostāstiem par grāfu laikiem, sa-
glabāto muižu kompleksu, sēļu viensētām, rokdarbiem, cie-
mata centru, dabu, iekoptiem laukiem, vietas patriotiem un 
cilvēkiem, kuri atgriežas savās dzimtajās mājās, lai strādātu 
tepat. Te sargātais senču mantojums savijās ar aktīvu rosību 
un attīstību šodienā.

Bebrenes ciems ir viens no nedaudzajiem Latvijā, kura apbūve tieši 
piekļaujas muižas ansamblim un veido ar to kopēju plānojuma struk-
tūru. Tajā noteicošā loma ir muižas ēku un baznīcas izkārtojumam.  
Bebrenes muiža no 1570.gada piederēja Zībergu dzimtai. Šobrīd te 
darbojas Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola. 

Tas cilvēciskums sarežģī dzīvi, bet to nevajag izslēgt no sava 
ikdienas ritma

Jau kopš 2014. gada februāra Bebrenes vispārizglītojošā un profesio-
nālā vidusskola  īsteno mūsdienīgo modeli par vispārējās un profesio-
nālās izglītības satuvināšanu. Ilūkstes novada pašvaldības drosmīgo 
solis, pārņemot Bebrenes profesionālo vidusskolu, kas bija pirmā slē-
dzamo skolu skaitā, ir attaisnojies, tagad skola attīstās, skolas ko-
lektīvs izmanto visas iespējas audzēkņu skaita pieaugumam. Jaunais 
veidols ir kaut kas cits, kā tas bija līdz skolu apvienošanai, bet visam 
pāri ir jāstāv cilvēciskajam faktoram, uzsver skolas direktore Ērika 
Šaršune: „Svarīgi apzināties, kāpēc tika darīts un pieņemt. Kas būtu, 
ja nepārņemtu tehnikumu? Palicis tāds stūris, ko negribās redzēt... 
Pasākumi, aktivitātes, tiek darīts viss,  lai skolai piesaistītu audzēk-
ņus. Šogad rekordskaitlis – 60. Brauc uz darbu, pretī nāk tik daudz 
jauniešu, patīkamas sajūtas. Dzīvība ciematā. Mazo bērnu gan nav, 
tas skumji, jo jaunie pilsētās, ārzemēs, žēl. Ja nesāks domāt par dar-
ba vietām, vai būs savādāk?” Līdzās jau ierastajiem pulciņiem, 
pasākumiem, Bebrenes skolā kā jaunums – futbols, māksla un  
robotika.  Profesionālajā galā – tālākizglītība pieaugušajiem, 
attīstīta ēdināšanas joma. Skolotājiem – kursi, izglītošanās, 
tiek organizēta humanitārās pedagoģijas nometne. Grūti ie-
domāties, kā būtu Bebrenē, ja nebūtu skolas. Stāsta direktore: 
„Beidzot  ir realizējies daudzus gadus lolots sapnis, un tagad Bebrenē  
tiek realizēta Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas programma  - vi-
zuāli plastiskā māksla, kā arī Ilūkstes novada Sporta skolas futbola 
un vieglatlētikas programma. It kā jau koks ar diviem galiem, bērni 

nebrauc vairs uz Ilūksti, bet var tepat, bet ne katrs vecāks varēja 
uz Ilūksti izvadāt. Un robotika, šogad jaunums, programmē robotus 
sākumskolas bērni. Aizgūta ideja no Siguldas Bērnu un jauniešu inte-
rešu centra, caur tiem humanitārās pedagoģijas kursiem. Pateicoties 
Bebrenes vidusskolas biedrības realizētajam projektam un pašvaldī-
bas līdzfinansējumam, mums ir četri komplekti. Tas patīk arī 12.kla-
sei. Virzāmies uz tehniskajām zinātnēm jau no sākumskolas, lai nav 
tikai teorija. Savukārt,  humanitārās pedagoģijas nometne dod iespē-
ju skolotājiem paskatīties savādāk uz bērniem. Spēja pasniegt vielu 
tai līmenī, kādā ir tā auditorija. Ienāc klasē, kas šo tēmu dzird pirmo 
reizi. Spēja līdz tam nonākt. Būtu mazāk nevajadzīgu asumu. Sirds 
un dvēseles cilvēki to spēj. Arī 12.klase ir mainījusies. 21.gadsimts. 
Skolotāju kolektīvs strauji noveco. Skolotājs ir tikai cilvēks, visas tās 
negācijas, kas pār viņu nāk...Ģimene -  tā īstā vieta, kur audzināt 
bērnu. Citi domā, skola ir atbildīga par visu, sākot no iemācītas „la-
brīt” un  „paldies” teikšanas. Ir daudz pasākumu ar vecākiem. Skola 
domā jaunas attīstības jomas. Piemēram, tālākizglītības kursi, pūles 
attaisnojās, ir gribētāji, jo šobrīd saskatu potenciālu mūsu pieaugušo 
tālākizglītībā.”  

Kā viena no Bebrenes skolas vizītkartēm ir radošums un spēja uz-
ņemt viesus. Te, radoši skolotāji, kuri  saprotas no pusvārda, kolek-
tīvs, kurš spēj mobilizēties, kā piemērs, pagājušajā gadā aizvadītie 
Līgo svētki, kad Bebrenē viesojās Amerikas latvieši, arī notikušās 
Mazpulku nometnes, kuras pulcēja ap 400 bērniem. „Stimulu dod hu-
manitārās pedagoģijas nometne,” stāsta Ērika, „organizējot pasāku-
mu izplānot tā, lai tie cilvēki jūtas labi. Bebrenes vārdu iznes ne tikai 
Latvijas, bet Baltijas mērogā. Viss mums tik skaisti, tik sakopta, vide 
- kā paradīzē, to novērtē arī viesi, bet ikreiz prasa, ar ko nākošreiz 
pārsteigsim, un mēs sakām – atradīsim, ko jaunu redzēt. Caur skolas 
aktivitātēm Bebrenes vārds izskan. Radošās pavāru meitenes, pal-
dies par viņu atsaucību. Pasvied ideju, darām? Darām!  Tā, ka vasarā 
nav brīva laika. Radošā nemiera dzīsla, mēs tādi esam, tā izdarīt, lai 
prieks pašam un citiem. Prieks par Draudzīgā aicinājuma balvu, 
kuru skola iegūst ne pirmo reizi. Kad skolas tika apvienotas, 
tik un tā saņēmām to augstāko apbalvojumu. Strādājot jau 
tādu mērķi neizvirza. Pašmērķis, lai tiem, kas strādā, mācās 
ir interesanti. Lai gribās atgriezties pie skolotāja kā drauga. Tas 
īpaši jūtās no profesionālās audzēkņiem. Savas krāsas ienes dienesta 
viesnīca, reālā jauniešu pasaule. No negatīvā, līdz pozitīvajam. Jau-
nieti iepazīsti vairāk. Vajadzīga pieredze caur to paskatīties savādāk 
uz jaunieti. Ikdienas rūpes skar visus, vecākus, skolotājus, jauniešus. 

Ilūkstes novada pašvaldības drosmīgo solis, pārņemot Bebrenes profesionālo vidusskolu, kas bija pirmā slēdzamo skolu 
skaitā, ir attaisnojies, tagad skola attīstās, skolas kolektīvs izmanto visas iespējas audzēkņu skaita pieaugumam
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Tas cilvēciskums sarežģī dzīvi, bet to nevajag izslēgt no sava ikdienas 
ritma. Tiec galā ar  savām darba problēmām, visas lietas ir izrunā-
jamas, runāt acīs, lai nav lieki pārpratumi. Vispirms izrunāt, nevis 
tā vienpusēji. Ko dod tas rakstiskais paskaidrojums tādās ikdienas 
lietās. Visam jau ir dziļāki iemesli, bieži vien apslēptas dziļākas sekas, 
vajag palīdzēt tam cilvēkam. Ir gandarījums, kad tas sanāk. Māte Te-
rēze teica, ja tu nevari pabarot 100, tad pabaro vienu. Man ļoti patīk 
tas stāsts par jūraszvaigznēm, šis stāsts iet cauri manam darbam, 
varbūt tas sadedzina nevajadzīgi, bet, ja tev patiesi saka paldies, tas 
bija tā vērts. Skolotājs pielaiž tuvu to bērnu, šai skolai tas tā ir.”

Tādi mēs šeit esam – mazliet patrioti, gribam dzīvot tur, kur 
dzīvojam

Mūsu novada skolas ir tikpat augsta līmeņa, kā citas, stāsta Ērika: 
„Izdarīts daudz, bērnus vienmēr gribās vairāk. Te arī novada līmenī 
jādomā, sevišķi par deviņgadīgajām skolām, lai bērni turpina mācī-
bas savā novadā, jebkura novada skola ir cienīga, reitingi augsti. Ir 
arī pieredze, ka jaunietis gadu pamācās citur un tad nāk pie mums. 
Vai vienmēr ir jāizvēlas pilsētas kombināti, vai tas ir labākais? Pro-
tams,ar Astiča skolu nevaram konkurēt, bet kas attiecas uz ēdināša-
nu, pavāriem, salīdzinot ar citām skolām esam labā līmenī. Izglītība 
darba vidē – nelietojam skaļi šos vārdus, bet kā pašvaldība pārņēma 
tehnikumu, tika radīta šāda iespēja, visi pasākumi novadā, kur ne-
pieciešami ēdināšanas pakalpojumi, tur pieredzi iegūst mūsu bērni. 
Mācoties jāiziet visām pakāpēm.  Piemērs no Lietuvas, par kalēja 
profesiju, tika apzināts pa reģioniem cik šādi speciālisti nepieciešami 
un tieši viņiem bija mācības, piesaistot speciālistus no ārzemēm. Ne-
būsim pašnāvnieki, sakot, ka vienu vai otru profesiju valstij nevajag. 
Izglītots jaunietis! To ko es zinu un protu, atņemt nevar neviens... 
Vai pilsētā, aizejot pēc 9.klases, būs zelta bedre? Ja es to bērnu jau 
pēc 9.klases aizsūtu prom, tad kā prasīt, kas paliks laukos 
dzīvot. Mācoties, paliekot dzīvot. Tas atkarīgs no cilvēka, cik 
dziļi novadu uztver kā savu, vai grib, lai attīstās. Tad nav arī ko 
teikt, ka nav. Pilsētas un lauku skolas ir dažādas, visas pār vienu kār-
ti nevar mest, bet varam ņemt vērā līmeni, ko atspoguļo centralizēto 
eksāmenu rezultāti. Un kurā no Latvijas augstskolām nav Bebrenes, 
Ilūkstes bērnu, visur mūsējos atradīsi. Skolā materiāli tehniskā bāze 
ir. Bērni malači. Ar cilvēkiem ir paveicies, daudziem paldies. Ir arī tie, 
ar kuriem domas nesaskan, bet līdzsvaram jābūt. Tādi mēs šeit esam 
– mazliet patrioti, gribam dzīvot tur, kur dzīvojam.”

Pie darītājiem jāmin Bebrenē daudzskaitlīgi pārstāvētās biedrības. 
Minot dažas no tām jāsauc, Bebrenes vidusskolas biedrība, Jauniešu 
brīvdienu centrs, kultūras nama folkloras kopa „Ritam”, „Bebrenes 

nami”, „Dvietes senleju pagastu apvienība”, pavisam jauna biedrība 
ir  „Sēlenes”, jo, kā stāsta Benita Štrausa, radās  ideja, ka vajag ap-
kopot šīs puses saimnieču senās ēdienu receptes, te Lorija Kamins-
ka aktīvi darbojas, tiek pierakstītas receptes, atmiņu stāsti, uzņemti 
foto. Bebrenieši cer, ka no šī materiāla taps grāmata. „ 25 gadi apritēs 
„Bebra SSKA””, stāsta Benita, „cepuri nost Puidām. Dinastija turpi-
nās. Ar viņu palīdzību Bebrenē būs otrais velo maratons. Biedrības 
realizē projektus, lai te Bebrenē vis kaut kā būtu vairāk. Ir izveidota 
arī Bebrenes iniciatīvas grupa, kad kopā tiek saukti iedzīvotāji, to-
starp uzņēmēji, iestāžu vadītāji, zemnieki un citi. Piemēram, pirms 
Lielās talkas, informējot par projektu iespējām. Varbūt kādam kaut 
kas iekrīt acīs, lai gan visiem, gan sev tiek. Katram jāpieliek tas ma-
zumiņš, lai dzīve paliktu labāka mums visiem kopā, visu varens ir 
tikai Dievs. Pašiem arī jāpiedomā. Rūpe pavasarī – ceļi. Ja tu pats 
brauc ar smago tehniku pa tiem dubļiem. Vai nevar braukt, kad pa-
salis. Lielākajā šķīdonī brauc. Padomā iepriekš neizjaucot ne to ceļu, 
ne tos laukus. Mazliet globālāk skatīties. Plašākam tam jēdzienam 
jābūt. Liela daļa, kas te notiek - tie ir pašu realizēti projekti, 
un tikai tad pašvaldība līdzfinansē, protams, paldies par to. 
Nevar gaidīt, ka tev gatavu iedos. Ir jauno māju pagalmā - rotaļu 
laukums, „Ritam” tautastērpi... ” Bebrenē darbojas arī dažāda veida 
grupas, kurās apvienojušies cilvēki ar kopīgām interesēm, piemēram, 
„Māras” - rokdarbnieces - ada, tamborē, te minama Augšzemes mus-
turu grāmata (autore M.Baltmane), „Mare” - audējas - regulāri iet uz 
aušanas darbnīcu, „Labākie gadi”, kur visi seniori socializējas.  Baz-
nīcā priesteris Arnis Maziļevskis pulcina cilvēkus. Kā arī jau trešo 
gadu bērniem, kuri mācās Bebrenes VP vidusskolā un arī mazajiem 
bebreniešiem ir iespēja piedalīties kristīgajās nodarbībās. Atbilstoši 
bērnu vecumam un vajadzībām ir izveidotas četras grupas. Stāsta 
skolotāja Marta Vanaga: „Tā ir kā bērnu sagatavošana ieiešanai baz-
nīcā. Nodarbības notiek īpaši sagatavotā vidē – ātrijā, kas tulkojumā 
nozīmē – baznīcas priekštelpa. Tā ir vieta, kur pulcēties, kur ieklau-
sīties Dievā un kopīgi atklāt to, kas ir Jēzus. Mana loma nav kaut ko 
didaktiski iemācīt bērnam, bet kopā ar bērnu tuvoties Dievam”. Rā-
dot materiālus ar kuriem strādā bērni, Marta uzsver, ka visi veidotie 
materiāli ir vienkārši un patīkami. Svarīgi arī, ka tie ir roku darbs, 
pašu bebreniešu veidoti. Lai taptu šī vieta, ir strādājuši daudzi cilvē-
ki. 2012.gadā - notika telpu remonts, tad tika izgatavotas mēbeles un 
gatavoti  materiāli. Skolotāja Marta, pirms sāka strādāt, piedalījās 
vairākos kursos, sākot no 2012.gada vasaras. 

Bebrenieši lepojas, novadā nav cita pagasta, kuram būtu izveidota 
sava mājas lapa, tas ir Malašavsku ģimenes brīvprātīgais darbs, iet 
fotografēt, rakstīt, likt. Mājas lapa www.manabebrene.lv ne tikai  dod 
iespēju citiem iepazīt mūsu pusi, bet arī jebkuram sekot līdzi norisēm 
dzimtajā pagastā. Bebrenes mājas lapas idejas autors, izveidotājs un 
uzturētājs ir Guntis Malaševskis. Fotogrāfiju un fotoreportāžu autors 
– Viktors Malaševskis. Lapa darbojas kopš 2010. gada.

Darīt ar prātu un saskaņā ar dabu. Jāaptver – liela bagātība 
– tā neskartā daba

Runājot par citiem, pēdējos gados realizētajiem projektiem un iece-
rēm, ir jāmin atjaunotās Bebrenes dzirnavas, atzīmēšanas vērts - 
Dvietes upes atjaunošanas projekts, stāsta Benita: „Viss tika darīts, 
lai tā nauda paliek savējiem, tā šķelda tepat aizgāja, visi darbi, frēzē-
šanu veica novada firma. Un nav tik vienkārši izgrozīties, lai tieši tas 
vietējais dabūtu. Dabas parkā Dvietes palienē arī biedrības „Dvietes 
senlejas pagastu apvienība”darbs. Rūpe - dabas parkā nav neviena 
darbinieka. Būtu savādāk, ja būtu atalgots darbinieks, administrāci-
ja. Te arī tik daudz zemes īpašnieku, ja katrs ieliktu arī savu. Te varē-
tu darboties kāda zemes īpašnieku apvienība. Pārsvarā jau uzsver to, 
kas ir aizliegts... Darīt ar prātu un saskaņā ar dabu. Jāaptver – liela 
bagātība – tā neskartā daba. Eiropā nav, grib atgriezt, mēs laikam arī 
gribam zaudēt, lai tad mēģinātu atgriezt.”

Bebrenē vērojama vēl viena patīkama tendence – ir vairāk jauno zem-
nieku, daudz to, kuri  atgriezušies, saucot jaunos saimniekus, Benita 
teic:  „Cepuri nost, ka izvēlās šo grūto misiju – atgriezties, palikt, 
strādāt savā dzimtajā pusē. No jaunākajiem var minēt zemnieku 
saimniecību „Apiņi”, „Dimanti”. Aktīvi strādā Strodu puikas – San-
dis, Edgars Strods – sācis lopus audzēt, Guntars Rimeicāns, jāmin 
Vuškāns Paulis. Gudri puiši. Dzimtajā pusē strādā arī Līga Pauļuka, 
Kristīne Boguša.” Smejoties  Benita jautā -  līdz cik gadiem skaita 
jaunus? Jo saukt varētu vēl un vēl. Lai uzzinātu kā sokas jaunajiem 
saimniekiem, tiekos ar Kristīni Bogušu. Saruna ar Kristīni kārtējo 

N O V A D A  P I E Z Ī M E S

Atzīmēšanas vērts - Dvietes upes atjaunošanas projekts. 
Dabas parkā Dvietes palienē arī biedrības

„Dvietes senlejas pagastu apvienība”darbs



17

reizi atgādina, ka tikai uzstādīs mērķis un liela, liela pacietība var 
novest pie rezultāta. 

Dzīvot laukos nav skumji, cilvēki, kas spēj to novērtēt, no-
vērtēs

Lai arī Kristīne no 18 gadu vecuma daudz laika pavadījusi strādājot 
ārzemēs, tomēr stiprāka bijusi pārliecība, ka tur nekad nepaliks. Viņa 
ir pārliecināta, augļi rodas darot darbu ar gandarījumu, ir  jāmīl, jā-
tic, jāpilnveidojas. Nekad tā nebūs, ka ies kā pa sviestu, kā jebkurā 
biznesā.  „Jāizvēlas mērķis, ja negrozīsies dzīvē, nekā arī nebūs. Gal-
venais neuzņemt negatīvismu, ticēt pašam sev, saviem spēkiem un 
viss izdosies,” saka Kristīne. Tagad, kopā ar dzīvesbiedru Andreju, 
saimnieko tepat. Savulaik absolvēja Bebrenes vidusskolu, vēlāk  ju-
ristes izglītību ieguva Daugavpilī. „No 18 gadiem, šurpu, turpu, uz 
čemodāniem, sākumā viena braukāju, tad pievienojās draugs. Šogad 
sākām piezemēties, apnikusi tā mētāšanās. Ir nodibināta piemājas 
saimniecība, audzējam gaļas lopus. Kā sākām? Gadi 6 atpakaļ iešāvās 
prātā tāda doma ar tēti – celsim pirti vecvecāku dzimto māju pusē, 
lai īstenotu ieceri, devos peļņā uz Skotiju uz 3 gadiem, regulāri cen-
tos apciemot savējos. 2012.gadā tētis un draugs spēkus lika kopā, lai 
uzsāktu kaut ko lauksaimniecības jomā, nolēma audzēt gaļas lopus 
Šarolē. Ir divi ganāmpulki, tētim un man ar dzīvesbiedru, bet viena 
novietne. Lai uzsāktu saimniecisko darbību, atkal devāmies peļņā 
uz ārzemēm. Tā cēlās šķūnis, iežogojumi, visi labiekārtošanas dar-
bi, izrakts dīķis lopiem utt. Lai kaut ko uzsāktu  lauksaimniecības 
jomā, grūti, ja nav iekrājumu. Grūti nopelnīt te Latvijā, lai iekrā-
tu, lai attīstītos savā jomā, esam atkarīgi no peļņas ārzemēs, tāpēc 
braucam un tad ieguldām.” Viņa atzīst, ka tētis un Andrejs viens bez 
otra atbalsta neiztiktu. Tagad saimniecībā ir 18 govis, bullis, telēni, 
teles dzimst. Ir doma par lielāku ganāmpulku. Papildus zeme arī ir 
iegādāta, tikai  jāsaimnieko un jādarbojas. Dzīvot Bebrenē ir forši, 
Kristīne uzsver, gadu laikā vizuāli daudz kas ir mainījies, prieks stai-
gāt pa savu pagastu un priecāties par skaisto apkārtni, daudz ir izda-
rīts, ieguldīts, lai to visu panāktu. Bebrene uzplaukusi kā no jauna, 
ar jaunu elpu. Kristīnei pavasaris, vasara paiet visu laiku darbībā. 
„Dzīvot laukos nav skumji, cilvēki, kas spēj to novērtēt, novērtēs. 
Man patīk dzīve laukos, esmu par to, lai cilvēki te atgrieztos. Malači 
tie, kas atgriežas un darbojās, cīnās un strādā savā dzimtenē. Uz 
doto brīdi  visi vienā draudzīgā pulkā dzīvojam, vienā māja – visas 
paaudzes. Gribās jau arī savu stūri, vēl jo vairāk tāpēc, ka aug mazā 
atvasīte- dēliņš Alekss,bet nekas,  lēnām viss top uz priekšu, tikai 
pacietību. Dzīvē ir gan kāpumi, gan kritumi,bet vienmēr ir apziņa, 
ka es nepadošos,  ir jāceļas un jāiet. Atpakaļ ceļa laikam nav un arī 
nemaz negribās. (Smejas). Galvenais, pacietību, izturību, ticēt sev, 
saviem spēkiem un Dievs dos, viss izdosies,” teic Kristīne.

Viesojos Ingas un Alberta Zeltiņu ģimenē. Vēl tikai telefoniski noru-
nājot tikšanos, Inga smejoties teic, ka ar vīru var stāstīt gan par bied-
rību „Bebrenes nami” (dibināta 2010.) un „Ritam” darbību (dibināta 
2012.), zemnieku saimniecība “Laumutes” un uzņēmumu “Elektro-
servis-projekts”.

„Darīt neprasot atlīdzību – savas vides un dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai – sava māja, mūsu pagalms, mūsu pagasts. Kaimiņš pie kaimiņa, 
ar savām zināšanām. Iznākot vienkārši ārā, daudz ko var izdarīt. 
Kur var tā noorganizēties, tur var. Ilūkstes novada dzīvokļi pārsvarā 
pieder pašvaldībai, bet biedrība drīkst strādāt tikai saviem biedriem, 
biedrība drīkst veikt papildus darbus, lai nodrošinātu savu darbību. 
Tur, kur dzīvokļi pašvaldības, vēl varētu domāt par kooperatīviem. 
Kaut ko jaunu uzstādīt, tas ir viens, bet ir jāpieslīpē, jāuztur. Visa 
pamatā vienmēr vajadzības, vienam aktīvam cilvēkam jāsāk, tad vēl 
kāds pievelkas klāt. Jebkurš var nākt ar priekšlikumiem un darīt,” 
raksturojot biedrības „Bebrenes nami” darbību stāsta Alberts. „Be-
brenes nami” ar saviem biedriem 2010. gadā iegādājās un 
uzstādīja jaunu un kvalitatīvu pusautomātisko cietā kurinā-
mā apkures katlu. Kredīts jau izmaksāts. 2012.gadā caur LE-
ADER tika labiekārtots pagalms – uzstādīti soliņi, bērnu rotaļu 
laukums un arī instrumenti tā apkopšanai (zāles pļāvējs). Zeltiņu 
ģimene uzsver, ka svarīgi ir domāt tālredzīgi, tirgošanās par lētāko 
variantu ne vienmēr noved pie rezultāta, neviens nedomā par pa-
tērēto laiku, enerģiju, citiem līdzekļiem, rodas papildizmaksas, zūd 
arī kvalitāte, svarīgi - laiku ieguldīt vienreiz un sakārtot, bet par to 
domā retais.  Primitīvi domāt - baltmaizi braukšu pirkt uz pilsētu, 
jo tur lētāk. 

Lai darbotos, kaut kas ir jāiegulda

Aizsākot sarunu par produktīvu, jēgpilnu darbu, Alberts dalās pār-
domās par saimniekošanas kultūru, Inga vien smejoties piebilst, ja 
būtu sauss pavasaris, saruna notiktu nevis dzīvoklī, bet sen jau mēs 
būtu uz lauka, jo patīk iet pie zemes... „Mums zeme kā resurs no 
padomju laikiem atstāta pabērna lomā. Ar to saimniekošanu grūti. 
Uzsākot saimniekošanu, paši nepaļāvāmies uz sentēvu metodēm. Kā 
ārsti, ņēmām analīzes, pirms sākt strādāt, izrādās, zeme nav sliktāka 
kā Zemgalē, vienkārši nav iekopta. Mums pašiem kalnaina vieta, pa-
domju laikos netika iestrādāta, bet mocīta. 2012.gadā sākām,  nācām 
katrs jau ar savu izglītību. Sākumā nevarēja sadabūt attīstībai  zemi. 
Bet galvenais sākt darīt.  No tiem laikiem ir nekopti lauki, mūsu 
zeme aizlaista ar krūmiem zaudē potenciālu. Tiem krūmu puduriem 
tik apkārt braukā, uz to placi kopsummā diez gan daudz zaudē. Aiz-
audzētas lauku malas, redzi Latvijas laika arto lauka malu 30.-gados, 
seko padomju laiku un tad lauki atjaunotās Latvijas laikā (kopā tie 
ir 10-15 m). Atgūt zemi var. Ģimenē tradīcija  pēdējos trīs gadus - 
iet no laukiem vākt akmeņus. Lai darbotos, kaut kas ir jāiegulda. 
Domāt ilgtermiņā, to puduri izcērt, par iegūtajiem līdzekļiem aizber 
bedri. Zeme ir, bet neefektīvi izmanto. Attīstībai neizmanto kredītus, 
baidās, jo domā, ka procentu likmes lielas, domāju, ka vairāk baidās 
no formalitātēm. Nav arī daudz to saimniecību, kuras strādātu ar 
jaunāku tehniku, nav arī no kā pakalpojumus paņemt. Otrs, projek-
tu izmantošana. Ir jau kas tagad ienāk, nebaidās. Tā saimniekoša-
nas kultūra, pateicoties projektiem izmainās. Projekts pluss kredīts. 

Nesaku, ka jāriskē, bet jāattīstās lauksaimniekam, kredīti ir jāņem, 
jāaprēķina, cik var atdot. Attīstīties savādāk nav iespējams, tikai ie-
guldot līdzekļus. Un ne ar 8 stundu darbu. Ir jāiegulda, arī izglītībai, 
zināšanām, nevis diplomam ir loma.” Smejamies, ka nevēlēšanos 
meklēt risinājumus darbu paveikt efektīvi, var pielīdzināt tam, kā 
tas būtu, ja joprojām kartupeļus raktu ar dakšām. Ir vērts aizdomā-
ties arī par to, kā izturamies pret mežiem. „Bebrenē ir puse uz pusi 
zeme un meži. Mežs – zaļais zelts, bet kā pret to izturamies... Kad va-
jag naudu, lai aizlāpītu robu - pazāģē, pazāģē - reizēm arī uzraujas uz 
firmām un pārdod mežu par uz pusi mazāku summu. Būtu jāmainās 
apziņai par mežu apsaimniekošans kultūru. Derētu pamācīties no 
Zviedrijas piemēriem. Graudaudzētāji maz atjauno sēklu, atkal sēj to 
pašu. Bieži vien sēkla ir zemas kvalitātes. Tā, pārņemot lauku no ci-
tiem bijām iedzīvojušies vējauzās. Apburtais loks. Paši pērkam tikai 
sertificetu sēklu (norādīta dīgtspēja, tīrība, tilpummasa), var precīzi 
izrēķināt izsējas normu (vidēji sanāk 180-200 kg/ha)” stāsta Zeltiņi.

Zemnieku saimniecība “Laumutes” apguva jauno lauksaimnieku fi-
nansējumu 2012.gadā un vēlāk arī ELFLA modernizācijas projektus. 

Izbraukājot Latgali, novērtē, tiešām te ir oāze

Savukārt SIA darbojas elektroprojektēšanas jomā,  tiek strādāts  ar 
AS Sadales tīkls pasūtījumiem. „Projektēja arī elektropārvadu līni-
jām Bebrenes centrā, ievēroji, ka te centrā stabu mazāk – vairāk ka-
beļu. Šobrīd uzņēmumā strādā četri cilvēki, papildus tiek sniegti arī 
grāmatvedības pakalpojumi. Gribējām savulaik telpas Bebrenē, tajā 
brīdī nesanāca, bet pašiem darba telpa ir mājās iekārtota – tāpēc no-

N O V A D A  P I E Z Ī M E S

Zeltiņu ģimenē tradīcija  pēdējos trīs gadus - iet no lau-
kiem vākt akmeņus
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mainīju par to ofisu,” stāsta Alberts. Lai mācītos projektēt enerģēti-
kas sfērā, uz firmas ofisu Daugavpilī brauc jaunieši no Rīgas, pirmo 
sertifikātu var iegūt tikai pēc 2 nostrādatiem gadiem jomā. Elek-
troprojektēšanā jārēķinās ne tikai ar labi izpildītu tehnisko pusi, te 
daudz darba ar cilvēkiem, jāstrādā kā vidutājam -  pasūtītājs, otra 
puse, zemes īpašnieks, dienesti, organizācijas, lai visi apmierināti. 
Alberts uzsver, izbraukājot Latgali, novērtē, tiešām te ir oāze, var-
būt pat ceļa neesamība no kaut kā mūs pasargā. 

Atgriežoties pie biedrību tēmas, Inga stāsta, ka Bebrenes kultūras 
nama folkloras kopai  „Ritam” nosaukums radās domājot nosauku-
mu biedrībai, kas kļuva arī par kopas nosaukumu: „Dziedājām rai, 
rai, rai, ritam...  Vadītāja Rita, tā arī viss saslēdzās un RITAM pa 
dzīvi. Ilūkstes novadā „Ritam” ir vienīgā folkloras kopa, vismaz kas 
pieaugušo skatēs ir startējusi. Skatēs visi  pamana Augšzemes 
tērpiem raksturīgos lāsumainos brunčus un vien Sēlijas tau-
tu tērpam raksturīgo nāmatu sējumus, vēl garie ir Rucavā un 

Latgalē, bet īsāki un cits sējuma stils. Jāpiemin, ka skatēs mums 
jāpiedalās Latgalē, kur esam vienīgie sēļi, piesaka mūs - viesi no Sē-
lijas,” stāsta Inga. Vēl 2012.gadā kolektīvs pārdzīvoja, ka  nebija, ko 
vilkt, lai arī nāca projekti, nenodibinot biedrību tajos startēt nevarē-
ja, bet pateicoties biedrībai, uz doto brīdi izgājuši trīs projekti, gadā 
viens projekts. Biedrība “Ritam” ir realizējusi LEADER projektus, 
iegādājoties mūsu pusei raksturīgos Augšzemnieku etnogrāfiskos 
sieviešu un vīriešu tērpus, mūzikas instrumentus un apskaņošanas 
aparatūru. Arī www.labiedarbi.lv konkursā biedrība piedalījās un 
saņēma finansējumu sporta inventāra iegādei Bebrenes bērnudārz-
niekiem, par to tiek teikts liels paldies visiem, kas nobalsoja un pa-
līdzēja vākt balsis. 

Paturpinot tēmu par folkloras kopu, Bebrenes kultūras nama vadī-
tāja Ināra Lapa stāsta, ka ideja par folkloras kopu radusies redzot 
jaunās māmiņas, un vēloties arī viņām piedāvāt ko jaunu uz saisto-
šu. Nāca gan smagi, vēl neiepazīta joma, bet ar entuziasmu, realizē-
tiem projektiem, veiksmīgiem startiem  skatēs ir augusi pārliecība, 
ņemta dalība aizvien jaunos koncertos. „Novada svētku ietvaros 
„Ritam” uzstāsies lielajā noslēguma koncertā un dziedās skvērā, 
būs arī viens muzikālais vakars Bebrenē. „Ritam”daudz sanāk uz-
stāties, tāpat kā vīri savā laikā, nespēja vairs braukt, visa Latvija 
piedziedāta, bet visam savs laiks,” saka Ināra.  Turpinot viņa stāsta, 
ka Bebrenes kultūras namā darbojas arī citi pašdarbnieku kolektī-
vi. Ir senioru deju kopa „Rudzupuķes”, senioru vokālais ansamblis 
„Sarma”, darbojas amatierteātris. Ināra uzsver: „Pašdarbība tas nav 
tā, kad gribu, tad nāku. Nāc kā uz darbu. Tie, kas atnākuši, atkarīgi  
arī no tā, kas nav atnācis. Cilvēki tik cik ir, tik ir. Vajag reanimēt 
vīrus, lai dzied. Tagad jau vairs skolās tā nedzied, ja tas nav nācis 
no bērnības, vēlāk ir grūti kāpt uz skatuves, nav to jauno gribētāju. 
Amatierteātrī pa kādam jaunam pienāk klāt. Centrā jau nedzīvo tie 

jaunie, paldies tiem, kuri brauc. Te arī esmu kā sociālais darbinieks. 
„Labākie gadi” – senioru kopa, te cilvēki var atnākt, parunāties, pa-
būt kopā. Mūsdienās tas ir ļoti būtiski, jo cilvēki ir vientuļi.” 

Tā kopā būšana, tik svarīga

Par pasākumu apmeklējumu Ināra nesūdzas, novērtē skolas atbal-
stu, piemēram, Lāčplēša dienā. Vienmēr tiek organizēti  tradicio-
nālie svētki – Lieldienas, Ziemassvētki, visiem patīk tirgi, apmeklē. 
„Uz pasākumiem sabrauc arī tie, kas agrāk te dzīvojuši. Viņi arī sa-
vādāk novērtē to visu, kā tie, kas te visu laiku ir,” uzsver Ināra. Ar 
nelielu rūgtumu kultūras nama vadītāja teic, ka kultūra ir tā joma, 
kur visi citi labāk zina, kā jādara, protams, reizēm ir  ideju trūkums,  
saņemti pārmetumi, ka nav inovatīvu ideju, bet jauns velosipēds nav 
izgudrots. Smejoties piebilst, ka vīrs arī velk uz zoba, sakot „tu tikai 
sēdi, sēdi tai datorā”. Analizējot padarīto, Ināra secina, ka turpmāk 
pasākumi vairāk ir jāorganizē konkrētām mērķgrupām. „Izdevies 
bija Barikāžu atceres pasākums. Visiem patīk, sanākt, vienkārši 
padziedāt, var iesākt ar tādām nelielām grupām. Kā saka družna 
žits. Tusiņš ir jārīko, kam ir kādas intereses. Problēma – speciālistu 
trūkums. Mums pie mūzikas viena Rita Kalvāne, viņa gan te, gan 
skolā. Kopumā kultūrā pietrūkst vienkāršu lietu. Baidāmies, kas 
būs pareizi, vai nē, bet jākustas ir! Paņem viens otru, sadzird arī 
to ideju, atnāk tā informācija, ko vari izmantot.” Ināra ir pateicīga 
tiem cilvēkiem, kuri aktīvi atbalsta kultūras namu, kā nākot uz pa-
sākumiem, tā iesaistoties pašdarbībā, stāsta: „Piemēram, Vaitkeviči, 
visu var, i teātris, gan dzied, piedalās, apmeklē, bērni arī. Viena no tā 
ģimenēm, kas var. Mārīte Zvaigzne man tas lielais palīgs. Idejas var 
būt, jādomā kā realizēt.  Tā kopā būšana, tik svarīga. Tas, kurš dara 
to redzēs un analizēs. Darbs ar cilvēkiem, tas ir grūts darbs. Būt sev 
labam un citiem.”

Mēs visu varam izmest, bet ar laiku sākam meklēt...

Turpat zem viena jumta ar kultūras namu un pārvaldi ir Bebrenes 
bibliotēka. Emma Malahovska te strādā kopš 1990.gada. Emma dzi-
musi Rīgā, līdz 17 gadu vecumam dzīvojusi Sibīrijā. Tēvs bija vācu 
armijā, kad sāka vajāt, tēvs devies pie draugiem uz Sibīriju. Atgrie-
žoties Latvijā, 12.klase tika pabeigta  Ilūkstē, tad darba gaitas kā 
laborantei uzsāktas Bebrenes tehnikumā, bet vēlāk kā audzinātāja 
Emma strādāja kopmītnēs. „90.gadā no bibliotēkas aizgāja Gičevska 
un mani uzaicināja. Biju pieradusi pie bērniem, tad 300 pāri audzēk-
ņi bija un es viena. Pasākumus rīkojām. Bibliotēkā likās tāds miers. 
Toreiz nebija datoru, bet nevarētu teikt, ka tagad nelasa, lasa, ir 
laba sadarbība ar skolu. 78 cilvēki bērnu žūrijā šogad, par to pal-
dies arī skolotājai Aijai  Rubļevskai. Mazākajās klasēs vieglāk, bet 
vidusskolēnus vajag pieskatīt, lai lasa,  tiem kuri mācās, tik tiešām 
ir maz laika,” stāsta Emma. Bet viņa ir ne tikai bibliotekāre. Ar 
degsmi un entuziasmu Emma rāda bagātīgi savāktos mate-
riālus par Bebreni, bebreniešiem, teikas, stāstus, foto... Var 
tapt grāmata! Nodarbojoties ar novadpētniecību, ir jābūt fanātam, 
Emma smejoties saka - tas ir hobijs, novadpētniecība, ar to tikai dul-
li var nodarboties. „Ir tik daudz materiālu... Apsēsties, apstrādāt, 
būtu, kas saliktu to visu. Citiem jau liekas, ka bibliotēkā tik padod 
grāmatu, bet diena paiet nemanot, nav laika. Tik domā pierakstīšu 
to, to. No akmens laikmeta līdz mūsdienām. Man laikam nav rak-
stura, ieraugu, ko interesantu, aizplūstu uz to tēmu, piemēram, ir  
zvanījuši grāfu radi, meklēju Markoni foto, visa ģimene ir, bet viņa 
nav... Vajag visu atstāt. Mēs visu varam izmest, bet  ar laiku sākam 
meklēt...tie albumi interesanti. Ieraugu - O! - par Bebreni rakstīts. 
Tas tāds gandarījums!”

Emma lepojas ar to, ka ir saglabāti un visu pirms jau uzrakstīti dau-
dzu bebreniešu atmiņu stāsti,  ir unikālas pasakas, teikas, mīklas 
- bebreniešu rakstītas. Bibliotēkā tiek apkopota arī informācija par 
dažādām novada personībām, cilādama mapes, Emma tik nosaka,”-
gan jau šis būs slavens, gan jau šis...un šis...” Kā atpazīstamākos 
bebreniešu Emma min mācītāju Čužānu, dzejnieci Veltu Aizupi, 
žurnālistu  Māri Diņģeli,  mākslinieku Jāni Drulli un citus. Viņa arī 
ir apkopojusi strēlnieku sarakstu, glabā filmas par represētajiem, 
video no dažādiem pasākumiem. 

Viss aiziet līdz ar cilvēkiem

Tomēr maz mēs zinām par līdzcilvēkiem, par tiem, kas darīja daudz 
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„Jāizvēlas mērķis, ja negrozīsies dzīvē, nekā arī nebūs. 
Galvenais neuzņemt negatīvismu, ticēt pašam sev, saviem 
spēkiem un viss izdosies,” saka Kristīne Boguša, kura ta-

gad  kopā ar dzīvesbiedru Andreju saimnieko tepat.
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toreiz, spriežam tikai no tā ko redzam tagad.  Stāsta Emma: „Mūsu 
skolotājs Rupšinieks – divreiz uz Sibīriju izsūtīts. Viņš vienā vagonā 
bija salikts ar gruzīniem. Viņam līdzi bija vijole, viņš spēlēja gruzīnu 
dziesmu un tika pieņemts, saņēma tādus aplausus kā nekad. Pati at-
ceros, tāds necils vīrietis bija, bet viņam bija pirmais koris. Bet kāds 
viņš bija pirms tam? Kāpēc viņš palika tieši tāds? Kad sanāca cilvē-
ki, kas viņu pazina, tik daudz uzzināju. Tā bija atklāsme. Kaut kas 
mainās. Domāju, Bebrenē ir daudz tādu cilvēku, tu viņu redzi tagad 
un pieņem, ka viņš ir tikai tāds...Garām skrienam, bet parunāt, uz-
zināt. Paņemt tavu vecmāti – pastā tik laipna. Bija prieks pastā ieiet, 
nekad tavu vecmāti dusmīgu neredzēju. Viņa vēl tai fermā strādāja, 
tur tak vislabākā ferma bija – veda komisijas, visu laiku tā ferma 
godināta bija. Liekas, koč mazbērniem pastāsti, citādi nezina... Vi-
sos laikos ir bijis grūti, visu laiku kaut kas mainās, 30.gadi, karš, 
okupācija, bet cilvēki strādāja. Bebrenē ir un bija cilvēks galvenais. 
Tādi cilvēki nekur nav. Katrs cilvēks ir unikāls, katrā ir kaut kas 
labs, tā ir vērtība.  Rasma Drulle – nekad sliktu vārdu nedzirdēju, 
iet pie visiem, apčubina, tik gaiša, viņa daudz par citiem zina, bet 
sliktu nekad nesaka. Tās pašas slaucējas, kolhoza laikos, 4.00 cēlās, 
pusdienas, vakars, viņas ģimeni neredzēja. Dzīvu cilvēku vēstures 
liecības, to vajag saglabāt, nezinu kā to visu izdarīt, ne kā piemiņa, 
bet atmiņa par cilvēkiem. Par maz ir rakstīts un runāts par mūsu cil-
vēkiem, to vajag darīt, vajag godināt,” ar lielu sirsnību un pazemību 
pret vietu un līdzcilvēkiem saka Emma. 

Runājot par vietas patriotiem, senču mantojuma glabātājiem, Benita 
Štrausa iesaka tikties ar Āriju Gruberti, viņa ir vienīgā audēja, kas 
auž Bebrenes brunčus, kopā tie ir desmit veidi. Benita saka: „Svarī-
gi, lai tie audekli saglabātos. Viss aiziet līdz ar cilvēkiem. Vēl jāpaspēj 
grābt to, kas palicis. Gruberti ja visi tādi, savu senvēsturi izpētījuši, 
saglabā kultūrvēsturisko mantojumu.” Ārijai ir daudz aizraušanos 
– aušana, ģeogrāfija, vēsture, novadpētniecība, arheoloģija, tādēļ arī 

sarunā pamīšus sadzīvo un dzīvo tēmas par audekliem, rakstiem, 
paliem un cilvēkiem. 

Aušana Ārijai ir sirdslieta. Savā laikā tehnikumā mājturības nodaļā 
pasniedza aušanas nodarbības, kad nodaļu likvidēja, skola ierādīja 
citas telpas. Tāpat kā Inga, arī Ārija atzīmē, ka Augšzemē rakstu-
rīgi brunčiem lāsumi iebatikoti, kad krāso dziju, batiko, tikai tad 
var aust. Ir arī brunči ar ielasīto rozīti, raksturīgi  Ilūkstes apriņķī. 
Rūtainie - pamatā zaļš ar sarkanu, ir arī zili rūtaini. Viņa uzsver, tas 
ir skolas nopelns, ka attīstījās taututērpi.  „1940.gadā Dziesmu svēt-
kos saņemta Prezidenta balva par tautu tērpu daudzveidību,” stāsta 
Ārija, „ilūkstietēm esot škrobe, ka Bebrenē ir tik laba skolotāja Ka-
minska. Tie 30.,40.gadi. Viņas dzīvoklis ir kā etnogrāfiskais muzejs. 
Tagad uz Latvijas simtgadi visas grib tērpties tautu tērpos. To da-
rināt laikietilpīgi, ne visi raksturi to var, nevar neprecīzi strādāt.” 
Ārijas mājās, Putnu salas „Atālos”, ir arī senlietu ekspozīcija un viņa 
uzsver, tas nav muzejs, lai par to taptu, vēl būtu daudz jāiegulda, 
bet kā viss aizsācies? Ārija stāsta:  „Esmu ģeogrāfe. Klīdu apkārt, 
redzu nodegušu māju, redzu izmestas stelles, nevaru pārdzīvot. Varu 
saglābt. Daudz ko var  izdarīt. Bet otram to neuzspiedīsi. Ja būtu 40 

gadus jaunāka... Nāk skolas bērni, ekskursanti, ir ko aplūkot, kādi 
koka priekšmeti.” 

Bebrenes pagasta Putnu sala ir ciems Dvietes palienes dabas parka 
teritorijā, Ārija skaidro, ka Putnu sala ir sen apdzīvota vieta, bet 
Dvietes upes paliene un divi ezeri – Dvietes un Skuķu ezers, 
vieta, kur Latvijā pēc ledus laikmeta ienāca pirmie cilvēki. 
Palienes pļavas ik pavasari atgādina par Sēlijas piekto gada-
laiku, sauktu – atbūda. Diemžēl pēdējos gados palu gandrīz nav. 
„Pirmā sajūta vietējiem iedzīvotājiem – kaut kas pasaulē briesmīgi 
izmainījies. Pirmais, klimata izmaiņas. Otrs, ka Baltkrievija uz Dau-
gavas būvē hidroelektro staciju. No vietējiem ūdeņiem maz palu, lie-
lākais nāk no Valdaja augstienes. 150 km uz Ziemeļiem klimata josla 
nobīdījusies, putni te parādījušies tādi, kādu nekad nebija,” skaidro 
Ārija un smaidot piebilst, „un cilvēki, no dienvidiem, tie nāk... Kād-
reiz kupenas līdz jumtam, tāda ziemas acīmredzot vairs nebūs.”

Dzimtā vieta ir ligzda, kur daba tevi nolikusi, kā gājputni 
sauc tevi atpakaļ

Ārija dzimtajās mājās atgriezās 1984.gadā, vairāk kā 20 gadus dzī-
voja Rīgā, smejoties teic, ka laikā, kad viņa dzīvoja Rīgā, Bebrenē 
ir izaugusi vesela paaudze, kuru pat nepazīstot. Viņa piekrīt tam, 
ka jauniešiem ir jāizzina pasaule, gluži kā sprīdīšiem, bet skumdina 
cilvēku dzīšanās pēc naudas, mantas,  jautājot, kāda izaugs jaunā 
paaudze. „Pirmkārt, dzīvojot lielpilsētā kā studentam, likās,ka tur 
nekad nepieradīšu. Te savādāk jūties. Rīgā jūras mitrums. Otrs, 
pilsētā var dzīvot tikai jaunībā, kad darbs...Daudzstāvu mājā - esi 
viens, uz  ielas - viens, ļaužu drūzmā - esi viens. Pilsētā var izjust 
vislielāko vientulību. Laukos, viss par tevi zināms, tu zini, kaimiņš, 
kaimiņu. Runājot par mūža galu. Pilsētā kapsētas svešas, aukstas, 
negribētu tur gulēt. Daudzi tā jūtas, tik neizsaka... Sapnī daudz mā-
jas redzēju. Sauca atpakaļ. Bija grūti pierast, tagad būtu grūti otrādi. 
Līdz  tam jānonāk. Dzimtajā  vietā atplaukst atmiņas, skolu atce-
ries, savu klasi, balles, pat ko esi runājis ar klases biedriem. Katram  
savs, ir cilvēki, kas ātri iedzīvojas citur. Globalizējas pasaule, cilvēki 
– pasaules pilsoņi. Vienalga, kur un kā. Kur labi, tur tēvzeme, tā 
domā materiālisti, kam vajag mantu, mums tiem, kā lai šos 
cilvēkus nosauc, (Pasmejas) ir savādāk... Protams, jaunajiem 
līdzekļi vajadzīgi, kad bērni uz savām kājām jāuzliek... Citu nauda 
dara laimīgu, citam labi, ka nabags... Viss pa virsu, cīņa – manta, 
nauda. Tirgošanās, zvana un piedāvā, sajūta, nekam nevari ticēt. 
Kāda jaunatne izaugs? Kā savu mūžu nodzīvos? Nezinu. Jaunās teh-
noloģijas kontrolē cilvēku un sāks darīt to arvien vairāk. Jauniem ir 
pasaule jāizzina kā  sprīdīšiem. Pati arī daudz esmu ceļojusi, atbrauc 
un novērtē - zaļš samts visa Latvija.  Malači tie, kas atgriežas. Te tu 
saimnieks, tur tu vergs. Braukšana prom, ar tādām lietām nejokot,” 
teic Ārija un uzsver, ka dzimtā vieta ir ligzda, kur daba tevi nolikusi, 
kā gājputni sauc tevi atpakaļ. „Tagad gan daži brunči jānoauž. Uztur 
pie gara veselības, ka kādam esi vajadzīgs. Fizisko arī uztur. Aust, 
tas ir kā mežā malku zāģēt, senlatvietes teica – audeklu noaust, kā 
bērnu dzemdēt un palaist pasaulē,” sarunas izskaņā piebilst Ārija.
Un, ja kāds ir izlēmis, ka Latvijai laukus nevajag, tad tā 
viennozīmīgi ir kļūda. Bebrenieši pierāda,  ka grib un var 
strādāt laukos, ka te ir izglītota sabiedrība. Un tik svarīgi 
saskatīt iespējas, novērtēt to, kas ir dots. „Ir jābūt savas 
dzimtās puses patriotam, tur rodas tas pamatīgums cilvēkā. 
Vispirms jau cilvēks ceļ vietu, tikai tad vieta - cilvēku.  Cil-
vēku var pielīdzināt kokam - ar savām saknēm un debesīm. 
Raugoties uz mūsu ainavu, šeit Daugavas kreisajā krastā, 
mājas ir varenas.  Lepnums - mūsu viensētas, kuru pagal-
mos joprojām vainagi kuplo senču resnajiem kokiem, tur tā 
varenība,”  teic Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes 
vadītāja. 

Priecē tāda sabiedrība, kas nav iekritusi materiālismā,  tas 
ir pārejoši. Garīgās vērtības ir tas, kas liecina par cilvēku. 
Un Bebrenei, bebreniešiem piestāvētu atziņa –Tas, ko pa-
veicam priekš sevis, mirst līdz ar mums. Tas, ko paveicam 
citiem vai pasaulei, kļūst nemirstīgs - Alberts Pains. 

Liels paldies visiem par atsaucību! Ar bebreniešiem tikās 

Madara Pavlovska
redaktore

 „Senlatvietes teica – audeklu noaust, kā bērnu dzemdēt 
un palaist pasaulē,” bilst Ārija Gruberte
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tirāža - 700 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem...

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā ir reģistrēti 
jaundzimušie:

Bebrenes pagastā: Gabriela Užule-Stūre
Ilūkstē: Darija Stepāne
Subatē : Adriāns Bašķis

Arī cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs man liekas
Te tas norimst un izskan, paliek atbalsis vien

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrēti 
mūžībā aizvadītie:

Bebrenes pagastā : Milda Rimeicāne, Vassa Leonova, 
Jānis Keivomegs, Jānis Dumbris
Dvietes pagastā: Vanda Andersone, Vitālijs Urbanovičs
Pilskalnes pagastā: Anna Svirkoviča, Antonijs Jonāns, Staņis-
lavs Zviedrāns, Alberts Smoļenskis
Šēderes pagastā: Rozālija Pusle, Marija Gaidamoviča, 
Valija Ozola
Ilūkstē: Alberts Stelmaks, Bernards Žilvinskis, 
Edgars Dombrovskis, Genrihs Černihovičs, Anna Beļinska, 
Vasilisa Murņikova 
Subatē: Viktorija Čepene

?
Lai varavīksnes krāsās dienas zib,
Lai gadi raženi vēl tālāk zaro…

Ilūkstes novada pašvaldība
sveic apaļajās jubilejās aprīlī 
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Vladislavu Rapkausku, Andu Užuli
Dvietes pagastā: Aleksandru Rekeli, Edvīnu Rimšu

Eglaines pagastā: Valiju Balodi, Dzintru Lepu, 
Aivaru Pēterānu

Šēderes pagastā: Vitoldu Pusli, Georgiju Filimonovu,             
Veltu Rubļevsku

Subatē: Nadeždu Puškarjovu
Ilūkstē: Helēnu Kaniņu, Zoju Ivanovu, Jevgeniju Kozulinu, 

Česlavu Kurgansku, Valēriju Auziņu, Rutu Pāvišku, 
Mariju Ivanovu, Vitu Kukjāni, Aivaru Zavadski


