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D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDĒM OKTOBRĪ 
17.oktobrī ārkārtas domes sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts bu-
džeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm” pieņemšanu.
2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes 
novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes 
paaugstināšanu.
3. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestā-
dēm.
4. Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes 
vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
5. Par atteikšanos iegūt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jaunās da-
ļas. 
6. Par Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 
iecelšanu.
- Apstiprināja kārtību, kādā novada izglītības iestādēm tiek aprēķināta 
un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai. Pa-
matojoties uz šo kārtību sadalīja starp novada izglītības iestādēm 4 mē-
nešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju tā nodrošinot pilnvērtīgu 
mācību procesu visās novada izglītības iestādēs, kā arī piešķīra papildus 
finansējumu četriem mēnešiem no pašvaldības budžeta Eglaines pamat-
skolai 894 eiro un Subates pamatskolai 2002 eiro, tā nodrošinot minēto 
skolu vadības darbu esošajā līmenī.
- Noteica  Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā kur-
su maksu vienam izglītojamajam 150 eiro apmērā par tālākizglītības 
programmas „Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” apguvi.
- Atteicās iegūt SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca“ piedāvātās jaunās 
daļas proporcionāli piederošajām daļām.
- Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju uz laiku (uz paš-
valdības izpilddirektores Līgas Bukovskas prombūtnes laiku ) iecēla paš-
valdības būvvaldes vadītāju Reini Līci.

27.oktobra kārtējā domes sēdē izskatītie jautājumi: 
1. Par grozījumiem domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.40 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu 
tāmju apstiprināšanu 2016.gadam”.
2. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” paš-
valdības donoriem.
3. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
4. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
5. Par transportlīdzekļa iegādi Bebrenes vispārizglītojošai un profesionā-
lajai vidusskolai.
6. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvoja-
mai mājai Brīvības ielā 5a, Ilūkstē.
7. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
8. Par Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pa-
matskolas ēkā ieceres atbalstīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai 
Raiņa ielā 7, Ilūkstē.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai 
Raiņa ielā 9, Ilūkstē.
11. Par pašvaldības dzīvokļa Stendera ielā 6-25, Eglainē, nodošanu atsa-
vināšanai.
12. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ze-
mes vienībām Subates pilsētā.
13. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Subates pilsētā nodošanu 
atsavināšanai, nosaukumu Alejas iela 5A un Alejas iela 7A piešķiršanu.
14. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Eglaines pagastā nodošanu 
atsavināšanai un 
15. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozolnieki” Be-
brenes pagastā un nosaukuma “Jaungrāvīši” piešķiršanu.
16. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0145) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoli.
17. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0290) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoli.
18. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0291) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoli.
19. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoli.
20. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0083) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoli.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s “Uzkalni” Pilskalnes pa-
gastā.
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Klēts” Pilskalnes pagastā.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.P. Pilskalnes pagastā.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Šēderes pagastā.
25. Par zemes iznomāšanu O.L. Šēderes pagastā.
26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.V. “Dirbeļos”, Bebrenes 
pagastā, Ilūkstes novadā.
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Bebrenes pagastā.

28. Par atļauju amatu savienošanai Reinim Līcim.

- Apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas (mē-
nesī) vienam audzēknim : Ilūkstes 1. vidusskola – 60,72 eiro;. Sadraudzī-
bas vidusskola – 58,71 eiro; Eglaines pamatskola – 98,65 eiro; Subates pa-
matskola – 93,89 eiro; Pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš””  –114,39 
eiro un Bebrenes  vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola –108,80 
eiro.
- Atbalstīja SIA „Daugavpils reģionālās slimnīca” lūgumu un piešķīra 
līdz gada beigām papildus finansējumu 180 eiro donoru apmaksai. 
- Apstiprināja pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izpildi 9 mēnešos. 
Ieņēmumu daļā 6 338 653 eiro(t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sā-
kumā 974 430 eiro; ieņēmumi 5 152 586 eiro; aizņēmums 211 637 eiro).
Izdevumu daļā 6 338 653 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda 
beigās 1 432 254 eiro; izdevumi 4 674 352 eiro ; aizņēmumu atmaksa 232 
047eiro).
- Apstiprināja pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta izpildi 9 mēnešos 
ieņēmumu un izdevumu daļā 587 193 eiro apmērā, ziedojumus un dāvi-
nājumus 20252 eiro apmērā. 
- Izskatīja  Ilūkstes novada Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālās 
dzīvojamās mājas  statusa atcelšabu viendzīvokļa dzīvojamai  mājai Brī-
vības ielā 5a, Ilūkstē un konstatēja, ka pašvaldībā ir samazinājies sociāli 
maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto personu pieprasījums pēc so-
ciālajiem dzīvokļiem, kā rezultātā atsevišķi sociālie dzīvokļi  ir atbrīvoti 
un nav  izīrēti. Nolēma atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldī-
bas dzīvojamai mājai Brīvības 5a, Ilūkstē.
- Atļāva Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai savas 
iestādes budžeta līdzekļu ietvaros iegādāties transporta līdzekli un šajā 
sakarā uzdeva vidusskolas direktorei Ē. Šaršunei veikt iepirkuma pro-
cedūru atbilstoši likumdošanai un veikt atbilstošus grozījumus skolas 
budžetā.
- Lai nodrošinātu racionālu bijušās Dvietes pamatskola ēkas izmanto-
šanu, tādējādi pasargājot ēku no bojājumu draudiem, kā arī lai attīstītu 
iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai , 
akceptēja ieceri bijušās Dvietes pamatskolas ēkā Dvietes pagastā izveidot 
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.
- Nolēma nodot atsavināšanai izīrētu pašvaldības 2-istabu dzīvokli Sten-
dera ielā 6-25, Eglainē un zemes vienības  Alejas iela 5A un Alejas iela 
7A Subatē, kā arī  zemes īpašumu  “Egle”, Eglainē, kas sastāv no četrām 
zemes vienībām 103,6 ha kopplatībā, jo pašvaldībai minētie atsavināmie 
īpašumi nav nepieciešami likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīša-
nai.
- Atļāva Reinim Līcim savienot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirek-
tora pienākumu izpildītāja amatu ar pašvaldības iestādes “Ilūkstes no-
vada pašvaldība” administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu, 
ar Ilūkstes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amatu, ar Ilūkstes 
novada pašvaldības iepirkuma komisijas locekļa / priekšsēdētāja amatu, 
ar Ilūkstes novada pašvaldības privatizācijas un īpašumu atsavināšanas 
komisijas locekļa amatu, ar Aizkraukles profesionālās vidusskolas eksā-
menu priekšsēdētāja vietnieka amatu, ar Aknīstes novada pašvaldības 
būvinženiera amatu, ar Aknīstes novada pašvaldības iepirkuma komisi-
jas locekļa amatu, ar ZS “Arkliņi” (Reģ.Nr. 45404000763, juridiskā adre-
se: “Arkliņi”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV -5229) īpašnieka amatu, 
jo visu amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amat-
personas tiešo pienākumu pildīšanai.
- Nolēma piešķirt apbalvojumu “Ilūkstes novada Goda pilsonis” bīska-
pam Jānim Purvinskim.
-Nolēma apbalvot ar „Atzinības rakstu” par mūža ieguldījumu novadam 
Bebrenes pagasta pensionāri Rasmu Drulli.
- Nolēma apbalvot ar „Atzinības rakstu” par ieguldījumu novadam: 
Diānu Timofejevu- Subates pamatskolas skolotāju;
Helēnu Ploni- Eglaines pagasta pensionāri;
Zandu Lisovsku- biedrības “Stendera novadnieki” biedri;
Tatjanu Čamani- Šēderes pagasta komunālās saimniecības labiekārtoša-
nas strādnieci;
Vitāliju Kurmi- biedrības “Moto Ilūkste” dibinātāju;
Albinu Galkus- Dvietes pagasta pensionāri;
Birutu Kaniņu- PII “Zvaniņš” skolotāju;
Līgu Kūliņu – Sadraudzības vidusskolas skolotāju, direktores vietnieci 
audzināšanas darbā;
Zoju Purvinsku -  SIA “Ornaments” sētnieci;
Irinu Pučku- audžumammu;
Līgu Bukovsku- Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektori.
Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētkiem veltītajā  svinīgajā pasākumā 
17. novembrī Ilūkstes Kultūras centrā.

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

      Irēna Bogdanova 
Lietvedības nodaļas vadītāja 
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17.OKTOBRA ĀRKĀRTAS DOMES 
SĒDĒ PAR ILŪKSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA 
PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJU IECĒLA 
REINI LĪCI.

Reinis Līcis Ilūkstes novada pašvaldībā, kā būvinženieris, sāka 
strādāt 2013. gadā, no 2015.gada strādāja par būvvaldes vadītāju. 
Izglītību ieguvis Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Lauku in-
ženieru fakultātē apgūstot profesionāli akadēmiskās zināšanas bū-
vzinātnē. Pirms darba Ilūkstes novada pašvaldībā, darba pieredze 
gūta  Aknīstes novada pašvaldībā, kur Reinis strādāja  par būvinže-
nieri un Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā strādājot 
par pedagogu apdares darbu strādniekiem. Šobrīd, paralēli darbam 
Ilūkstes novada pašvaldībā, tiek apvienots darbs zemnieku saimnie-
cībā. Reinis uzskata, ka darbs pašvaldībā ir smags un atbildīgs, bet 
lielākais atalgojums ir gandarījums par paveikto. “Priecē, ka novads 
attīstās un arī es, ar savu pieredzi un vēlmi pilnveidoties  varu dot 
savu pienesumu,” uzsver Reinis. 

D O M E S  Z I Ņ A S

Esam saņēmuši  skaistu dāvanu! Tiek turpināta  ceļa 
posma Ilūkste  - Bebrene pārbūve

NO 15.OKTOBRA ILŪKSTES NO-
VADA PAŠVALDĪBĀ, KĀ IZGLĪTĪ-
BAS METODIĶE, DARBU UZSĀKA 
VITA TOLMANTE. 

Vita dzimusi, augusi, mācījusies Ilūkstē, studējusi Liepājā, ie-
gūstot skolotāja izglītību. 20 gadi nostrādāti  Raudas internātpa-
matskolā, no tiem 14 kā direktora vietniecei izglītības jomā. „Spert 
soli un kaut ko manīt nav viegli,” saka Vita, „bet ir jāuzdrīkstas! 
Prieks, ka ar savu darbu varu dot ieguldījumu ne tikai vienas sko-
las attīstībā, bet sajust vidi visās novada skolās, palīdzēt organizēt 
metodisko darbu tajās un sajust kopējo atmosfēru novadā”.

GAIDĪTS NOTIKUMS!
Esam saņēmuši  skaistu dāvanu - ir uzsākti ceļa posma Ilūkste  

- Bebrene pārbūve. Paldies satiksmes ministram U.Auguļa kun-
gam par pretimnākšanu, ka tika rasta iespēja turpināt aizsāktā 
ceļa posma darbu. Darbu laikā, lūdzam iedzīvotāju sapratni. 

Tas ir gaidīts,svētīgs notikums, tādēļ nesatrauksimies par šīm 
pagaidu, ikdienišķajām neērtībām. Mums ir tik daudz ceļu! Izbrau-
ciet cauri Dvieti, tur novada vārda nesēja Paula Sukatnieka mājas, 
kurās  vēl aizvien kūp skursteņi, ir siltums un vietu rod jauni vī-
nogu stādi. Izbrauciet cauri ciemata centram un paverieties baz-
nīcas torņos. Vai pagriezieties uz Eglaines pusi, kur tiek atjaunota 
„sarga mājiņa” un dzīvība kūsā Stendera muzejā. Un kādi ceļi ved 
no Ilzes ciema caur Muravanku, ar lielāku uzmanību paverieties 
dabā, tur ceļa biedros meža zvēri.  Bet Bebrenē rit darbi pie skolas 
un baznīcas!  Un, ja ir vairāk laika, iebrauciet  Subatē un savām 
acīm palūkojiet nesen atjaunoto Tirgus laukumu. Ar prieku un 
lepnumu sagaidīsim Latvijas valsts svētkus!

Madara Pavlovska
redaktore

TIEK ATJAUNOTA BEBRENES 
SKOLAS FASĀDE

Drīzumā noslēgsies Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas fasādes atjaunošanas darbi. Ēka atjaunota pietuvināti 
tās kādreizējam vēsturiskajam izskatam. Darbu ietvaros tika sala-
bota lietus ūdens noteksistēma un logu ārējās palodzes. Darbus veic 
SIA “Latalus”. Darbi tiek veikti par pašvaldības līdzekļiem.

Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris, izpilddirektora p.i.i.

Foto no mājas lapas www.manabebrene.lv 

JAUNA TRENIŅU ZĀLE ILŪKSTĒ

Ilūkstes Sporta skolas Sporta centrā ir pabeigti manēžas un tre-
nažieru zāles izbūves darbi, kuru ietvaros tika izbūvēja skrejceļu ar 
gumijoto segumu, tāllēkšanas bedri, mešanas disciplīnas treniņu sie-
nu, grīda smagatlētikai un aerobikai. Papildus tika izbūvētas ģērbtu-
ves ar dušām, tualetes un trenera telpas. Tuvākajā laikā tiks iegādāti 
trenažieri un inventārs. Treniņu zāle paredzēta Sporta skolas  au-
dzēkņu vajadzībām un ikkatram sportot gribētājam. 

Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris, izpilddirektora p.i.i.
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PATEIKSIM “PALDIES!” 
KRIETNIEM CILVĒKIEM

Akciju „LABĀ ZVAIGZNE” rīko Latvijas Sarkanā 
Krusta Daugavpils  - Ilūkstes komiteja sadarbībā ar 
Daugavpils novada un Ilūkstes novada Sociālajiem 
dienestiem. Akcija notiks no 24. oktobra līdz 21.no-
vembrim.

Ikviens Daugavpils un Ilūkstes novada ie-
dzīvotājs var pieteikt „Labās zvaigznes” no-
minācijai cilvēku vai organizāciju, kuri ārpus 
saviem amata vai darba pienākumiem ir pavei-
kuši kādu labu darbu, snieguši saviem līdzcil-
vēkiem palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas.

Pateikt paldies aicinām šādās kategorijās:

Sirds cilvēks – cerības nesējs - cilvēks, kurš ar 
savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus;

Senioru labdaris – cilvēks, kas dara labus darbu, 
palīdzot pensionāriem;

Atbalsts bērniem – cilvēks, kas rūpējas par bērniem;

Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – cilvēks, kas palīdz 
invalīdiem un dara viņu dzīvi vieglāku;

Mājas labais gariņš – pagalma dvēselīte;

Zelta mecenāts – cilvēks, kas sniedz materiālu atbalstu līdzcil-
vēkiem, kuriem tas ir nepieciešams;

Labākais kaimiņš – cilvēks, kas rūpējas par saviem kaimiņiem;

Vides pilnveidotājs – cilvēks, kas ir radījis vidi vai pakalpoju-
mu līdzcilvēku dzīves uzlabošanai;

Cilvēks – atbalsts – cilvēks, uz kuru var paļauties grūtā  brīdī.

Atbalstošākā nevalstiskā organizācija

Svinīgā apbalvošana notiks 2016. gada 2.decembrī.

Pieteikuma anketas pieejamas Daugavpils novada mājas lapā 
www.daugavpilsnovads.lv un Ilūkstes novada mājas lapā  www.
ilukste.lv , kā arī saņemt informāciju Daugavpils un Ilūkstes nova-
du Sociālajos dienestos un LSK Daugavpils – Ilūkstes komitejā Kas-
taņu ielā 38, Ilūkstē.  Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tel.29286360.

Pieteikuma anketas kopā ar pievienotajiem informatīvajiem ma-
teriāliem jāiesniedz elektroniski uz adresi lsk.daugavpils.ilukste@
redcross.lv vai personīgi LSK Daugavpils – Ilūkstes komitejā vai 
novadu Sociālajos dienestos līdz 2016.gada 20.novembrim.

(Foto no mājas lapas: maminuklubs.lv)

PROJEKTS JAUNIEŠIEM 
“PROTI UN DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un 
Ilūkstes novada pašvaldība, kā viens no sadarbības partne-
riem, īsteno projektu jauniešiem “PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģis-
trēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un 
veicināt viņu iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īs-
tenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba sa-
mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā.

Jauniešiem paredzētais atbalsts
 sadarbībā ar katru jaunieti, izstrādāta viņa individuālā pa-

sākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponen-
tēm: personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, 
mūžizglītības kompetences;
 īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 

9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasāku-
mus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stun-
das mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jau-
nietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā; 

-    formālās un ikdienas mācīšanās, 
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. 

c., izņemot ārstniecības personālu),
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi),
-    brīvprātīgā darba aktivitātes,
-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitā-

tēs, pasākumos un projektos,
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmu-

mos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara;

-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
-    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti 

(ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Jaunieši, kuriem ir interese, lūdzu, sazinieties ar prog-

rammas vadītāju Tatjanu Greļevsku, tālr. 65463398, 
26687721.

Projekta īstenošanas termiņš  - līdz 2018. gada decembrim.
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ILŪKSTES NOVADĀ PIEDĀVĀS JAU-
NUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS
BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM 
TRAUCĒJUMIEM

Ilūkstes novada Sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo 
pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu -  “atelpas brīža” pakal-
pojums,  aprūpes pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam 
izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā lī-
dzekļiem”.

“Atelpas brīža” pakalpojumu un aprūpes pakalpojumu ir 
iespēja saņemt jau šobrīd, vēršoties mūsu pašvaldības sociālajā 
dienestā ar iesniegumu par vēlmi saņemt minēto pakalpojumu.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez 
maksas, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucē-
jumiem un kuriem noteikta invaliditāte, jāpiesakās individuālo 
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei savas paš-
valdības sociālajā dienestā!

 Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt diag¬nozi, bet saprast, kā 
bērnam trūkst, lai viņš justos labāk, tātad – kāds atbalsts viņam 
nepieciešams.

 Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāli speciālisti, 
nosakot, kas bērnam papildus nepieciešams, lai uzlabotu viņa ve-
selības stāvokli. Tādējādi tiks identificēti atbalsta pasākumi, kas 
viņiem un viņu vecākiem ļaus saņemt atbalsta pasākumus projekta 
īstenošanas laikā. Jāuzsver, ka rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai 
pats bērns, bet arī viņa vecāki.

Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt ikvienu Latgales reģiona 
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu līdz 17 ga-
diem (ieskaitot), kuram ir noteikta invaliditāte. Papildus uz atbal-
stu var pretendēt arī bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri 
dzīvo ģimenēs, likumiskie pārstāvji, arī audžuģimene – gadījumos, 
ja bērns dzīvo audžuģimenē.

Lai pieteiktos uz individuālo izvērtēšanu, bērna ar inva-
liditāti vecākus, likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes aicinām 
vērsties ar iesniegumu

• Ilūkstes novada sociālajā dienestā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 
mob. 65463398, 26687721;

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

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

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

• Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē,Tirgus lauku-
mā 18, Subatē, mob. 25621151;

• Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 4, Šēderē, mob. 
26483624.

Piesakot bērnu individuālai izvērtēšanai, līdzi jāņem dokuments, 
kas apliecina bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK atzinums par 
to, ka bērnam piešķirta invaliditāte, vai bērna invalīda apliecība.

Atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem tiks 
sniegti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Deinstitucionali-
zācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Vienlaikus notiks arī visu Latgales reģiona bērnu sociālās aprū-
pes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā 
tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu 
bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem 
bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi 
pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īste-
not dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par 
aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās 
situācijas analīzi Latgales regiona pašvaldībās, projekta „Deinsti-
tucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros 
paredzēts izstrādāt Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. 
Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieeja-
mo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu soci-
ālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīko-
jumam, tehnikai).

 
Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā die-

nestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.
Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31.decembrim.

Vairāk par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenoša-
na Latgales reģionā”  aktivitātēm lasiet http://www.latgale.lv/lv/di

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS
MOBILAIS MAMOGRĀFS 
DOSIES UZ SUBATI

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās prog-
rammas ietvaros veic izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu. Mobi-
lais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamī-
ba izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu 
mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā. Mobilā mamo-
grāfa izbraukums uz Subati notiks šī gada 19. novembrī. 
Izmeklējumus varēs veikt Tirgus laukumā 23, Subatē, no 
plkst. 12.30 līdz plkst. 15.00. Tālrunis uzziņām: 26458044.

Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar 
speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm iz-
meklējumu veic BEZ MAKSAS, diagnostiskais izmeklējums ar ārs-
ta nosūtījumu maksā EUR 2,85 (pacienta iemaksa).

Izmeklējumi tiek veikti bez iepriekšējā pieraksta!

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE”
PIEŅEMS BĒRNU ĶIRURGS 

1. un 29. novembrī no plkst. 16.30 
Veselības centrā „Ilūkste” (ķirurga kabinetā Nr. 111) 

pieņems bērnu ķirurgs Vladimirs Oleinikovs. 
Iepriekšēja pierakstīšanās reģistratūrā 

(tālr.: 65462455).
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ILŪKSTES NOVADĀ VIESOJĀS 
DELEGĀCIJA NO UKRAINAS

No 2016. gada 26. līdz 28.oktobrim Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 
Ilūkstē un Daugavpilī organizēja semināru Ukrainas Čerņigovas, Ļvo-
vas un Odesas apgabala delegācijas pārstāvjiem. Galvenais mērķis - 
sniegt atbalstu Ukrainas pašvaldību pārvaldes administratīvās veikt-
spējas stiprināšanai un iepazīstināt ar Latvijas pieredzi administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) īstenošanā. Seminārā piedalījās vairāk kā 
50 Latvijas un Ukrainas valsts un pašvaldību, nevalstisko organizāci-
ju pārstāvji, kuru darbs saistīts ar pašvaldību darbības un reģionālās 
attīstības norisi.
Latvijā ART tika uzsākta 2002.gadā un viens no labas prakses piemē-
riem ir Ilūkstes novads, kurš tika izveidots 2003.gadā. Delegācija no 
Ukrainas Ilūkstes novadu apmeklēja 26.oktobrī. 
Vizītes pirmā daļa notika Ilūkstes novada Kultūras centrā, kur vie-
su delegāciju ar Administratīvās reformas praktiskajiem rezultātiem 
iepazīstināja pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas (VARAM) - Valts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības 
jautājumos Aivars Draudiņš, Pašvaldības departamenta direktora 
vietnieks Arnis Šulcs un  Ilūkstes novada pašvaldības vadība – do-
mes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, priekšsēdētāja vietnieks Maigurs 
Krievāns. Pašvaldības pārstāvji pēc ukraiņu lūguma sīkāk skaidroja 
procesus, kas skar pārvaldes un administrācijas struktūras izveidi, kā 
arī to, kā notiek  pašvaldības, pagastu pārvalžu un iestāžu sadarbība, 
kā notiek darba organizēšana pašvaldībā. Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja Rita Butkeviča iepazīstināta ar darba spe-
cifiku Ilūkstes novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, kas pilda gan 
pašvaldības, gan valsts funkcijas un kur ik dienu tiek sniegti pakalpo-
jumi novada iedzīvotājiem. Vērts atzīmēt, ka Ilūkstes novada pašval-
dība bija pirmā Latvijā, kas izveidoja šāda veida Klientu apkalpošanas 
centru un turpina  to veiksmīgi pilnveidot.  Trešais lielais bloks, kas 
interesēja ukraiņus, bija par mājokļu un komunālo saimniecību, pre-
zentāciju sniedza SIA „Ornaments” valdes loceklis Jurijs Altāns.
Semināra otrajā daļā dalībnieki devās uz Ilūkstes novada pašvaldību, 
kur bija iespēja tikties ar visiem pašvaldības speciālistiem, iepazinās 
ar īstenotajiem projektiem novadā un apmeklēja pašvaldības infra-
struktūras objektus. 
Pārsteigumu un atzinību delegācijas pārstāvjos raisīja, vēl tikai pa-
gājušajā gadā uzceltais, Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs 
ar baseinu. Par Sporta centra iecerēm un tālākajiem plāniem centra 
paplašināšanā iepazīstināja tā direktors Aivis Ruļuks un galvenā ad-
ministratore Viktorija Smagare. Pēc Sporta centra apmeklējuma dau-
dzi no viesiem lūdza detalizētāku informāciju par baseina būvniecību, 
par tehniksā plāna izstrādi. Gribētos cerēt, ka kādā no viesu pārstā-
vētajiem apgabaliem no mūsu piemēra tiks pārmantota un realizēta 
iecere par baseinu. Te var pieminēt, ka Ilūkstes novada piemērs ir 
kalpojis par iedvesmu citām Latvijas pašvaldībām, pieredzes apmai-
ņā ir bijuši Krāslavas, Dagdas, Pāvilostas, Ludzas un citu pašvaldību 
pārstāvji un, piemēram, Krāslavā jau ir uzsākta baseina būvniecība. 
Lai novada centrā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt maksimāli daudz 
pakalpojumu, pēdējos gados lielas pārmaiņas piedzīvojos arī Veselības 
centrs „Ilūkste””, par tā darbību viesiem no Ukrainas stāstīja Valdes 
locekle  Zane Buceniece-Zīberga. Mums jau visi pieejamie pakalpojumi 
novadā un augstā kvalitāte šķiet pašsaprotama, bet ukraiņos redzētais 
raisīja neviltotas emocijas, pat pārsteigumu par sasniegumiem salīdzi-
noši mazā novadā, slavējot augsto līmeni, un  uzsverot, ka novadā visu 
pirms tiek domāts par iedzīvotājiem. 
Iepazīstinot un nododot ukraiņiem kaut nelielu daļu sēļu kultūras 
un novada dabas mantojuma, viesi tika vesti uz Bebreni, kur tikās 
ar pagasta pārvades vadītāju Benitu Štrausu. Neizpalika iepazīšanās 
ar vien sēļiem raksturīgajām viensētām, tradīcijām, Bebrenes tautu 
tērpu, Dvietes palienes dabu. Viesus sagaidīja muzikālie sveicieni no 
Bebrenes kultūras nama folkloras kopas „Ritam”, Subates vokālā 
ansambļa „Sonāte” un priekšnesums no Ilūkstes 1.vidusskolas deju 
kolektīva „Ance”. Bebrenē Ukrainas delegācijai bija iespēja vairāk uz-

zināt arī par decentralizācijas procesu. Ejot cauri Bebrenei un norādot 
uz bijušā tehnikuma ēku, tika uzsvērts, ka te varēja būt grausts, ja ne 
- pašvaldības drosmīgais solis - pārņemt valsts izglītības iestādi - Be-
brenes profesionālo vidusskolu un apvienot ar Bebrenes vidusskolu. 
Skola ir ieguvusi gana garu nosaukumu, bet tās direktore Ērika Šar-
šune to dēvē vienkārši par VIP skolu. 
Ne velti šajā reizē kā labas prakses piemērs tika izvēlēts tieši Ilūkstes 
novads. Ir atzīstami vērtējama novada attīstība pēdējos 10 ga-
dos, ko uzsvēra Aivars Draudiņš, Valts sekretāra vietnieks re-
ģionālās attīstības jautājumos. Pēc viesošanās Ilūkstes noava-
dā semināra koordinātore no VARAM Līga Zvilna-Karlsone 
izsakot pateicību par uzņemšanu atzīmēja – “Mūsu viesi bija 
sajūsmā par semināra norisi un veikumu, un daži pat bija ga-
tavi palikt dzīvot un bērnus sūtīt mācīties uz jūsu VIP skolu”. 
Un aiz katra notikuma, aiz katras vietas stāv cilvēks. “Mēs te 
esam. Esam šīs vietas patrioti. Lai te kaut kas būtu, ir jādara,” 
uzņemot viesus Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidus-
skolā uzsvēra tās direktore Ērika Šaršune. 
Semināra aktivitātes tika īstenotas projekta “Atbalsts Ukrainas apga-
baliem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā un veicināša-
nā” ietvaros, ko finansē Ārlietu ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt 
un veicināt sekmīgu Ukrainas vietējo pašvaldību pārvaldes reformas 
norisi, sniedzot Latvijas ekspertu konsultācijas un rekomendācijas 
par pašvaldības pārvaldes un organizatoriskās struktūras veidošanās 
principiem t.sk.,pašvaldības darba organizācija pēc apvienošanās un 
pakalpojumu sniegšana pašvaldībās.

S A D A R B Ī B A

Tika apmeklēts Veselības centrs „Ilūkste”” un citi pašvaldības 
infrastruktūras objekti

Seminārā piedalījās vairāk kā 50 Latvijas un Ukrainas 
valsts un pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
kuru darbs saistīts ar pašvaldību darbības un reģionālās 

attīstības norisi



7

S A D A R B Ī B A

Ilūkstes novadā notika seminārs Ukrainas Čerņigovas, 
Ļvovas un Odesas apgabala delegācijas pārstāvjiem

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PĀRSTĀVJI VIESOJĀS ROKIŠKU 
RAJONA PAŠVALDĪBĀ
Ar vēlmi uzturēt ne vien labas kaimiņattiecības, bet arī 

veicināt sadarbību dažādās jomā, 18.oktobrī, atsaucoties uzai-
cinājumam, Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvji - vadība - 
domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, priekšsēdētāja vietnieks 
Maigurs Krievāns un pašvaldības speciālisti viesojās Rokišku 
rajonā, kur sagaidīja pilsētas mērs  Antanas Vagonis, mēra vi-
etnieks  Tadas Barauskas, Administrācijas direktors  Valerijus 
Rancevas un Kultūras, tūrisma un starptautisko attiecību  nod-
aļas vadītājs Petras Blaževičius. 

Rokišku  rajons lepojas ar saviem strādīgajiem lauksaimnieki-
em un radošajiem uzņēmējiem, pateicoties kuriem Rokiškos ražo 
sieru un citus piena, gaļas, zivju produktus, eļļu, cep maizi un 
kūkas. Rajonā ražo lauksaimniecības tehniku, alternatīvo enerģ-
iju, šuj apģērbu u.c. produktus, kas nes Rokišku vārdu pasaulē.  
Un var teikt, ka lielā mērā, šie labie piemēri ir pateicoties rajona 
pašvaldības darbam un atbalstam,  te gan Rokišku pilsētas mērs 
Antanas Vagonis uzsvēra, ka iedzīvotāji ir nepietiekoši informē-
ti, sakot: „Diemžēl mediju telpu pārmāc sliktās ziņas, par slikto 
parasti izvēlas runāt, bet pašiem būtu jāprot arī lepoties ar sav-
iem labajiem darbiem, par tiem ir jāstāsta. Ik dienu tiek paveik-
ti labi darbi, bet iedzīvotāji nemaz nestādās priekšā, cik visiem 
ierastās lietas ir nākušas smagi”.  Pieredzes apmaiņas nolūkos,  
Ilūkstes novada pašvaldības speciālistiem bija iespēja tikties arī 
ar Rokišku rajona pašvaldības darbiniekiem, kā arī tika organ-
izēta tikšanās ar uzņēmējiem, zemniekiem, iepazīšanās ar rajo-
na nozīmīgākajiem tūrisma objektiem.

Rokiškiem ir vairākas sadraudzības pilsētas  Latvijā – Cēsis, 
Daugavpils, Jēkabpils, Viesīte, kā arī atsevišķas pilsētas Poli-
jā, Gruzijā un citur. Rokišku rajona pašvaldības vadība pauda 
gandarījumu par tikšanos, cerot uz sistemātisku informācijas un 
darba pieredzes apmaiņu par abu pašvaldību darbību un sociāle-
konomisko attīstību, veicinot partnerattiecību attīstību.

Madara Pavlovska
redaktore

Delegācija no Ukrainas iepazinās ar darbu Ilūkstes novada 
pašvaldībā, tiktās ar  pašvaldības speciālistiem

Iepazīstinot un nododot ukraiņiem kaut nelielu daļu sēļu 
kultūras un novada dabas mantojuma, viesi tika vesti uz Bebreni

No kreisās puses - Rokišku pilsētas mērs Antanas Vagonis,
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna,

priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns
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„SKANI TĒVU ZEME”
Mēdzam teikt – lauki ir mūsu pamats.  Jau vēsturiski ir zināms 

-  no laukiem nākuši diženi cilvēki, kā pārstāvji dažādās mākslās, 
tā valstsvīri. Tieši mazajās lauku skolās tiek ielikti pamati dažādās 
jomās, veidota izpratne. 

20.oktobrī Ilūkstē tika iedibināta jauna, skaista tradīcija, sagai-
dot Latvijas simtgadi, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā notika Sē-
lijas un Latgales novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas 
skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani tēvu zeme”. 

Konkurss notika ne vien ar mērķi veicināt māksliniecisko izaugs-
mi kā skolēniem tā pedagogiem, bet arī aicinot pilnveidot zināšanas 
par nacionālās kultūras bagātībām, saskatīt dzimtās vietas vienrei-
zīgumu. 

Konkursā piedalījās Sēlijas un Latgales novadu  mazpilsētu un 

lauku mūzikas/ mākslas skolu audzēkņi vecumā no 7 – 16 gadiem 
divās kategorijās  - „Mūzika”, „Māksla”. Kategorijā „Mūzika” dalību 
ņēma 21 skolnieks, pārstāvot Aglonas, Špoģu, Aknīstes, Viļānu, Pļa-
viņu, Dagdas, Ilūkstes skolas, kategorijā „Māksla” – 80 dalībnieki, 
pārstāvot Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Naujenes, Špoģu, Vecumnie-
ku, Baltinavas, Preiļu, Ilūkstes skolas. 

Kategorijā „Māksla” dalībnieki iesūtīja darbus ar tēmu – dzimtā 
novada āres kadrējums(tehnikas – gleznošana, grafika, zīmēšana, 
datorgrafika). Vizuālās mākslas vērtēšanas komisijā bija Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centra Mācību projekta vadītāja  Baiba 
Priedīte, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” 
mākslas vēstures un gleznošanas skolotāja Dace Abricka, Daugav-
pils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas un 
burtu mācības skolotāja Svetlana Trušele.

Kategorijā „Mūzika”  konkursa dalībnieki izpildīja divas dzies-
mas – Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu un latviešu kom-
ponista orģināldziesmu vai tautas dziesmas apdari ar patriotisku 
tematiku. Vokālistus vērtēja Aglonas Bazilikas Kora skolas direk-
tore, kordiriģente Ieva Lazdāne, Staņislava Broka Daugavpils Mū-
zikas Vidusskolas vokālais pedagogs, vokālās mūzikas IP un vokālās 
nodaļas vadītājs Jevgenijs Salna, Daugavpils Universitātes asociētā 
profesore, Mg.art. un LNOB ( Latvijas Nacionālās operas un baleta) 
soliste Ilona Bagele.

Konkursa ietvaros notika arī  radošās darbnīcas bērniem, vadīja 
Svetlana Trušele, savukārt  mūzikas skolu pedagogiem bija iespēja 
piedalīties meistarklasē - „Vokālais darbs ar 7. – 16.gadus veciem 
bērniem”, ko vadīja  Latvijas Nacionālās operas soliste, vokālās pe-
dagoģe, Mg.art. Ilona Bagele.  

Konkursu rīkoja Ilūkstes mūzikas un mākslas skola sadarbībā 
ar Ilūkstes novada pašvaldību un Ilūkstes novada kultūras centru. 

Madara Pavlovska
redaktore

N O T I K U M I

SUBATES ATJAUNOTĀ TIRGUS 
LAUKUMA ATKLĀŠANA

Subate kā apdzīvota vieta vēsturiskos dokumentos pirmo reizi ir 
minēta tieši saistībā un pateicoties Vecsubates tirgus vietai  (tagad 
–Tirgus laukums). 1570.gadā Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 
pārdeva Vecsubates tirgus vietu Georgam Plāteram Zībergam par 
15 simtiem dālderu. Pēc šiem datiem varam secināt, ka Subatē tir-
gus un tirdgošanās Tirgus laukumā jau norit vairāk kā 446 gadus.
Subate atradās nozīmīgu tirgus ceļu krustpunktā, kas veicināja šīs 
tradīcijas attīstību.

Laukums ir piedzīvojis nedaudzas rekonstrukcijas- sākotnēji tas 
bija zemes seguma. Tad tika ieklāts skaists bruģis. Padomju laikos, 
1972.gadā bruģis tika demontēts un kaudzēm izvests Daugavpils 
virzienā. Šogad, rekonstrukcijas ietvaros uz Subati ir atceļojuši  at-
pakaļ apmēram 53 000 bruģa akmeņu.

Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, Ilūkstes noavada pašvaldība  
šogad veica Tirgus laukuma atjaunošanas darbus. Pašvaldības finan-
sētajā projektā tika nomainīts un dažādots laukuma segums, ierī-
kotas gājēju ietves, sakārtota transporta kustība , izveidotas zaļās 
zonas, atpūtas vietas ar soliem. Taps arī jauna autoosta un laiku rā-
dīs Saules pulkstens. ”Frizieri”-arboristi- sakārtoja pilsētas centra 
simbola-vecā ozlola –zaru vainagu. Tika demontēts grausts.

Subatiešus priecē pilsētas labiekārtošana.
Kopā ar tradicionālo Rudens gadatirgu tika sarīkota laukuma ie-

dancošana un iedziedāšana. Lietus un vēsums nedaudz ierobežoja 
svinības. Subatieši un viesi nenobijās no tā un pasākumā piedalījās.

Aplausi tika veltīti SIA „Ošukalns” strādniekiem, darbu vadītā-
jiem Guntim Dimantam un Gundaram Krastiņam , kā arī bruģēša-
nas brigādes „Happy Group” vadītājam Vitālijam Verzubam. Lauku-
mu iedancoja un iedziedāja Ilūkstes novada kultūras centra senioru 
deju kolektīvs „Ozolzīles” , Subates kultūras nama deju grupa „Rit-

musS” un ansamblis „Sonāte”. Visus aukstajā laikā stiprināja kafej-
nīcas „Mazais namiņš” karstā pupiņu zupa.

Subatieši tika aicināti pārlūkot savus fotogrāfiju albūmus un sa-
meklēt tajos fotogrāfijas, kurās ir redzamas jebkādas agrākās nori-
ses Tirgus laukumā, jau neesošo Tirgus laukuma ēku fotogrāfijas. 
Tās var atnest uz kultūras namu vai uz pārvaldi . 

Paldies visiem, kuri ar jebkādu darbu ir sekmējuši jaunā Tirgus 
laukuma atjaunošanu un labiekārtošanu.

Gunta Okmane
Subates kultūras nama vadītāja 

Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, Ilūkstes noavada pašvaldība  
šogad veica Subates Tirgus laukuma atjaunošanas darbus

Vokālistus vērtēja (no kreisās puses )Ieva Lazdāne, Ilona Bagele, 
Jevgenijs Salna
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DVIETES PALIENEI UN LUBĀNA 
MITRĀJAM VELTĪTS PASĀKUMS

4.oktobrī Dvietes senlejas informācijas centrā „Gulbji” norisinājās 
pasākums „Ierobežotie un neierobežotie resursi: Dvietes paliene”. 
Pasākums bija veltīts divām debešķīgi skaistām un aizraujošām da-
bas teritorijām – Lubāna mitrājam un Dvietes palienei.
Par Lubāna mitrāja dabas vērtībām stāstīja dabas eksperts, ornito-
logs un mazo ērgļu pētnieks Uģis Bergmanis. Kā arī viņš dalījās sa-
vās personīgajā pieredzē par LIFE programmas projekta ieviešanu 
mitrājā – krūmu un pļavu pļaušana, purvu un mitrāju atjaunošana. 
Kā grima džipi, traktori, kā cilvēki vairākas nedēļas dzīvoja mitrāja 
vidū teltī un viņiem pārtika un pārējās nepieciešamības lietas tika 
piegatās ar laivu. Un tas viss – lai atjaunotu dabisko mitrāju vidi! 
Tad arī radās pārliecība, ka projekts ir kā piedzīvojums, ne tikai 
papīru kārtošana. Paldies par to!
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja speciālists Indulis 
Zvirgzdiņš atklāja Lubāna mitrāja teritorijas saistošo kultūrvēs-
turisko mantojumu – lielais daudzums akmens laikmeta liecību. 
Stāstīja arī par Aiviekstes upes bagarēšanas darbiem, lai padziļinā-
tu upes gultni plūdu novēršanas nolūkos. Varēja apbrīnot Cilvēka 

apņemšanos un lielo vēlmi dzīvot tieši Lubāna ezera tuvumā, jo 
tika ieguldīts ārkārtīgi liels laiks un finanses, lai ezeru iedambētu 
un cilvēkiem nevajadzētu pārcelties.
Par Dvietes palienes dabu un kultūrvēsturisko slāni stāstīja Dau-
gavpils universitātes pasniedzējs Dāvis Gruberts. Viņa prezentāci-
jas laikā klausītāji vārēja „pārlaisties” pāri Dvietes palienei un da-
bas teritorijas krāšņumu novērtēt no putna lidojuma. Cik skaista 
daba ir tepat mums tuvumā!
Pasākuma noslēgumā pārrunājām arī iespējas abām minētajām te-
ritorijām sadarboties – idejas, finansējuma iespējas, LEADER prog-
rammas izmantošana (stāstīja Inga Krekele) u.c.
Paldies visiem, kas radīja šīs pāris stundas tik piepildītas, vērtīgas 
un saistošas! Paldies arī „Gulbjiem” – saimniekiem un saimniecēm!
Pasākumu rīkoja Madonas novada jauniešu biedrība „Pie Kraujas” 
projekta „Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” koncepcijas izstrāde: 
dabas un kultūras mijiedarbība” ietvaros. Sīkāku informāciju var 
atrast www.lubanamitrajs.lv; www.facebook.com/lubanamitrajs
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lelde Uzkure
Biedrības „Pie Kraujas” pārstāve

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

MEŽA DIENAS 2016 - STĀDU TALKA 
STENDERA MUZEJĀ

Stendera muzejā pakāpeniski aktīvā tūrisma sezona noslēdzas, 
tomēr pie skaista sezonas noslēguma vēlamies iepriecināt Sten-
dera muzeja apmeklētājus! Jāsaka, ka vēl var paspēt iekāpt (līdz 
11.novembrim) pēdējā vilcienā šogad - konkursā, ko atbalsta “A.P.
darbnīca”, gādājot uzvarētājam pārsteiguma balvu. Gaidām ciemos 
kolektīvus- klases, ģimenes, kolēģus. Ļoti vēlams būtu, ja muzeja ap-
meklējumu pieteiktu iepriekš. Protams, pelēcība ir rudens viena no 
sejām, bet varbūt kāds iemīs pirmās pēdas sniegā muzeja pagalmā? 
Katram laikam un vietai ir savs skaistums, tikai jāprot to saskatīt 
un… 

Līdz šim, muzeju rudenī ir apmeklējuši - uzņēmīgs velotūrists no 
Skrīveru puses, Bauskas puses interesenti, kā arī skolotāju kolek-
tīvs no Viļakas novada. Viņi atzina, ka šeit jutušies kā bērnībā, kā 
pie vecmāmiņas ciemos būtu iebraukuši. Muzejā apskatāmie ekspo-
nāti bija kā atmiņu kamoliņa šķetināmie pavedieni - katrs no tiem 
raisīja kādas atmiņas, sajūtas, pārdomas, varbūt pat aizdomāšanos 
un radošo domāšanu, meklējot atminējumus. No muzeja eksponā-
tiem daļa nebija zināma Viļakas pusē. Savukārt Skrīveru aktīvists 
jutās patiešām ieinteresēts Vecā Stendera dzimtas vēsturē, atzinīgi 
novērtēja Lašu muižas sarga mājiņas renovāciju, darbu liecībās un 
Ilūkstes novada kultūrvēsturiskā mantojumā, apsolot apciemot no-
vadu arī vasarā, kad rokām pirksti mazāk sals!

Pavisam nesen, lai gan laiks ātri skrien, tika pavadīta Labo darbu 
nedēļa novada skolās, pagastos, organizācijās… Tās ietvaros Stende-
ra muzejā notika gatavošanās Stādu talkai 18.oktobrī. Jau iepriek-
šējās dienās biedri no “Stendera novadnieki” un z/s “Darbmīļi” vei-
ca teritorijas labiekārtošanas darbus. Parka veidošanā pēc sastādītā 
plāna un konsultācijas ar daiļdārznieci Martu Petrovu, tika izvēlētas 
augiem piemērotās vietas Lašu mācītājmuižas parka teritorijā. Mēs 
esam pateicīgi Benitai Štrausai par palīdzību stādiņu atgādāšanā 
līdz muzejam un Janīnai Kursītei (z/s Ziediņi) par palīdzību stādu 
izvēlē. 

Stādu talkā aktīvu dalību uzņēmās Eglaines pamatskolas skolēnu 
kolektīvs pedagogu vadībā. Bija tikai 2 stundas laika, tomēr visiem 
kopā- skolēniem, “Stendera novadnieki” biedriem, un palīgiem no 
Eglaines izdevās iestādīt vairāk nekā 30 dažādu augu stādu. Tal-
kas laikā katram bija savs darbiņš - puiši raka bedres, nesa ūdeni, 
meitenes stādīja, ja nebija lāpstas, tad otra talkotāju daļa atbrīvoja 
pagalmu un iebraucamo celiņu no kritušajām rudens lapām. Tā tika 
likts lielais pamatakmens vietējā “Likteņdārza” veidošanā - “Lašu 
mācītājmuižas parks”. 

Šī ideja tika ģenerēta jau 2016.gada sākumā, bet saņemot pozitīvu 
atbalstu no Ilūkstes novada Attīstības nodaļas, Latvijas Pašvaldību 
savienības rudens sākumā, tika īstenots neliels projekts pasākuma 
“Meža dienas 2016” ietvaros. Jāsaka, raugoties pagātnē, Meža dienu 
pasākumi notikuši jau izsenis, tikai, gadiem ejot, aktivitāte nebija 
pastāvīga. Foto liecības norāda, ka Lašu pamatskolas skolēni “Meža 
dienās” piedalījās jau pagājušā gadsimta 30.gados! Varbūt ir vērts šo 
pasākumu veidot kā tradīciju? Apzaļumošanas pasākumi “Meža die-
nas” ietvaros aptver visu Latvijas teritoriju un plānots, ka šis gads ir 
tikai sākums un ar Latvijas valsts mežu atbalstu parku atjaunošana, 
veidošana un papildināšana turpināsies vēl divus gadus, gatavojoties 
Latvijas simtgadei.

Top Lašu mācītājmuižas parks! Tāpēc aicinām ikvienu piedalīties 
savas apkārtējās vides veidošanā, iestādīt savu kociņu, apraudzīt pēc 
gada kā ieaugušies stādījumi, kā veidojas parks. Tikai esot kopā Lik-
teņupe savieno abus krastus, dzimst Likteņdārzs un Latvija mūsu 
sirdīs!

Vēlos Biedrības “Stendera novadnieki” vārdā sveikt muzeja ap-
meklētājus, novadniekus, viesus un ikvienu Ilūkstes novada vēstis 
lasītāju mūsu svētkos - Latvijas Republikas neatkarības 98.gada die-
nā! Dāvināsim Latvijai un ikvienam līdzcilvēkam gaišas domas, siltu 
sirdi un skaistus svētkus! 

Zanda Lisovska, pārstāvot “Stendera novadnieki”
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Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznī-
ca ir Romas Katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes 
draudzes baznīca, kas ir sakrālās arhitektūras pieminek-
lis, kā arī Bebrenes muižas un baznīcas ansambļa kopējā 
telpiskā risinājuma un vietējās kultūrainavas nozīmīga 
sastāvdaļa.

Baznīca celta 1797. gadā, bet labiekārtošanas darbi 
beidzās tikai 1883. Lai gan baznīcu nevar pieskaitīt nevien-
am no mākslas stiliem, vizuāli tajā ir saskatāmas klasicis-
ma iezīmes, bet interjerā baroka stila pazīmes.

Šī gada rudenī baznīca piedzīvo atjaunošanas darbus – 
tika atjaunots ārsienu krāsojums un šobrīd notiek svēto 
gleznojumu atjaunošana. Restaurēt lielos sienu gleznoju-
mus ir uzņēmušās divas brīnišķīgas mākslinieces – Vēsma 
Ušpele un Vija Stupāne. Vēsma - māksliniece ar lielo burtu 
un Vija – kā smejot pati saka – viņas mācekle. 

Tiekamies vēl lapotajā rudenī, 17.oktobra dienā, kad darbos pie 
sienu gleznojumiem aizrit piektā nedēļa. Ar vēju, bet ar nepiecieša-
majiem pluss pieciem grādiem un ar daudz, daudz smiekliem aizrit 
tikšanās ar māksliniecēm. 

Pastāstiet par šī darba procesu. Kas tieši tiek darīts?
[kamēr Vēsmai telefonsaruna] Vija: Tā doma, ka pielabojam 

gleznojumus. Man ir fotogrāfijas, kur tur nebija ko pielabot, 
vienkārši tā krāsa visa bija atlēkusi. Ka tu pieskaries, viņa vien-
kārši izģērbjas, viss noņēmās un tur apakšā ir ļoti skaisti zīmējumi. 
Skaisti tie gleznojumi, kas bija. Mēs tur saglabājām gadu, kas tur. 

Bet tur ir vēl un vēl kaut kas izlīdis it kā četrdesmitais, bet tas 
viss ir sabildēts, pagastā bibliotēkā nodots. Laikam jau katrs māk-
slinieks atstāj savu kaut ko. Zin kā restaurācija, ir restaurācija, 
atjaunošana ir atjaunošana.... Mēs visu špaktelējam, slīpējam. Nu 
zini,  piektā nedēļa iet. Tas ir, ka mēs strādājam pa trijām dienām. 
Process darbietilpīgs, ļoti. Zini kā, likās te 4 kvadrātmetri, bet 
viens šitas te [norāda uz sienu gleznojumu] ir 7,26 kvadrātmetri. 
Tas ir, ja tu iedomājies glezniņā sadali, tad ir cik gleznu vienā tajā. 
Nu apjomīgs, ļoti apjomīgs darbs, jo nu laiks arī... Jāglezno ir tad, 
kad ir pluss pieci. Mums te aptiekā iedeva termometru privāto. 
Redzi, ir pluss pieci, var gleznot. Tāpēc mēs no rīta tik agri ne-
braucam. Bija arī lūzuma punkts. Mēs te i kritām,mums te bija 
visādi (smejas). Iedomājies, ka viss šitais gāzās, ar tādu kā buru 
[rāda uz stalažām]. Tie laika apstākļi arī steidzina, tas, ka ziema 
tuvojas un ģimene bišķīt ...jo tu esi solījis, ka būsi bišķiņ projām, a 
te ievelkas, ievelkas, nu tas tā.... Bet prieks par visu, kas notiek. Nu 
tā...Vēsma jau izrunās. Vēsma jau tāda baigā malace ir. Māksliniece 
ar lielo burtu. Viņa ir ar iekšām (smejas). Es esmu tāds palīgs. Es 
varu debesis, tuksnešus. Un esmu lielākā Vēsma kritiķe, kas te tā – 
„te skatiens ne tāds, tur bārda par garu, vai mats par tumšu”, bet 
Vēsma saka, ka viņai patīk, ka viņu tā pakomandē. Saplēsušās vēl 
neesam. Vēsma galvenais teica –„ vai mēs runāsim vai nerunāsim 
pēc šitā lielā darba”. Man liekas, ka runāsim. Labi mums sader.

Vija, nedaudz pastāstiet par sevi.
Vija: Beigusi Mākslas skolu, bet vairāk kā dekoratorus. Tā kā 

man  liela ģimene izveidojās, uz Rīgu neaizbraucu studēt vides 

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

No kreisās puses Vēsma Ušpele, no labās Vija Stupāne
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GARĪGAIS ATVAĻINĀJUMS                                                                                                                     

Mēs gleznojam ziemeļu pusē un šeit nekad nav saules un tad ir tā, ka mēs stāvam 
pret to gleznojumu, ik pa laikam atgriežamies krāsu iejaukt un ieraugam  - cik 
skaistas lapas, mākoņi un saulains! Un īstenībā katram vajag atnākt uz šo baz-
nīcu un izbaudīt to, ko mēs izbaudām, un arī palūgties, lai te tas darbs ilgāk stāv 
un lai visiem viss izdodas. Un arī te gribas pa priekšu  noskaitīt lūgšanu  un tad 
tik sākt strādāt. Neteiksim, ka tas ir etalons, bet tas tā pilnīgi prasās, jo tu tomēr 
glezno svētus cilvēkus, tu viņus attēlosi un tev pašam jābūt tik pat tīram.

dizainu, aizgāju uz gleznotājiem, tad beidzu 
gleznotājus, bet tā mana profesija...Kā dēli 
saka- „a ko tu dari, mamm. Skolotāja pateica, 
ka tu glezno”. Un tā arī ir - gleznoju. Pašlaik 
man ir Daugavpils Centrālajā bibliotēka 
izstāde, bet pārsvarā mājās. Tāpēc šis  izbrau-
kums arī ir tāds liels pārbaudījums. Dēlam 
sestdien astoņpadsmit gadu paliek,  viņš 
prasa „a, mammu, tu uz manu dzimšanas di-
enu atbrauksi?” (smejas)...Tā jau pieraduši, 
ģimene atbalsta. Nezinu ko vēl teikt...Ļoti 
vienkārši, viss ir ļoti vienkārši...

Kur rodat iedvesmu?
Vija: 
Iedvesma – daba, tas ir neatsverams. Es nevaru pilsētā... Pilsēta 

ir vajadzīga, tu iebrauc, tā bišķiņ kaut ko redzi, bet gribas uz mā-
jām. Daba, tur viss ir! Tur ir tāds līdzsvars, tur viss notiek. Man 
tagad ir tāds kā atvaļinājums, jo māja ir māja, tur ir citas rūpes, 
ikdiena.

Pie mums uz Bebreni bija atbraukušas meitenes gleznot, 
gleznotājas, jo mēs viņām izlielījām  jūsu vietu, jo kad bija te tās 
dzeltenās kļavas, viss te bija tik skaists. Meitenes gan atbrauca, 
kad lija... Tad  arī viss bija skaisti un tad mēs izstādei nosaukumu 
domājām...Kāds mums tur nosaukums ? 

Vēsma: Laiks krāsās.
Vija: Nē...”Pirmais...” kaut kāds? „Tur, kur es esmu, tur ir cen-

trs”, nu es vairs neatceros, mums ir pierakstīts....Vai – „Vienkārši 
un ģeniāli”...  Nāc Vēsma, stāsti! Vēsma ir slavena māksliniece. Tā 
viņa ir baigi forša! 

Vēsma: Nu, ko tu gribi dzirdēt? 
Vija: Par darbu es jau nedaudz pastāstīju. 
Vēsmu: Kas tur apakšā...
Vija: Kas tur izrakās, jā, ka visu mēs tur špaktelējām un slīpē-

jām un Stefans ar roku pārbaudīja,  teica „vai tiešām tur tik daudz 
slāņu...Viss tik gluds!”

Vēsma: Tad mēs varētu teikt, ka mēs esam garīgajā atvaļinājumā, 
jo tas gan mūs pašas pilnveido, gan garīgi, gan fiziski un arī  atpūta 
no mājas.

Vija: Citas domas.
Vēsma: Un, ka ir tāda kompānija. Saskarsme ar Dievu... ar 

draugiem un arī iegūstam daudz  draugus šeit. Šis laiks ir tāds, ko 

piemēram, var atņemt naudu, var atņemt mašīnu, var iepazīties ar 
policistiem braucot uz šejieni, bet nevar atņemt to, kas tevī iekšā 
ir ielikts, ko tu esi ielicis no darba, ko tu zini, ko tu vari ielikt. Mūs 
vēl var smelt un smelt...

Vija: Vēsma, nu...(smejas) Vai tu nākošnedēļ tā runāsi ? (smejas)
Vēsma: Esmu pilnīgi uzlādējusies! Mums jau te visādi ir gājis.
Vija: Es jau saku, es to nosaucu par tādu punktu, kuram tikām 

pāri. Tagad ir labi. Zini kā ir tādi lūzuma punkti, uznāk tā šad tad. 
Un laika apstākļi pastiprināja to ...kad esi, nu... Pārejā! Tādā pāre-
jā. Un, kad tiec pāri un ir forši.

Vēsma: Vija baigi labā ir, viņa man pateica tā, kad  pries-
teris atnāca un viņam ļoti interesēja, kas te notiek un ne-
dod Dievs te pus baznīcu nojauks šitās mākslinieces, un tad 
viņš bija drusku apjucis, ka mēs esam visu noņēmušas, bet 
Vija piegāja pie priestera un teica – „Vēsma zina, ko dara”. 
Un tas arī dod tādu pārliecību.

Vēsma: Bet to pāreju viegli pārkāpt ar to, kad tev 
tiešām ir blakus cilvēki, kas tevi saprot un kuri var-
būt arī tādā pašā situācijā...Tas baigi palīdz. Nu, ka-
tram tādus foršus draugus un māksliniekus un radiniekus! 
Un mēs pašas arī esam lepnas, ka esam uzņēmušās, jo tas patiesībā 
ir tāds liels solis.

Vija: To, kad kāds pasaka, tad tu saproti, ka jā ...Jo mēs gājām 
tā, ko vajag izdarīt to izdarām, un darām, darām, darām. Bet tad, 
kad pasaka kāds, ka tas ir apjomīgs un tāds un tie laika apstākļi...
Tad tu tiešām jūties kā varonis! 

Vēsma: Mani arī fascinējis tas, ka  cilvēki... Tu pats vēl neesi 
pārliecināts, ka to var izdarīt, bet tev tic un ir laiks, kad tu pats 
tam notici. Bet, protams, katrā darbā, kad dari, kādā momentā var 
pazust tā pārliecība, bet ja tev ir kāds drauga plecs, vai kāds, kurš 
tev tic, tev rodas vēl lielāka ticība tam visam. Tas ir ļoti labi. 

Vija: Nu nezinu, Vēsma, kā tu juties, bet es visu laiku zināju, ka 
tu dari! (smejas)

Vēsma: Vija baigi labā ir, viņa man pateica tā, kad  priesteris 
atnāca un viņam ļoti interesēja, kas te notiek un nedod Dievs te 
pus baznīcu nojauks šitās mākslinieces (smejas) un tad viņš bija 
drusku apjucis, ka mēs esam visu noņēmušas, bet Vija piegāja pie 
priestera un teica – „Vēsma zina, ko dara”(smejas). Un tas arī dod 
tādu pārliecību.

Vija: Priesteris visu laiku mūs te atbalsta un uztraucas vai mēs 
esam paēdušas. Mēs esam pārēdušās. (smejas) Un zin kā, ir ļoti 
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liels prieks, ka mēs zupas virtuvē ēdam. Paldies saimniecēm, kas 
uzņem. Jūtamies kā mājās.

Kā šis darbs sākas?
Vēsma: Jāsāk ar to, ka liela ietekme ir tam priesterim, kas 

te kalpo, tam saimniekam, kurš šeit ir iecerējis atbalstīt, līdz ar 
to vajag tikai tādu vienu mākslinieku, kurš arī izpildīs tās visas 
vēlmes. Un uz šo laiku diez vai kāds gribētu piekrist, tomēr ziema 
pasaka savu, bet mēs bijām tik atvērtas šim visam, ka piekritām  
tādam izaicinājumam. Sākumā ir tā, ka noņem to visu.  Kad tu 
ieraugi, ka krāsas lobās nost, mēs to visu piefiksējām, sabildējām, 
lai cilvēki nedomā, ka mēs atnācām pie labiem gleznojumiem, 
visu norāvām un gleznojām vēl varbūt  labākus vai sliktākus, bet, 
kad tu sajūti kā krāsa lobās, gribas, lai tas ir mūžīgāks. Jebkura 
glezna ir paliekošāka varbūt pat vēl vairāk kā mēs paši, miesa.

Vija: Nu jā, ja iepriekšējais, nu ja pirms gleznošanas būtu to 
pamatu sakārtojuši, tad gan mēs tikai uzlabotu.

Vēsma: Tāda iecere jau sākumā bija, bet paskatoties tas 
nebija iespējams, jo mūsu laika apstākļi - tomēr gan ziemas, gan 
aukstumi, gan vēji. Aizbraucot uz Itāliju tur tās freskas, kas ārā 
stāv no nez kura gada viņas tur arī stāv. 

Bet māksliniekiem vienmēr būs darbs. 
Un tad mēs noņēmām visu nost.
Vija: Es domāju, ka tas viss ir ļoti rūpīgi, viss ir aizšpaktelēts, 

nogruntēts pēc visām tehnoloģijām, pēc visiem mērījumiem, at-
tiecīgās stundas gaidītas , lai viss izžūst. Man liekas viss bija ļoti 
kārtīgi izdarīts.

Vēsma: Un arī jebkurš, kurš to strādā to piefiksē, gan krā-
sas, gan materiālus kādus izmantoja. Ja būs pēc kādiem gadiem 
četrdesmit atkal restaurācija, jo mums laika apstākļi ir tādi kā ir, 
tad būs iespējamie materiāli.

Vija: Pieredze rāda, ka ik pēc 20 gadiem vajag restaurēt, pie-
labot. 

Vēsma: Varbūt Latvijā kaut kas mainīsies...
Vija: Un mūsu gleznojums stāvēs visus simts!
Vēsma: Latvijā būs tuksnesi (smejas) un silts. 
Vija: Jā, jā, man vīra tēvs ir uzrasējis, aprēķinājis  kā viss 

mainīsies, ka Latvijā būs tik viens gadalaiks. 
Vēsma: Katram klimatam jau savi plusi, jo tad atkal nevarētu 

paslēpot, nevarētu izbaudīt, kad lapas krīt un vēji nāk. 
Vija: Zin kā, skatāmies un ir pašām ļoti liels prieks, ne tāda 

sevis lielīšana, a ir prieks. Tu tā skaties...Vai ne...Ir prieks! 
Nav jau tā, ka glezna uzreiz ir gatava, ja tu uzreiz parādi kaut 

ko tādu, tu nevari uzreiz radīt, ka tu uzglezno un tev ir. Piemēram, 
tie mākoņi ir pagājušo nedēļ tapuši. Sākumā iegleznojām seju, tur 
drapērija, jau sāka vērtēt.

Vēsma: Tas, ka tās krāsas arī pārsteidza, ka trīs reiz vairāk 
satumst.

Vija: Te ir ar akrilu.
Vēsma: Ar āra krāsām, pigmentiem un akrilu kopā un izrādās 

tas pigments ļoti satumst.
Vija: Eļļa savādāk, tu uzliec to toni un viņš ir tāds, a šis satumst, 

melns paliek un tas arī bija priekš mums šoks, ka tu glezno un tik 
gaišs, uzglezno un skaties paliek tumšāks, tumšāks un melns. Un 
skaties ir jābrauc mājās un iedomājies -tev paliek melna glezna.

Vēsma, pastāstiet par sevi
Vēsma: Mēs abas esam pabeigušas Mākslas akadēmiju Latgales 

filiāli, mums ir ļoti labs pasniedzējs Anatolijs Zelčs  gan restaurācijai 
gan glezniecībai un viņš tagad ir dibinājis jaunu nodaļu, kas ir 
tikai  restauratori. Tagad es strādāju Aglonas Bazilikā, arī tur 
restaurējam, teiksim tā, nu mēs tur diezgan arī no jauna darījām. 
Tad bija tā, ka tas īstais restaurators, kurš strādājis visu mūžu par 
restauratoru Staņislavs Astičs viņš nevarēja saprasts no kurienes 
man tādas zināšanas, ir tāda bāze, saku – mums to skolā māca. 
Man nav tādu baiļu ne pret lieliem darbiem, ne pret apjomiem, es 
varu to darīt, man tas patīk. Pie viņa man bija ļoti laba pieredze. 
Es biju šefa labā roka, es varētu būt viņam arī mācekle. 

Vija: Tagad tu esi šefs un es esmu tava labā roka. (smejas) Es 
pie Vēsmas arī varētu mācīties. 

Vēsma: Šajā vietā man patīk, ka parasti ciemats cēlies, 
cēlies un baznīca ir maliņā, bet šeit ir paveicies, ka baznīca 
pašā centrā, tāda aizsardzība visam mūžam. Un pretī 
muiža, tas viss komplekss piedod ciematam tādu vērtību.

Vēsma: Bet vispār visu mūžu dzīvo un mācies un katru reizi 
tu kādās krustcelēs stāvi, kur tu atkal kaut ko iegūsti no tā visa. 
Un, un, un ...tad pabeidzu Mākslas akadēmiju,tad mēs ar Viju arī 
esam drusku savienojušās pēc skolas un mēs esam tādas meitenes 
„Viva”  – četras meitenes, kas gleznojam gan plenēros, gan ir 
izstādes. Kopā mums jau 10 gadi. Un tad Bebreni mēs arī visas 
novērtējām, to jau Vija druscīt pastāstīja. Šajā vietā var iemīlēties! 

Vija: Šeit varbūt kāds projekts taps, varbūt kādu plenēru noor-
ganizēt, māksliniekus saaicināt. Te ir skaisti!

Vēsma: Iesaistīt arī vietējos, jums te arī tāds Mareks podnieks 
dzīvo.

Vija: Vēl ciemos neesam aizgājušas, šodien plānojām. 
Vēsma: Jums te tiešām slavenības dzīvo. 
Vija: Dod Dieviņ, lai visiem ir kur strādāt. Kad bija atbrauku-

šas meitenes, mēs izbraucām caur Anceni, Rubeņiem, Červonku 
un vakar tieši „Provincē” [LTV1 raidījums] rādīja par Červonkas 
baznīcu un iedomājies, ka Červonkā tikai viens iedzīvotājs!

Vēsma:  Bet tā pabraucot varētu būt tā pamests, bet viss visur 
notiek, viss ir sakopts, viss ir ļoti skaisti. Tas ir tāds mūsu ie-
spaids.

Vija: Jā, jā.. Un tās privātās mājas, pie katras mājas ir  
nosaukumi, pie mums tā nav. Tas ir forši, katrs ir padomājis 
par uzrakstiņu... Esot kopā ar meitenēm to pamanījām, jo mēs 
ikdienā, ka te strādājam ārpus šitās robežas [baznīca pagalma 
teritorija] neesam, nu varbūt pagājušos nedēļ – aptieka, pasts. Nu 
un veikals. Bet ar meitenēm izstaigājām parku, visur citur bijām 
aizgājušas.

Vēsma: Mēs gleznojam ziemeļu pusē un šeit nekad nav saules 
un tad ir tā, ka mēs stāvam pret to gleznojumu, ik pa laikam 
atgriežamies krāsu iejaukt un ieraugam  - cik skaistas lapas, 
mākoņi un saulains! Un īstenībā katram vajag atnākt uz šo 
baznīcu un izbaudīt to, ko mēs izbaudām, un arī palūgties, lai te 
tas darbs ilgāk stāv un lai visiem viss izdodas. Un arī te gribas pa 
priekšu  noskaitīt lūgšanu  un tad tik sākt strādāt. Neteiksim, ka 
tas ir etalons, bet tas tā pilnīgi prasās, jo tu tomēr glezno svētus 
cilvēkus, tu viņus attēlosi un tev pašam jābūt tik pat tīram.

Vija: Jādara ar gaismu.
Vēsma: Un tas ir tā, ko mēs sakām  - garīgais atvaļinājums, kā 

man vīrs teica, kad es Aglonā gleznoju divus gadus, viņš teica – 
„tagad man grēki piedoti uz piecsimt gadiem”(smejas), bet tā kā 
es vispār negrēkoju , ta man ļoti ilgam laikam pietiks (smejas).

Vija: Vēsma...(smejas)Veselīgi!  Mums ar pašvērtējumu nav 
problēmu.

Vēsma: Bet tā tikai mēs runājam.
Vija: Bet zin kā citreiz tu dzīvo tajā vietā, ej tik skaties zem 

kājām, bet mēs kā iebraucēji,vai  kā mūsu meitenes,  kad bija, 
visu redzēja.

Vēsma: Vajag paņemt divus lielos autobusus, sasēdināt visus 
bebreniešus un aizvest kaut kur citur padzīvot, tad viņi atbraucot 
sapratīs kādā viņi skaistā vietā.

Vija:Bet zini kā, tas ir ne tikai  Bebrenes, tas ir jebkura pagas-
ta. 

Vēsma: Šajā vietā man patīk, ka parasti ciemats cēlies, cēlies 
un baznīca ir maliņā, bet šeit ir paveicies, ka baznīca pašā centrā, 
tāda aizsardzība visam mūžam. Un pretī muiža, tas viss kompl-
ekss piedod ciematam tādu vērtību.

Vija: Piemēram, mācīties skolā, kas ir muiža, jau vien ir...Tur 
jau izveidojas tā estētika automātiski, tu ej pa apaļām kāpnēm, 
pieej pie skolas, kā tam bērnam ir – es mācos muižā.

Vēsma: Mugurkauls uzreiz iztaisnojas.

Ar Vēsmu Ušpeli un Viju Stupāni tikās
Madara Pavlovska

redaktore
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PĀRMAIŅAS SĀKAS AR SEVI
_________________________
Es neesmu ne no kurienes atgriezusies, vai atbraukusi, es 
esmu šeit dzimusi un te man arī patīk un es priecājos, ka es 
te dzīvoju un priecājos, ka kādreiz dzīves līkloči neaizveda 
prom no Subates, jo studējot bija iespējas, bet laikam Die-
vs tā lēma, ka man jābūt šeit, es tā bieži par to padomāju, 
ka man ir jābūt te. Man ir sāpīgi dzirdēt, ka cilvēki saka 
– “ ātrāk tikt prom no šejienes”.  Un , ka saka, „nē, bēr-
nus nekādā gadījumā šeit neatstāj”, tik visi prom. Es gan 
tieši otrādi, saviem bērniem saku un arī viņu draugiem – 
mēģiniet kaut ko darīt, lai jūs paliekat šeit. Manējie jau 
man saka – “mamm, tu jau atkal  liec mācīties to, ko Sub-
atē vajag, kādas profesijas”, bet es saku, kāpēc gan nē! Es 
nekad viņus nevedinu braukt uz ārzemēm. Nezinu, kā viņi 
izvēlēsies, ko dzīvē tālāk darīt, bet es domāju, ka tas viņiem 
paliks atmiņā.
________________________

Par vietu, kur mēs dzīvojam un par to kādi esam. Par to, 
cik dažādi esam un cik dažādiem līdzekļiem gribam panākt, 
sasniegt  to, ko nu katrs gribam. 
Tiekamies ar cilvēku, kuram rūp vieta, no kuras viņš nācis 
un nemaz nav prātā doma sēdēt un gaidīt, ka viss pats no 
sevis tā arī nāks. „Man ļoti gribās, lai visiem Subatē būtu 
labi,” saka Gunta Okmane. Gunta kopš 2008.gada vada Sub-
ates kultūras namu, pati dalību ņem pašdarbnieku kolek-
tīvos un ir viena no aktīvistēm biedrībā “Subatieši sanākam, 
domājam, darām ”.  
Sākums.
Ekonomistos [Jelgavā studēja ekonomiku]nevienu dienu neesmu 
strādājusi, bet tās zināšanas man ir noderējušas, paldies es gribētu 
pateikt kādreizējam Subates mēram Viktoram Baronam, kurš man 
noticēja, kurš uzreiz pēc akadēmijas mani paņēma darbā, kaut arī 
man bija bērniņš gaidāms, viņš tomēr uzdrīkstējās. Un es tad iegā-
ju tai Subates apritē. Paldies Sofijai Glūmānei, ka mani ievadīja 
projektu pasaulē, kas man deva iespējas braukt uz dažādām ap-
mācībām, tur satiku daudz interesantu cilvēku, Valdis Kudiņš bija 
viens no pirmajiem, kas par projektiem deva apgaismību un tas viss, 
viss pa lēnām kaut kā, tādā kā vāveres ritenī, ievilka. Un jauns cil-
vēks jau parasti ir atvērts visam, viņš vis kaut ko grib mēģināt, tā 
arī es tā. Man viss patika, bija ļoti labi kolēģi, vienmēr, arī bijušajā 
domē, kad mēs strādājām Subatē, brīnišķīgi kolēģi bija, lai arī ga-
dos vecāki, tomēr  viņi visi mani kaut kā atbalstīja. Tiešām paldies, 
tur es guvu tādu labu pamatu  visam ko es arī tagad varu darīt. 
Arī kultūras namu Sofija piedāvāja vadīt, kad iepriekšējā vadītāja 
aizgāja [2008.gads], bet līdz tam jau es arī ar savām draudzenēm te 
vis kaut ko darījām, gan ansambli uzdibinājām, gan deju kolektī-
vus, tirgus tradīciju atjaunojām, tas viss gāja, tāds kā atdzimšanas 
vilnis. Līga Kūliņa, šeit kā jauna skolotāja strādāja un dejas atdzi-
ma, Inga Kraševska... tie ir cilvēki ar kuriem mēs sākām. Viens nav 
darītājs, kā es saku, ir jāsaņem atbalsts. 

Kultūra.
Idejas rodas vienkārši ejot pa ielu, naktī pamostoties, protams, ir arī 
tāda kā izdegšana, tā ir visiem, īpaši  kultūras darbiniekiem, dzīvo-
jot vienā vietā. Liekas, nu viss, es neko vairs nezinu. Tas ir janvārī 
parasti, kad iepriekšējais gads noslēdzies, bet, nu, paldies Dievam, 
tas ir īslaicīgi. Es bieži klausos Latvijas Radio 1, kaut ko palasu, 
kaut vai izbraucu pa novadu, aizeju uz kādu sapulci, vai ar biedrību 
pārstāvjiem tiekos, tā kaut kā ienāk tās idejas un atkal gribās un 
ja es kaut ko izdomāju, tad man niez nagi to ātrāk realizēt. Un, ja 
man ir idejas, es neprotu sevī turēt. Un vajag runāt ar saviem domu-
biedriem, kas man ir Subatē, paldies Dievam, tādu ir daudz un tā 
mēs to ideju tinam, kamēr tiek realizēta. Mani iedvesmo viss! Mani 
iedvesmo sniegs, lietus man patīk. Mani iedvesmo kaut vai grīdas 
mazgāšana un tad domā, vai cik skaisti, cik tīrs un iedomā –  te vēl 
kādu lampu varētu iekārt. Bet kaut kur doties ārzemēs, doties uz 
dižiem koncertiem Rīgā, man kaut kā neprasās. 
Daudz esmu domājusi, ko tad jaunu varētu piedāvāt, lai to cilvēku 
vairāk ievilinātu, bet godīgi pateikšu, man nav atbildes. Nāk tie, kas 
nāk vienmēr. Mums ir arī  radošās nodarbības, jo kultūras nams, 
tas nav tikai koncerts vai balle. Kas tik nav mums bijis – var redzēt 
afišās, es par katru pasākumu varu pastāstīt, cik cilvēku ir bijis. Ar 
apmeklētāju skaitu ir tā, ir bijis tā, ka atnāk 100 un tā, ka tikai 
5. Mums Subatē ir interesanti arī tas, ka ir krievvalodīgā publika,  
mēģinām arī viņus iesaistīt. Te varbūt ne kultūras namu vaina, ka 
tie pasākumi nav kvalitatīvi, vai to ir par maz, es domāju, ka te ir 
vaina tajā, ka cilvēkiem prioritātes aizrautas citā virzienā. Televīzija  
daudz ko  piedāvā, jaunietim dators, telefons, nu viņš tur gūst visa 
kā, nu viņš ir pārsātinājies un kāpēc viņam vajag iet uz kaut kādu 
pasākumu. Es domāju, ka tur ir vaina. Protams, arī mums ir ko 
labot, bet pilnīgi vainot, ka kultūra ir slikta un tāpēc nenāk cilvēki, 
es tam gan nepiekrītu! Ir skaisti pasākumi novadā! Mēs vienkārši 
esam tādā kā pārejas periodā, tajā pārsātinājumā no televīzijas 
puses. Bet es nekādā gadījumā nepiekritīšu, ka kultūras nami ir 
jāaizslēdz, kā tas ir ārzemēs. Tur jau sen nav ne pašdarbības, nekā! 
Lai nav ārzemēs, bet mums ir, mēs turēsimies un kultūras namos 
ir jābūt tam cilvēkam, kas šiverē. Kultūras nams jau pilda social-
izēšanās lomu. Mēs atnākam, parunājam, kāda ideja dzimst. Viena 
sieviete atnāca uz zīda apgleznošanas nodarbību tāda dusmīga un 
teica “es , ka triepšu, ka zīmēšu!” Un uzzīmēja skaistu lakatu, dus-
mu beigās nekādu nav. Tas tik feini. Aizgāja mājās priecīga. Kaut 
vai izdejoties var atnākt. Cilvēki izdejojas, jau aiziet savādāki. Par 
to pašu “Sonāti”, mūsu ansambli, tur es ar dziedu un forša mums 
vadītāja Gunta Pugžle. Tāpat ir arī līnijdejas un ģitāristi, izveidojās 
ansamblītis, meitene jauna māca. Un ja tas jaunietis nāk, viņš no-
teikti ir jāatbalsta!
Tu nekad nebūsi savs ne tajā Anglijā, ne Īrijā,  nekad. Tu 
vienmēr dzīvosi ar domu   - es sākšu kaut kad dzīvot, kad at-
braukšu. Un tas ir briesmīgi, visu laiku gatavoties dzīvot… 
Kad ta dzīvos?…Kad?....  
Darīt vairāk.
Kultūras namam jau ir pienākumus organizēt pasākumus,  bet nu 
citreiz arī ārpus pienākumiem kaut ko gribas., Darbojās biedrība, 
kopš 2003.gada, “Subatieši sanākam, domājam, darām ”, tur esam 
tie cilvēki, kuriem rūp Subates attīstība. Ar šiem cilvēkiem es varu 
parunāt, jūtu, ka nav vienalga, arī ikdienā, ka dzirdu – vajag to, 
darām šito. Un ar biedrību caur projektiem daudz esam realizējuši, 
jo biedrībai jau tādas kā savas naudas nav. Un arī paldies Ilūkstes 
novada pašvaldībai, ka līdzfinansē projektus un ir daudz kas 
paveikts. Pilsētas viesos raisa izbrīnu, piemēram, sporta inventāra 
noma, gan spēļu istaba, kas pat tādās bagātākās, kā Rīgas piepilsētas 
pašvaldībās nav. Cenšamies uzturēt laivu lomu. Ļoti ceram, ka mēs 
novadā būsim kā rekreatīvs objekts, Bebrene mums ir kā kultūras 
centrs noformulēts, bet Subate -atpūtas vieta. Gribam nometnes šeit 
bērniem organizēt, tas tāds sapnis, bet saka, sapņot vajag. Forši, ka 
neesi viens pats savās domās, jo slikti, ka viens kaut ko domā, domā 
un jūti, ka nav atbalsta, tad paliek bailīgi. 
Par jauniešiem.
Nu, ļoti gribas, lai tie jaunie paliktu. Ir jaunieši, kas saka, gribu 
ātrāk no Rīgas, kaut kur uz Daugavpils pusi. Šeit tu ar katru vari 
aprunāties un jauniešiem, esmu ievērojusi, ļoti patīk brīvdienās te 
atbraukt. Viens ar otru tiekas, čupojās, kaut ko spriedelē. Ir patīkami 
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VECUMNIEKU NOVADA STELPES 
UN BĀRBELES PAŠDARBĪBAS 
KOLEKTĪVU VIESTŪRE AKNĪSTES 
UN ILŪKSTES NOVADOS

Jau gadu Stelpes pagasta kultūras namu vieno draudzība un sa-
darbība ar Aknīstes novada Asares kultūras nama amatierteātri, 
Ilūkstes novada Dvietes deju kolektīvu un Subates kultūras namu.

Šis gads stiprināja sadarbību ar daudziem skaistiem kopābū-
šanas mirkļiem, piedzīvojumiem,atklājumiem, darbiem. Pavasarī, 
maija mēnesī Subates kultūras nama pašdarbības kolektīvi kopā ar 
draugiem-Dvietes kultūras nama deju kolektīvu un Asares kultūras 
nama amatierteātri, devās viestūrē uz Stelpi. Diena bija piepildīta ar 
visdažādākajām norisēm-viesošanās Ausekļa dzirnavās, kartupeļu 
stādīšana, kopīgs koncerts.

 Rudenī, 15.oktobrī draugi no Vecumnieku novada posās atbil-
des braucienā. Diena bija dāvāta rudenīgi skaista, saulaina un vēsa. 
Tomēr neviens šo vēsumu neizjuta, jo valdīja savstarpēja silta ko-
munikācija. Ceļojuma sākumā viesi kopā ar Aknīstes novada domes 
priekšsēdētāju Viju Dzeni un amatierteātra vadītāju Gunu Dzeni ap-
lūkoja Aknīsti, izstaigāja mazās Asares interesantās vietas un takas.
Tajās mīt pat zilonis (veidots no sūnām). Braucot cauri saulainai un 
gleznainai rudenīgajai lauku vides ainavai , ceļinieki iegriezās Dvie-
tes pag. Paula Sukatnieka muzejā „Apsītes”. Visiem pie sirds gāja 
dvietiešu sarūpētā siltā zupa un āboli (tie šogad Vecumnieku pusē 
nav padevušies ražīgi). Mājīgā un siltā gaisotnē viesi klausījās muze-
ja vadītājas Vandas Gronskas stāstījumā. Atklājās, ka arī Vecumnie-
kos vēl ir sastopamas selekcionāra audzētās vīnogu šķirnes.

  Pēcpusdienā vieskolektīvi kopā ar Dvietes kultūras nama paš-
darbniekiem sniedza koncertu Dvietē.

Aplūkojot pa autobusa logu Ilūksti, Eglaini, ceļotāji iegriezās Su-
batē un braucot iepazina Subates vēsturisko centru, pilsētbūvnie-
cību. Jaunatne labprāt izmantoja iespēju uzspēlēt galda tenisu un 
biljardu biedrības „Subatieši” spēļu telpā. Tika aplūkota Subates 
muzeja ekspozīcija. Īpašu pārsteigumu viesiem sagādāja Subates 
luterāņu baznīcas apmeklējums un draudzes vecākās Ineses Ziedi-
ņas stāstījums. Izejot no dievnama visu acīm pavērās brīnumskaista 

ainava-saulriets bija zeltaini iekrāsojis koku galotnes,  un baznīcas 
ēku.

Subates kultūras namā koncerts bija bagātīgs un ļoti dažāds-jaut-
rus deju soļus dimdināja Dvietes deju kolektīvs un deju kolektīvs 
„Stelpe”, dziesmas skandināja Stelpes vokālais ansamblis „Nianse”, 
soliste Austra Brauna un Bārbeles pag. kapella „Savējie”, dzeju la-
sīja Egils Nelius. Nelielu fragmentu no lugas spēlēja amatierteātris 
„Urguči” (Stelpes pag.).

Saviesīgajā daļā visus priecēja kapellas „Savējie „ deju mūzika un 
dīdžeja Dmitrija diskoritmi.

Liels paldies Stelpes kultūras nama sirsnīgajai vadītāja Sandrai 
Neliusai par sadarbību organizējot šo abu pasākumu norisi Stelpē 
un Subatē, paldies viesiem par patīkamām emocijām, pozitīvo lādiņu 
un atsaucību. Paldies Dvietes kultūras nama vadītājai Marijai Set-
kovskai un Asares amatierteātra vadītājai Gunai Dzenei par lielisko 
un saskaņoto kopdarbu viesu uzņemšanā.

Gunta Okmane 
Subates kultūras nama vadītāja 

Notiek sadarbība ar citiem novadiem, tos iepazīstot un 
organizējot kopīgus pasākumus

vienam otru satikt un es jūtu, ka jaunieši viens otru pavelk arī uz 
kādu nodarbi. Es priecājos, ka ir tāda draudzība, ka neatstāj viens 
otru.
Ir mums brīvās nišas, kafejnīcu vajadzētu, mums nav ne mūrnieka, 
ne cilvēku, kas veiktu dažādus remontdarbus, nišu ir daudz, savas 
idejas piedāvāju arī jauniešiem. Piemēram ir mums, kas pabeiguši 
Bebrenē pavārus, viss ir, bet tomēr kaut kā nav. Iespējams bailes kaut 
ko iesākt, varbūt gribas uzreiz lielu naudu jauniešiem un diemžēl 
arī bieži ir tas spiediens, dažreiz arī no vecākiem – „nu nepaliec te, 
te nekā nebūs”. Kaut kur ir iepotēts, ka te nekā nav… Nu kā nekā 
nav, kā nekā nav?!… Laikam ir nedaudz tā mazdūšība. Piemēram, 
galdnieks, tu nekad nebūsi bez darba, tev būs pieprasījums, bet 
kaut kā nenotic.  Vai arī kautrējās šeit kaut ko piedāvāt. Mums ele-
mentāri, nav skursteņslauķa. Trūkst kaut vai arī kāda traktorista, 
nāc nu šurp un brauc, pamēģini. Saprotu, mazāk naudiņu nopel-
nīsi nekā ārzemēs vai Rīgā, bet padomā, cik tur dzīvošana maksā. 
Tu vari šeit dzīvot, tu vari to darbu piedāvāt nezi kur, bet tu esi šeit 
uz vietas, kā es saku, tu esi savā mājā, savā zemē, kurā tu esi savs. 
Tu nekad nebūsi savs ne tajā Anglijā, ne Īrijā,  nekad. Tu vienmēr 
dzīvosi ar domu   - es sākšu kaut kad dzīvot, kad atbraukšu. Un tas 
ir briesmīgi, visu laiku gatavoties dzīvot… Kad ta dzīvos?…Kad?.... 
Tas ir ļoti grūti katru dienu redzēt to labo un katru dienu uztvert to 
kā labu, nevis gaidīt visu laiku  - kad! Kad man būs tas, vot tad es 
sākšu dzīvot! Nu, mīļais, tas var arī nekad nepienākt. 
Sadarbība.
Man patīk novadā tas, ka mēs sadarbojamies, mēs sadarbojamies 
kultūras nami ļoti labi, laba sadarbība ar speciālistiem, kas 
pašvaldībā, pilnīgi ar jebkuru cilvēku var pienākt, parunāt, ieteikt 
savas idejas un rast arī risinājumu, varbūt ne tūlītēju, bet rast. 
Patīk, ka novadā viss attīstās, patīk, ka ir tas pats baseins. Cilvēki 
jau protams grib visu un uzreiz. Arī Subatē visi grib sakārtotas 
ielas – visas un tūlīt - bet visam vajag laiku. Cilvēki ilgi gaidīja 

laukumu, jau beigās neticēja – „laikam piemānīja mūs”. Es jau 
skaidroju, nu nepiemānīja, neiet tās projektu lietas tik ātri, nu pa-
gaidiet. Un sagaidīja, bet uzreiz, “re kur iela nav sakārtota”. Lai-
kam tāds cilvēks ir, ja ir kaut kas labs, tad vajag vēl. 
Būt Subatē.
Subate man patīk, man patīk visi cilvēki. Kādreiz no Jelgavas, kad 
atbraucu, no mācībām, vienmēr gāju izstaigāt Subati, jau tad pa-
tika, satiec tantes, parunā. Mēs te visi viens otru pazīstam, zinām 
kāds kurš ir, kādas ir vēlmes.
Man nekad nav bijusi doma iet prom no Subates, es pat nevaru 
iedomāties citu pilsētu, nedod Dievs, ka pienāktu tāds brīdis, ka 
man no šejienes būtu jāaiziet, vienalga vai tie ekonomiskie, vai citi 
apstākļi. Man patīk, es redzu, ka es te kaut ko varu darīt, man ļoti 
gribās, lai visiem Subatē būtu labi. Jā, es nevaru radīt darba vietas, 
ne kā fiziska persona, ne mēs kā biedrība, bet to, lai šeit cilvēki-
em ir labi, bērniem, lai ir interesanti, lai viņš jūt, ka ir ko darīt, 
piemēram, ar skrituļslidām pabraukt,  ka viņš var aiziet uz laivām, 
ziemā paslēpot. Ir vēl ieceres nākošajam gadam.  Un labākā alga ir, 
ka tev pasaka- Subatē ir forši. O, forši tur sakārtojāt, kaut vai par 
tirgus laukumu, tas nav mans nopelns, bet patīkami dzirdēt – o, jūs 
laukumu te sakārtojāt, jums tas un tas labs. Nē, nu naudiņa nevien-
am netraucē, bet labs vārds ir daudz, daudz vērtīgāks. Mums Sub-
atē ir daudz daudzbērnu ģimeņu, priecājamies, ka dzimst bērni, te 
ar meitenēm runājam, tam dzimst bērniņš, tam… Forši, tātad bēr-
nu dārzs darbosies, skola būs. Un nevar tā sēdēt, redzi bērni dzimst 
un mēs te tik sēžam un ņaudam, ka nekā nav, bet tad darām kaut 
ko, lai ir! Kaut vai kādu kaktu sakārtojam, lai nav tā, ka skatāmies 
apkārt un raudam, bet paša pagalms ir nekārtīgs. Pārmaiņas sākas 
ar sevi. Ko es pats esmu izdarījis? 

Ar Guntu Okmani tikās
Madara Pavlovska

redaktore
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ĪSUMĀ PAR AIZVADĪTAJIEM 
NOTIKUMIEM: 
•	 11.oktobrī Dvietes Kultūras namā noritēja ikgadē-
jais svētku pasākums senioriem un invalīdiem. Pasāku-
ma svinīgajā daļā uzstājās Ilūkstes PII "Zvaniņš" un BJC bērnu 
vokālais ansamblis „Varavīksne” (skolotājas Ona Lapa un Lolita 
Geceviča), bērni gan dziedāja, gan skaitīja dzejoļus, gan arī iekus-
tināja seniorus jautrā rotaļā. Solo dziedāja Elizabele Baltrukeviča 
un Zane Fjodorova. Un dzejolīšus skaitīja Aļona Gavko, Elizabete 
Baltrukeviča un Jana Besprozvannaja. Pasākuma vadītāja Vik-
torija Rītiņa. Seniorus uzrunāja Dvietes pagasta pārvaldes vadītā-
ja Iveta Plone. un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans 
Rāzna.Savu svētību deva arī Dvietes priesteris Edvards Zaksis. Pēc 
koncerta notika saviesīgā daļa, kur seniori varēja nobaudīt ciena-
stus, parunāt ar sen neredzētiem draugiem un protams izdejoties. 
Kā pārsteigums pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties 
lotorejā. Tika apbalvoti šī gada jubilāri: Beāta Kupšāne, Janina 
Vuskane, Roberts Lapa un Jāzeps Smikersts. Ar labu garastāvokli 
un emociju pārpilnu domu seniori devās mājās. Šogad pasākumu 
apmeklēja 32 seniori un invalīdi. 

Marija Setkovska, Dvietes Kultūras nama vadītāja

•	 20.oktobrī Šēderes KN pagasta seniori pulcējās uz ikgadējo 
senioru balli. Seniori dalījās atmiņās, kopīgos piedzīvojumos, 
dziedāja dziesmas, dejoja, klausījās Daugavpils LKC senioru vokālā 
ansambļa „Retro” koncertu. 
Labus vārdus senioriem veltīja Ilūkstes novada sociālā dienesta 
vadītāja Ingūna Svarāne, Ilūkstes novada pensionāru biedrības  
vadītāja Alvīne Formaņicka, Ilūkstes KC direktore Sandra Štašāne, 
Šēderes pagasta sociālā darbiniece Jeļena Krjaukle, Šēderes pa-
gasta pensionāru  vadītāja Regīna Rēķe. Paldies par muzikālo no-
formējumu Aināram Blūzmanam.
Dodoties uz balli senioru savas rūpes, raizes un sāpes bija atstājuši 
mājās, jutās jauni veseli un dzīvespriecīgi. Lai viņiem arī turpmāk 
katra diena ir mazs prieks.

Silvija Spaļva,  Šēderes KN vadītāja 

•	 20. oktobrī Bebrenes vispārizglītojošās un profe-
sionālās vidusskolas zālē izlaidumu svinēja 14 veterinār-
medicīnas un 16 tūrisma pakalpojumu absolventi. Pēc 
kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas tika iegūtas specialitātes: 
veterinārārsta asistents un ekotūrisma speciālists. Šīs ir 1,5-gadīgās 
programmas, kurās mācās audzēkņi ar vidusskolas izglītību. 2.vm 
kursa audzinātāja Anda Vaļuka un 2.tp kursa audzinātāja Ilona 
Jegorova novēlēja pielietot iegūtās zināšanas savā turpmākajā 
darbā, turpināt profesionāli augt un pilnveidoties. 

Informācija no mājas lapas manabebrene.lv 

•	 21.oktobrī dabas parkā "Dvietes paliene" viesojās 
Ingus Ulmanis ar režisoru Gintu Kronbergu, filmēja sižetu 
par LIFE projekta ''Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 ter-
itorijā ''Dvietes paliene'' rezultātiem gadu pēc projekta noslēguma. 
Sekot informācijai var mājas lapā www.dvietespaliene.lv 

Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vad.

•	 No 17. līdz 21. oktobrim Ilūkstes Sadraudzības viduss-
kolas izglītojamo pašpārvalde organizēja „Labo darbu 
nedēļu”, kuras laikā skolēniem tika piedāvāts iesaistīties dažādās 
labdarības akcijās. Vidusskolas skolēni kopā ar mūzikas skolotā-
ju Daigu Martinsoni un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjiem 
devās ciemos uz Veselības centra „Ilūkste” Sociālās aprūpes nod-
aļas iedzīvotājiem, lai iepriecinātu viņus ar skanīgām dziesmām, 
sirsnīgiem novēlējumiem un rudens āboliem, kas izstaro sirds 
siltumu un labestību. Dāvāja pozitīvas emocijas cilvēkiem, kuru 
ikdiena ir vienveidīga. 10. klases skolēni kopā ar skolas izglītoja-
mo pašpārvaldi aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļas aktivitātēs: 
sagādāja barību dzīvnieku patversmei; apciemoja mūsu skolas pen-
sionētos skolotājus un pacienāja ar skolēnu ceptajām ābolu kūkām 
(paldies Ilonai Pomjalovai, Melisai Krasovskai, Zlatai Bjalkovskai, 

Mihailam Tumarevičam, Kristīnei Kusiņai); apciemoja Ilūkstes 
bērnudārza „Zvaniņš” sagatavošanas grupu „Ežuki”, kur kopā 
ar bērniem aizvadīja jautras, izzinošas un pamācošas nodarbības, 
veltītas tēmai „Labie darbi” (paldies „Zvaniņa” audzinātājām par 
sagādāto iespēju iejusties pirmsskolas skolotājas profesijā 10. kl. 
skolniecēm O. Lazdānei, K. Kusiņai, I. Pomjalovai, Z. Bjalkovskai 
un M. Krasovskai); savāca ziedojumus bērnu namam „Priedītes”. 
Visas „Labo darbu” nedēļas laikā katrai klasei bija uzdevums izvei-
dot plakātu „Mūsu labie darbi” Izglītojamo pašpārvalde pateicas 
visiem, kas iesaistījās labdarības akcijās!

Anastasija Mašņuka, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas  
Izglītojamo pašpārvaldes kultūras ministre 

• Eglaines pamatskolas skolēni oktobrī aktīvi ie-
saistījās „Labo darbu nedēļas” aktivitātēs un aizvadīja 
„Karjeras nedēļu”. 14. oktobrī notika dabaszinību konkurss 1.-
4. klasēm. Skolēni minēja mīklas par dabu, pildīja dažādus uzdevu-
mus, risināja krustvārdu mīklas un meklēja atbildes uz atjautības 
uzdevumiem. Skolēni aktīvi iesaistījās „Labo darbu nedēļas” ak-
tivitātēs: uzkopa klases telpas, sakopa skolas teritoriju, piedalī-
jās stādu un sakopšanas talkā Stendera muzejā par godu Latvijas 
100-gadei, sakopa Mēnesmeitiņas un mūžībā aizgājušo skolotāju 
atdusas vietas Lašu kapos, labiekārtoja skolas bibliotēku. 5. klas-
es skolēni pirmsskolas grupas „Mārīte” telpās noorganizēja tīrības 
dienu. 21. oktobrī mūsu skola uzņēma skolēnu vecākus. Skolas 
un klašu vecāku sapulcēs vecāki uzzināja par padarīto iepriekšējā 
mācību gadā un aktualitātēm 2016./17. mācību gadā. Notika indi-
viduālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu. 
Pēcpusdienā vecāki apmeklēja karjeras nedēļas noslēguma pasā-
kumu „Profesijas, profesijas…”. Visus iepriecināja dažādi skolēnu 
priekšnesumi. Mūsu skolas absolventes Ineta Timšāne un Aļona 
Romanova pastāstīja par savām izvēlētajām profesijām. 

Eglaines pamatskola

•	 Zeltainā rudens dzestrums nebija par šķērsli, lai Labo dar-
bu nedēļas ietvaros Ilūkstes 1. vidusskolas 8.b klase kopā ar audz-
inātāju Lindu Tihonovu dotos uz Pilskalnes Siguldiņu. 19. oktobrī 
kopīgiem spēkiem tur skolēni uzkopa Sprīdīša taku. Kā paši 
atzīst, šis pasākums ir jau kļuvis par tradīciju, jo labos darbus Pil-
skalnes Siguldiņā veic trešo gadu. Pēc labi padarītā darba skolēni 
izjūt gandarījumu – kopā var izdarīt daudz!

Ilūkstes 1. vidusskola

• Karjeras nedēļas ietvaros 13. oktobrī Ilūkstes Sad-
raudzības vidusskolā viesojās Ilūkstes novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Pokšāne. Ļoti pieejamā un 
atraktīvā veidā vidusskolas skolēni tika iepazīstināti ar mūsu no-
vada aktuālajām jauniešu aktivitātēm, ieskaitot brīvprātīgā dar-
ba kustības specifiku pasaulē, Latvijā un Ilūkstes novadā. Lāsma 
Pokšāne aicināja jauniešus būt aktīviem, radošiem un darbīgiem. 
Pateicamies speciālistei par motivējošo un radošo nodarbību.

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 

Ilūkstes 1. vidusskolas 8.b klase kopā ar audzinātāju 
uzkopa Sprīdīša taku
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•	 31.oktobrī Bērnu jauniešu centrā novada skolu jau-
nieši, bibliotekāri un citi interesenti tikās ar rakstnieki-
em A.Neiburgu un P.Bankovski. Tā bija saruna par lasītāja un 
autora mijiedarbību. Pasākuma noslēgumā P.Bankovskis nolasīja 
vienu no saviem jaunākajiem darbiem.
Lūk,ko par tikšanos saka paši jaunieši: Tikšanās ar rakstniekiem 
man deva iespēju tuvāk iepazīt rakstnieka personību, uzzināt, kā 
top grāmata un no kā pie autora ‘’atnāk’’ grāmatu varoņi. - Ange-
lina, 12.a kl.-
Man vienmēr ir bijusi vēlēšanās uzzināt, kā top grāmatas, tāpēc 
šī bija vienreizēja iespēja tikties ar rakstniekiem. Manuprāt, tā ir 
laba iespēja lasītājiem tuvāk iepazīties ar darbu autoriem. - Darja, 
12.a kl.-
Visvairāk patika klausīties par to, kā viņi abi nonāca līdz tam, kas 
viņi ir un ar ko nodarbojas šobrīd.-Evita, 11.akl.-
Pasākums bija vienreizēja iespēja tikties ar tādiem rakstniekiem 
kā A.Neiburga un P.Bankovskis un iepazīt tos ne tikai kā mums 
pazīstamu grāmatu autorus, bet arī kā cilvēkus. Liels paldies par 
iespēju tikties ar rakstniekiem!-Diāna, 10.b kl.-

Silvija Romaņenkova, LVL metodiskās apvienības vadītāja 

•	 29. oktobrī Ilūkstes novada kultūras centrā ceturto reizi 
notika  kāzu gadadienu svinību pasākums. Uz pasākuma bija 
ieradušies 5 jubilārpāri.  50 gadu kopdzīvi  jeb Zelta kāzas šogad 
svinēja  Kristīne un Gunārs Mideri. 40 gadu jubileju -Rubīna kāzas 
atzīmēja Ruta un Aivars Krapāni, Silvija un Konstantīns Valpēteri. 
Savukārt 30 gadu jubileju –Pērļu kāzas šogad sagaidīja Dagnija un 
Anatolijs Jemeļjanovi, Sandra un Edgars Samoviči.  
Visi svētku dalībnieki dāvanā saņēma mūžzaļo augu - mirti, kas  
kopš senatnes tiek uzskatīts par veiksmīgas laulības simbolu.
Ar lielisku dziesmu programmu svētku dalībniekus  sveica vokālā 
grupa „Solversija” no Dagdas. 
Par dejotprieku  ballē rūpējās muzikanti Jānis un Guntars Poplavski 
no Rēzeknes.

Svētku kliņģeris ar degošajām svecēm atkal kopā apvienoja jubi-
lārpārus, lai katrs  iecerētu savu ģimenes vēlēšanos.

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

•	 Pildot MK noteikumu „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas 
un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audz-
ināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” prasības, Ilūkstes 1. viduss-
kolā skolēnu brīvdienās notika Kaspara Bikšes vadītie 6 stundu 
audzināšanas kursi „Saliedētas klases veidošana”. Kursos 
piedalījās 65 mūsu novada skolu pedagogi. Pasniedzējs, pazīstamais 
lektors, pedagogs un psihologs K.Bikše stāstīja, kā noskaidrot kole-
ktīva līderi, kā veidot harmonisku un labvēlīgu vidi klasē, palīdzēja 
apgūt dažādus paņēmienus, kā pilnveidot prasmi organizēt darbu 
vienotā komandā, apgūt saliedētības gara veidošanas principus. 

Ilūkstes 1. vidusskola

•	 15.oktobrī, līdz ar pēdējām kļavu lapām aizvējoja Ilūkstes 
un Pilskalnes pagastu senioru kārtējā atpūtas pēcpusdiena. No 
sirds gribam pateikties visiem, kas mūs atbalstīja un sekmēja šī 
pasākuma organizēšanu un norisi. Paldies mūsu balles goda viesi-
em – Saeimas deputātam Rihardam Eigimam un novada domes 
priekšsēdētājam Stefanam Rāznam par klātbūtni un sirsnīgām uz-
runām, novada pašvaldībai, sociālā dienesta meitenēm un Ingūnai 
Svarānei. Pilskalnes pagasta pārvaldei un Ludmilai Riekstiņai, 
Ilūkstes novada kultūras centram un svētku vadītājai Virgīnijai 
Fjodorovai. Vēlot panākumus un veiksmi, pateicamies par atbalstu 
k/s “Dubezers”, z/s “Auziņas”, SIA “Ilūkstes aptieka”, SIA “Bebra 
serviss”, SIA “Katoms”,SIA “Antaris”, SIA “Ori”, firmai Elli – V un 
Inai Kozindai, Aigaram Baleišam, Pētersonu ģimenei. Par sirsnīgi-
em priekšnesumiem paldies Bebrenes KN folkloras kopai „Ritam” 
un vadītājai Ritai Kalvānei, BJC bērnu vokālajam ansamblim „Vara-
vīksne”, mazajām solistēm no mūsu pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” 
Elīzai Baltrukevičai un Zanei Fjodorovai, kuras izpelnījās skaļus 
aplausus un viņu skolotājai Onai Lapai, kā arī Elīzai Repkovai un 
Evelīnai Ruseckai un viņu pedagogam Okssanai Šeršņovai, mūsu 
instrumentālajam ansamblim „Forši”, jo mēs tiešām jutāmies forši. 
Paldies visiem ilūkstiešiem un pilskalniešiem, kas bijāt kopā; par 
interesantiem izstādes „Mans skaistākais ķirbis” eksponātiem un 
Latvijas Sarkanajam Krustam par palīdzību loterijas organizēšanā 
izstādes dalībniekiem.

Marija Slavinska, Pensionāru biedrības vārdā

•	 Rudenī, kad Subates kultūras namā ir silti, dārzi ir nokop-
ti un gaida ziemas sniega segu, ir aizvadīta darbīga vasara, Sub-
ates pilsētas un Prodes pagasta seniori pulcējas uz kopīgu 
tikšanos. Šogad tika izvēlēta tikšanās tēma- ķirbis. Drūmajās 
rudens dienās ķirbis ar saviem dzelteni-oranžajiem sāniem ieprieci-
na gan aci, gan vēderu. Tika lūkots, kādi augļi ir izauguši un ko no 
tiem seniori visvairāk ir iecienījuši pagatavot.
Pasākuma dalībniekus priecēja viesmākslinieki no Ilūkstes- ansam-
blis „Sidrabrasa”. Viņu izpildījuma skanēja dažādas dziesmas, 
īpaši tuvas senioriem bija akordeona skaņas. Subatiešu ilggadējie 
draugi-Aknīstes novada Gārsenes pagasta seniori- ar prieku dodas 
ciemos uz Subati un ciemakukulī vienmēr atved kādu humora devu. 
Šajā reizē, godinot ķirbi, gārseniešu saimnieces atveda degustācijai 
trīs dažādus ķirbja ēdienus. Subatiete Tereza Karkina iepriecināja 
klausītājus ar uzmundrinošām dzejas rindām, bet Marija Skudra 
piedāvāja nogaršot pašgatavoto ķirbju čatniju.
Subates pensionāru padomes vadītāja Olga Bendorjusa izstāstīja 
par gada laikā paveikto, redzēto-tika būts ciemos, ekskursijā Li-
etuvā Rokišķos, novada senioru pasākumā. Seniori ir cītīgi Subates 
KN pasākumu apmeklētāji.
Tika baudīts kafejnīcas „Mazais namiņš” sagatavotais cienasts, de-
jots un parunāts ar  draugiem un paziņām.

     Gunta Okmane, Subates kultūras nama vadītāja 

 

Ī S Z I Ņ A S

31.oktobrī Bērnu jauniešu centrā novada skolu jaunieši, 
bibliotekāri un citi interesenti tikās ar rakstniekiem 

A.Neiburgu un P.Bankovski

Ilūkstes novada kultūras centrā ceturto reizi notika  
kāzu gadadienu svinību pasākums 

(Foto - Skaidrīte Azarstarpe)
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Es laikam netikšu debesīs, pārāk esmu iepēdojies zemes 
ceļos. Tie velk un pieprasa, un man liekas, ka tieši mani. Un 
pilsētā ir tik garlaicīgi. Bet laukos vēl dzīvo cilvēki. Tā no 
pagasta uz pagastu kaut ko esmu centies ieraudzīt. Ne tikai 
hektāros un centneros, cenās un tirgzināšanā, bet arī apvidus 
gaišāko prātu ieliktajā turienes cilvēku dzīvošanā. Gadsimti 
gadsimtos iepinušies. Nauda grib augt, un cilvēki grib augt. 
Kaut nu viens otram netraucētu.

-Imants Ziedonis „Leišmalīte“-

Sagaidot Latvijas simtgadi,  Ilūkstes novada pašvaldība 
iesaistās vairākos projektos, domājot par sakārtotu vidi 
mums apkārt, cilvēkiem tajā, stiprinot vietējo kultūru un 
Sēlisko identitāti. 

Jau iepriekš tika stāstīts, ka mūsu novada cilvēki un vietas tika 
iemūžinātas simtgadei veltītos video stāstos - projekta “TUESI.
LV Latvijas simtgadei” ietvaros tapa  video stāsts par novada  jauno 
lauksaimnieci Inetu Timšāni, kura audzē arbūzus un melones 
Pilskalnes pagastā. Projekta īstenotāju iecere ir uzdāvināt Latvijai 
100.dzimšanas dienā 100 iedvesmas stāstus par jauniem cilvēkiem 
Latvijas reģionos. Savukārt vasaras beigās pa Latvijas robežu 
tapa pētījums par videi draudzīgām atkritumu apsaimniekošanas 
iespējām ceļojumā. „Pētījums uz divriteņa: cik zaļi iespējams ceļot 
Latvijas pierobežā?” tika veikts vairāk kā četrdesmit novados, 
tostarp, augusta vidū, tūrisma entuziasti viesojās  arī Ilūkstes 
novada Subates pusē. 
Ilūkstes novadā plānots realizēt vēl vienu pierobežu projektu ar 
nosaukumu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”. Projekta mērķis 
līdz 2018.gadam gar Latvijas pierobežu izveidot aktīvās atpūtas 
tūrisma ceļu, kas savienos kopā tūrisma pakalpojuma sniedzējus, 
amatniekus un apskates objektus 1836 km garumā. Projekts ir 
uzsākts 2014. gadā un sākot ar 2016.gada 14.maiju projekta ideja 
tiek ieskandināta visos Latvijas pierobežas novados. Projekta 
ietvaros tiks iezīmēts ceļš apkārt Latvijai,izveidota filma, raidījuma 
cikls, izveidota foto grāmata,izveidota un izdota tūrisma ceļveža 
grāmata, izveidots objektus vienojošais E-portāls. Katrā pašvaldībā 
paredzēti koncerti, uzstāsies Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” mūziķi.  
Projekts Ilūkstes novadā  kulmināciju piedzīvos  2017.gada 8.un 
9.jūlijā. Informācija par projektu mājas lapā www.1836.lv  

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ilūkstes novada  pašvaldība iesaistās vēl 

vienā projektā, šoreiz, ar mērķi stiprināt vietējo kultūru un Sēlijas 
identitāti, sadarbībā ar  Sēlijas novada pašvaldībām tiks realizēts 
projekts – „Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma ceļš”. 
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. 
Projekta ietvaros  katrā pašvaldībā tiks  attīstīts kāds 
kultūrvēsturiskai / tūrisma objekts. Mūsu novadā tiks atjaunots 
Subates pilsētas vēsturiskais centrs. Projekta ietvaros izstrādātais 
tūrisma maršruts sevī ietver ne tikai atjaunotos objektus, tas 
tiks pilnveidots ar pie valsts nozīmes kultūras pieminekļiem 
uzstādītiem pastāvīgas ekspozīcijas elementiem (stendiem), kur tiks 
atspoguļota informācija gan par konkrēto kultūras pieminekli, gan 
maršrutu kopumā, tādējādi popularizējot arī citos Sēlijas novados 
pieejamās kultūras vērtības. Kopumā plānots, ka, uzlabojot Sēlijas 
nozīmīgāko kultūrvēsturisko pieminekļu stāvokli un pieejamību 
tiem, kā arī reprezentējot jaunizveidoto tūrisma pakalpojumus 
plašākai sabiedrībai, tiks paaugstināta esošās tūristu plūsmas 
aktivitāte. Ceļotājiem tiks piedāvāti jauni, vēl nebijuši, tikai Sēlijas 
reģionam raksturīgi pakalpojumi. Kā arī, noslēdzoties projektam, 
tiek plānots izdot fotogrāmatu „Sēlijas stāsti” ar krāšņām Sēlijas 
nozīmīgāko kultūras objektu vizuālajām liecībām un informatīviem 
papildinājumiem.
Nevar neminēt, ka Latvijas simtgadei gatavojamies arī caur dažādiem 
kultūras pasākumiem, var atzīmēt, šī gada oktobrī izskanējušos 
Sēlijas un Latgales novadu mazpilsētu un lauku mūzikas / mākslas 
skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani tēvu zeme”, kā 
arī no nākošā gada plānots sākt jaunu tradīciju – koru ansambļu 
sadziedāšanos 11.novembrī, bet 2018.gada vasarā, ieturot Latvijas 
simtgades tēmu, svinēsim Ilūkstes novada svētkus.  Bet jau tagad, 
kad ar slapja sniega pārslam, tumšajiem vakariem uz sliekšņa 
nostājies novembris, mūsu valstij, un domājams, ka arī katram no 
mums, tik zīmīgais mēnesis, aizdomāsimies  - ko es esmu izdarījis 
savai Latvijai? Vai mani pēdu nospiedumi ir balti? Būsim kopā ne 
tikai svetkos, bet arī ikdienā, atvērsim acis uz gaišo, saskatot, cik 
daudz mums apkārt notiek labu lietu, jo, kā reiz teikusi domātaja 
Jette Užāne,  tāpat jau tas ļaunais ies skaļš un trokšņains, bet labais 
sevi neafišē. Labām domām un labiem darbiem, katras pats nesīsim 
savu vietu. 

Madara Pavlovska
redaktore

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ilūkstes novads iesaistās vairākos projektos, to starp pierobežu projektā „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”.
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K A M P A Ņ A

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI

3. Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. 
Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju 
iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu neliet-
derīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.
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Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
novembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Podenciju Sauskāju
Dvietes pagastā: Artūru Strodu                                                                           
Eglaines pagastā: Astrīdu Pāvulāni, Lidiju Subatiņu, 
Vitoldu Kvederu, Sergeju Moskaļenko, Tamāru Roļu, 
Sandru Samoviču, Sergeju Ščedrovu, Vladislavu Tranu
Pilskalnes pagastā: Lūciju Miklaševiču, Broņislavu 
Izulenu, Valdi Zemlicki
Prodes pagastā: Ainu Mušu     
Šēderes pagasā: Nadeždu Ribicku, Leonīdu Grigorjevu, 
Mihailu Čepelovu, Oļegu Kazačonoku, Nadeždu Vindēli
Subatē: Emmu Jočieni, Lilitu Ancāni
Ilūkstē: Veroniku Gaudzi, Annu Gorkovu, Vladimiru 
Porohinu, Vladislavu Miškovu, Annu Salnu, Jāni Možeiko, 
Juri Pučku, Ilonu Daģi, Regīnu Rimšu 

IIlūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī re-
ģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Pilskalnes pagasts: Ludviga Vuškāne, 
Eglaines pagasts: Alfons Kibiņš

Šēderes pagasts: Marfa Vasiļkova, Valērijs Veļikanovs
Subate: Boriss Papka

Sventes pagasts: Česlavs Meinarts          
Ilūkste: Apolonija Rimša, Helēna Kaniņa

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
oktobrī reģistrēti jaundzimušie:

Dvietes pagasts: Evelīna Lazdāne
Eglaines pagasts: Arvis Leonovs
Subate: Alekss Zvejnieks 
Ilūkste: Megija Čamāne

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

ILŪKSTES BĒRNU UN JAUNIEŠU 
CENTRA MUZEJS AICINA VEIDOT
ILŪKSTES NOVADA VĒSTURI 
FOTOGRĀFIJĀS !

Sagaidot Latvijas simtgadi Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs  
“Sēļu istaba” aicina veidot  foto albūmu “Ilūkste 100gados….” no 1918.
gada līdz 2018.gadam.
Katram mājās ir foto, kurās iemūžinātas liecības par mūsu novadu, 
Ilūkstes pilsētu, cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem. Aicinām iesūtīt 
fotogrāfijas, kurās redzami interesanti notikumi sadzīvē, pasākumi,  
dažādi cilvēki- zemnieki , ārsti, kolhoznieki, skolēni, skolotāji,  karavīri 
, pensionāri, mežstrādnieki u.c.
Klāt pievienojiet nelielu aprakstu .-gads, vieta, kas attēlots, ja iespējams 
,kas ir fotografējis.
Interesantākās fotogrāfijas  ,ar Jūsu piekrišanu , tiks nosūtītas Pētera 
Apiņa grāmatai “Latvijas 100gadi gaidot.”
Foto var iesūtīt elektroniski : e-pastu    ilukstesbjc@inbox.lv   vai per-
sonīgi BJC muzejā Ilūkstē, Raiņa ielā 33a,  (mēs pārkopēsim un at-
griezīsim foto )
Cerot uz sadarbību un atsaucību

V. Rimša
“Sēļu istaba” vadītāja

AICINĀJUMS IESAISTĪTIES 
KONKURSĀ PAR ZIEMASSVĒTKU 
NOFORMĒJUMU PILSKALNES 
PAGASTĀ

Tā mērķis ir radīt svētku noskaņojumu pagastā , veicināt ielu, māju un 
ēku pirmssvētku rotāšanas tradīciju nostiprināšanos, veidot  kopības 
sajūtu un gandarījumu par savu ideju īstenošanu. Ziemassvētku no-
formējums tika vērtēts divās  kategorijās: privātmājas un daudzstāvu 
dzīvojamās mājas.Tāpēc aicinam Pilskalnes pagasta iedzīvotājus būt 
savās idejās radošiem, drosmīgiem un atsaucīgiem. 
Pieteikties konkursam  lūdzam līdz 23. decembrim, Pilskalnes pagasta 
pārvaldē  vai pa tel. 29264801, izvērtēšana notiks no 27. līdz 28. de-
cembrim.  Bet 30. decembrī aizejošā gada noslēguma ballē, Pilskalnes 
pagasta atpūtas mājā „DUBEZERS” tiks paziņoti  konkursa rezultāti. 

Skaidrīte Azarstarpe, 
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore un

 dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Ilūkstes pilsētas Čapajeva ielas labiekārtošanas darbi. 1954.gads.
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tirāža - 600 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis


