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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

9. oktobra ārkārtas sēdē dome izskatīja jautājumu par Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu:
•	 sadalīja valsts mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm 

4 mēnešiem (septembris–decembris): pamata un vispārējās 
izglītības, kā arī profesionālās izglītības programmām – EUR 
355216,00; interešu izglītības programmām – EUR 19204,00; 
5-6 gadīgo apmācībai PII „Zvaniņš” un Eglaines pamatsko-
lā – EUR 30360,00; Raudas internātpamatskolai – EUR 
107370,00, t. sk. pedagogu darba samaksai – EUR 66164,00, 
un pārējiem izdevumiem – EUR 41206,00.

•	 noteica piemaksas sadalījumu 4 mēnešiem (septembris-de-
cembris) novada metodisko apvienību vadītājiem par papildu 
metodisko darbu. 

•	 paaugstināja no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. izglītības iestā-
žu vadītāju Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 „Pedago-
gu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša 
darba algas likmes par slodzi: Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas direktorei – par 30%, Ilūkstes 1. 
vidusskolas direktorei – par 15%, Ilūkstes Sadraudzības vi-
dusskolas direktorei – par 15%;

•	 uzdeva izglītības iestāžu vadītājiem izlietot piešķirto mēr-
ķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt rezerves 
līdzekļus neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju ie-
skatiem un nepieciešamības, sastādot atbilstošas pedagogu 
tarifikācijas.

26. oktobra domes kārtējā sēdē izskatīti 45 jautājumi:
1. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.
2. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestā-

dēm.
3. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
4. Par pašvaldības finansējumu novada jauniešu dalībai pasā-

kumā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos”.
5. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.
6. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes pie-

dzimšanas pareizticīgo draudzei.
7. Par finansiālu atbalstu.
8. Par finansiālu atbalstu Likteņdārza īstenotājam „Kokne-

ses fondam”.
9. Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 423 „Par 

ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vis-
pārējās izglītības iestādēs”.

10. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
11. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas simtgadē Ilūkstes 

novadā jaundzimušo bērnu dāvanai.
12. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas Bāriņ-

tiesu darbinieku asociācijā.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma nau-

das un zemes nomas maksas dzēšanu SIA „Plus Punkts” 
Ilūkstē.

14. Par pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu ze-

mes vienībai Raiņa ielā 7, Ilūkstē.
16. Par adreses maiņu ēkai Brīvības ielā 11B, Ilūkstē.
17. Par adrešu maiņu Prodes pagastā.
18. Par 29.09.2017. domes lēmuma Nr. 364 atcelšanu.
19. Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma 

„Mežlīči” Ilūkstē.
20. Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu 

„Bebri 2” Bebrenes pagastā.
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašval-

dības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma 
termiņa pagarināšanu J. B. Bebrenes pagastā.

22. Par zemes nomas līguma termiņa nepagarināšanu N. J. 
Bebrenes pagastā.

23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vil-
nīši” Dvietes pagastā un nosaukuma „Upeskrasti” piešķir-
šanu.

24.-30. Par zemes Dvietes pagastā nomas līguma termiņa pa-
garināšanu.

 31.-35. Par neizpirktās zemes Pilskalnes pagastā nomas līgu-
ma termiņa pagarināšanu.

       36.-38. Par zemes Pilskalnes pagastā nomas līguma termiņa 
pagarināšanu.
       39. Par zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
       40. Par zemes Pilskalnes pagastā nomas pirmtiesību izbeigšanu.
       41.-42.  Par zemes Šēderes pagastā nomas līguma termiņa pa-
garināšanu.
       43.-44. Par zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
       45. Par sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 
nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

Dome nolēma izslēgt no bilances (norakstīt) 3 portatīvos dato-
rus (iegādāti 2005. gada 15. decembrī pēc ERAF Nacionālās prog-
rammas projekta „Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts” un 
ir nolietoti) un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidus-
skolas valdījumā esošos transportlīdzekļus – automašīnas VW Golf 
(izlaiduma gads – 1985.), AUDI 100 (izlaiduma gads – 1983.) un 
graudu kombainu SK-5M (izlaiduma gads – 1986.).

Piešķīra papildu finansējumu:
•	 Ilūkstes novada centrālajai bibliotēkai dalībai Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas atbalsta biedrības organizētajā projektā „La-
sīšanas programma pašiem mazākajiem „Grāmatu starts”” 
– EUR 1 075,00 no pašvaldības 2017. gada budžetā pārējiem 
projektu realizācijai paredzētajiem finanšu līdzekļiem;

•	 Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai jaunas pašvaldī-
bas mājaslapas izveidei – EUR 2 700,00 no pašvaldības 2017. 
gada budžeta rezerves fonda.

Novirzīja finansējumu no pašvaldības 2017. gada budžetā pārē-
jiem ekonomiskajai darbībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem:
•	 Subates pamatskolai datortehnikas iegādei – EUR 1 010,00;
•	 Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas apsaimniekošanas un 

sabiedriskās kārtības nodaļai lietus notekūdeņu pārsūknēša-
nai un attīrīšanai – EUR 12 000,00.

Nolēma atbalstīt 20 novada jauniešu dalību biedrības 
„Latvijas ģenerāļu klubs” valstiski patriotiska rakstura iz-
glītojošā pasākumā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos”, kas 
notiks 2. un 3. novembrī Sēlijas novadu apvienībā, Jaunjelga-
vā, un apmaksāt jauniešu ēdināšanu EUR 210 apmērā.

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadie-
nu, pateicoties par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzī-
gu darbu, veicinot novada attīstību, dome nolēma piešķirt 
pašvaldības apbalvojumus – Atzinības rakstus – 13 novada 
iedzīvotājiem.

Nolēma sniegt finansiālu atbalstu Ilūkstes Vissvētās Diev-
mātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei projekta „Ilūkstes 
Vissvētās Dievmātes pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes 
atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” īstenošanai EUR 



3

D O M E S  Z I Ņ A S

8 123,33 apmērā no pašvaldības 2017. gada budžetā pārē-
jiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu līdzekļiem.

Nolēma sniegt finansiālu atbalstu EUR 594,55 apmērā 
no pašvaldības 2017. gada budžeta rezerves fonda pašvaldī-
bas dzīvojamās mājas Pilskalnes ielā 17A, Ilūkstē pieslēgu-
ma ierīkošanai pilsētas centrālajam ūdensvadam, apmaksā-
jot SIA „Ornaments” par izpildītiem darbiem.

Atsaucoties uz Likteņdārza īstenotāja „Kokneses fon-
da” aicinājumu Latvijas pašvaldībām piedalīties materiāla 
(grunts) sagādē Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai, dome 
nolēma finansiāli atbalstīt šo iniciatīvu EUR 100,00 apmērā, 
ieskaitot šo summu „Kokneses fonda” norēķinu kontā no 
pašvaldības 2017. gada budžeta pārējiem ekonomiskai dar-
bībai paredzētajiem finanšu līdzekļiem. 

Nolēma ar 2017. gada 1. novembri Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskolā noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma maksu: 
brokastis – EUR 0,50; pusdienas – EUR 0,86; vakariņas – 
EUR 0,64.

Pamatojoties uz pieņemtajiem lēmumiem par papildu 
finansējuma piešķiršanu un līdzekļu novirzīšanu pašvaldī-
bas iestādēm, par finansiāla atbalsta sniegšanu, kā arī, ņe-
mot vērā pašvaldības iestāžu iesniegumus par grozījumiem 
to budžetos, dome nolēma izdarīt grozījumus pašvaldības 
2017. gada budžetā.

Atbalstot Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas ini-
ciatīvu – katram jaundzimušajam Ilūkstes novadā Latvijas 
simtgadē dāvināt dāvanu, dome nolēma piešķirt finansēju-
mu EUR 637,80 apmērā 60 dāvanu komplektu iegādei 2018. 
gadā un paredzēt šim mērķim līdzekļus pašvaldības 2018. 
gada budžetā. 

Dome akceptēja Ilūkstes novada bāriņtiesas iestāšanos 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar 2018. gada 1. 
janvāri un nolēma paredzēt pašvaldības 2018. gada budžetā 
naudas līdzekļus: iestāšanās maksai – EUR 60,00 un biedru 
maksai – EUR 150,00.

Pamatojoties uz likumā „Par nodokļiem un nodevām” 
noteikto, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās noka-
vējuma naudas un soda naudas dzēš, ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem, dome 
nolēma dzēst likvidētā SIA „Plus Punkts” nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu EUR 10,80 un zemes nomas maksu 
EUR 68,32 par īpašumu „Sporta iela 4” Ilūkstē.

Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada bu-
džeta izpildi 9 mēnešos:

•	 pamatbudžeta ieņēmumu daļā – EUR 7 461 083 (t. sk.: budžeta 
līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 1 068 320; ieņēmumi 
– EUR 5 683 763; aizņēmums – EUR 709 000) un izdevumu 
daļā – EUR 7 461 083 (t. sk.: budžeta līdzekļu atlikums 
perioda beigās – EUR 1 468 521;  izdevumi – EUR 5 798 206; 
aizņēmumu atmaksa – EUR 107 356, izdevumi par kapitāla 
daļu un par ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās 
pārvērtēšanu – EUR 87 000).

•	 speciālā budžeta ieņēmumu daļā – EUR 508 424 (t. sk.: 
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 241 672; 
ieņēmumi – EUR 266 752) un izdevumu daļā – EUR 508 424 
(t. sk.: budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās – EUR 372 
003; izdevumi – EUR 136 421). 

•	 ziedojumi un dāvinājumi 9 mēnešos: ieņēmumu daļā – EUR 
2 655 (t. sk.: budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 
63; ieņēmumi – EUR 2 592) un izdevumu daļā – EUR 2 655 
(t. sk.: budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās – EUR 22; 
izdevumi – EUR 2 633).  

•	 aizņēmuma parāds uz 2017. gada 1. oktobri – EUR 2 799 576.
•	 pašvaldības galvojumi uz 2017. gada 1. oktobri – EUR 570 

481. 

Noteica zemes vienībai Ilūkstes pilsētā (kadastra apzīmējums 
4407 001 0002) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0701 – 
vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 568 kv. m. pla-
tībā; 0801 – komercdarbības objektu apbūve 1196 kv. m. platībā 
(zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 4407 001 0002 8001); 
0801 – komercdarbības objektu apbūve 1414 kv. m. platībā (zemes 
vienības daļas kadastra apzīmējums 4407 001 0002 8002).

Sakarā ar to, ka funkcionāli nesaistītām ēkām adrešu reģistra 
datu bāzē ir vienādas adreses, nolēma mainīt ēkai ar kadastra ap-
zīmējumu 4407 005 0188 001 adresi no „Brīvības iela 11C, Ilūkste, 
Ilūkstes novads” uz adresi „Brīvības iela 11B, Ilūkste, Ilūkstes no-
vads”.

Sakarā ar nepieciešamību precizēt adreses īpašumiem „Ziedi-
ņi” un „Jaunezeriņi” Prodes pagastā pieņēma lēmumu par adrešu 
maiņu.

Pēc fiziskas personas lūguma nolēma atcelt 29.09.2017. domes 
lēmumu Nr. 364 „Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 36-17, 
Ilūkstē nodošanu atsavināšanai”.

Izskatot juridiskas personas lūgumu iznomāt pašvaldības zemi 
ar apbūves tiesībām ražotnei Ilūkstes pilsētā, dome nolēma pār-
dot rakstiskā izsolē apbūves tiesību uz daļu no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4407 004 0151, 6000 m2 platībā nekustama-
jā īpašumā „Mežlīči”, Ilūkstē (kadastra Nr. 4407 004 0156), kurā 
saskaņā ar spēkā esošo Ilūkstes pilsētas teritorijas plānojumu ir 
atļauta rūpnieciskās ražošanas apbūve. Šajā sakarā dome noteica 
maksu par zemes lietošanu 10% gadā no zemes gabala kadastrālās 
vērtības un izsoles nosacīto cenu (sākumcenu) – vienreizējo maksu 
par zemes gabala apbūves tiesības piešķiršanu – EUR 420,00, kā 
arī apstiprināja izsoles noteikumus un uzdeva Nekustamo īpašu-
mu atsavināšanas komisijai rīkot apbūves tiesības rakstisku izsoli.

Nolēma piešķirt fiziskai personai apsaimniekošanas tiesības uz 
nekustamo īpašumu „Bebri 2” Bebrenes pagastā līdz ēku īpašuma 
tiesību noskaidrošanai.

Nolēma nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) 
uz mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība) pašvaldības zemes vienībai 4,3 ha platībā Bebre-
nes pagastā un pagarināt lauku apvidus neizpirktās zemes nomas 
līgumu zemes vienībām Bebrenes pagastā.

Pēc īpašnieka lūguma nolēma atdalīt zemes vienības no nekus-
tamā īpašuma „Vilnīši” Dvietes pagastā, izveidot jaunu īpašumu, 
un piešķirt tam nosaukumu.

Pieņēma lēmumus par neizpirktās zemes nomas līgumu pa-
garināšanu Pilskalnes pagastā, par zemes iznomāšanu un zemes 
nomas līgumu termiņu pagarināšanu Dvietes pagastā, Pilskalnes 
pagastā un Šēderes pagastā, par zemes nomas pirmtiesību izbeig-
šanu Pilskalnes pagastā un par zemes nomas līguma nepagarinā-
šanu Bebrenes pagastā.

Izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas liku-
mā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības 
teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu un 
ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra notei-
kumus Nr. 582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijām”, dome apstiprināja Daugavpils pil-
sētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldību Civilās 
aizsardzības komisijas nolikumu un sadarbības teritorijas (Dau-
gavpils pilsēta, Daugavpils novads un Ilūkstes novads) Civilās aiz-
sardzības komisijas sastāvu.

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

Lietvedības nodaļa
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17.NOVEMBRĪ TIKS PASNIEGTI PAŠ-
VALDĪBAS APBALVOJUMI “ATZINĪ-
BAS RAKSTS”

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, Ilūkstes 
novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas izteikt pateicību 
novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību. Šogad svinīgajā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā, kas notiks 17. 
novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes novada kultūras centrā, godināsim 
13 novadniekus:

•	 Lašu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieku JĀNI 
ĶERUBINU – par mūža ieguldījumu un nesavtīgu devumu 
novada iedzīvotāju garīgās dzīves stiprināšanā;

•	 Šēderes pagasta apsaimniekojamās teritorijas pārzini JEĻENU 
KRJAUKLI – Par Šēderes pagasta vides labiekārtošanā un 
uzturēšanā ieguldīto darbu;

•	 Dvietes pagasta pensionāri ĒRIKU KUNCI – par nesavtīgu, 
godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanā Ilūkstes novadā;

•	 Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāju ANITU 
MEIKŠĀNI – par latviešu tautas deju tradīciju izkopšanu 
Ilūkstes novadā;

•	 Subates kultūras nama vadītāju GUNTU OKMANI – par 
entuziasmu, radošumu un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu 
Subatē un Ilūkstes novadā;

•	 ZS „Dzintari” īpašnieci SILVIJU RAZMINOVIČU – par 
veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu un radošu ieguldījumu 
Ilūkstes novada kultūrvides veidošanā un popularizēšanā;

•	 Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāju GANI 
ROŠĀNI – par novada vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, 
par jaunradi un radošumu bibliotēkas darbībā, organizējot 
pasākumus Ilūkstes novada iedzīvotājiem;

•	 Skolotāju AIJU RUBĻEVSKU – par izciliem sasniegumiem 
jaunās paaudzes izglītošanā, stiprinot mīlestību pret dzimto 
novadu un valsti;

•	 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
skolotāju DZINTRU STAŠULI – par ilggadēju ieguldījumu, 
profesionalitāti un pašaizliedzīgu attieksmi darbā ar bērniem;

•	 Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” vadītāju INGU 
STRODI – par profesionalitāti, mērķtiecību un radošumu, 
veicinot Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” attīstību;

•	 Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāju INGŪNU SVARĀNI 
– par pašaizliedzīgu, nesavtīgu un profesionālu darbu sociālajā 
jomā, realizējot projektus Ilūkstes novada iedzīvotājiem;

•	 Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju BENITU ŠTRAUSU – par 
augstu profesionalitāti un sirdsdegsmi attiecībās ar līdzcilvēkiem;

•	 Pensionētu skolotāju VANDU VUCĀNI – par godprātīgu, 
ilggadīgu un profesionālu devumu izglītības jomā un latviskuma 
stiprināšanu skolēnos.

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

S A G A I D O T  V A L S T S  S V Ē T K U S

Šogad svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltītajā pasākumā, kas notiks 17.novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes 

novada kultūras centrā, godināsim 13 novadniekus.
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
ĪSTENO PROJEKTU „STENDERA 
LAIKA KLASES IZVEIDE”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas 
pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldī-
ba, Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā parka direkcija, Biržai 
reģionālā parka direkcija, Krekenavas reģionālā parka direkcija) Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros īsteno projektu  Nr. 
LLI-199 „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo 
gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”. 

Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma ob-
jekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera laika klase”, 
ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists.  Stendera 
laika klasē būs iespēja izbaudīt mācību procesu, kas raksturīgs 18. gad-
simtam. Skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas solos, ietērpties seno 
laiku apģērbā, mācīties Stendera druku un burtus. Stendera laika klase 
būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti projektā iesaistīto 
partneru kopīgajā, interaktīvajā tūrisma kartē.

Šobrīd uzsākti “Stendera laika klases” remontdarbi Eglaines pamat-
skolā. Remontdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. 

Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais 
finansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15% 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Attīstības plānošanas nodaļa

PROJEKTA „STENDERA LAIKA 
KLASES IZVEIDE” PARTNERI DEVĀS
PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENĀ 
UZ POLIJU

Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda Inter-
reg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 
gadam ietvaros īsteno projektu  Nr. LLI-199 „Travel smart – visit Lith-
uania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”. 

Šī gada 12.-14.septembrī Latvijas un Lietuvas pārstāvju delegācija pro-
jekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Brauciena 
maršruts tika sastādīts tā, lai iepazītu labās prakses piemērus Polijas vi-
etējā tūrisma industrijā.  Ilūkstes novadu pārstāvēja Eglaines pamatskolas 
skolotājas Eva Linkeviča un Lilita Bērziņa un Eglaines pagasta Kultūras 
nama vadītāja Zanda Lisovska. 

12.septembrī dienas plānā bija iepazīt tūrisma objektus Polijas zie-
meļdaļas pilsētas Suvalki apkārtnē. Braucēji vairākās pieturvietās iepazi-
na Vigri ezera labiekārtotās pludmales un atpūtas vietas. 

Nākamajā dienā grupa devās satikties ar Vigri Nacionālā parka admin-
istrāciju. Administrācijas ēkā telpas tiek izmantotas gan administrācijas 
vajadzībām, gan arī tūrisma un izzinošajām nodarbībām. Interaktīva ek-
spozīcija, prezentācija un nodarbības ļāva iepazīt Vigri Nacionālo parku arī 
sezonas mazaktīvajā laikā. 

14.septembrī braucēju grupa devās uz Augustovu. Te ir izveidots parks, 
Krusta ceļš, vairākas atpūtas un apskates vietas. 

Pieredzes apmaiņas diskusiju laikā projekta partneru pārstāvji pār-
runāja līdzšinējo pieredzi dažādu projektu īstenošanā, finansiālos jautā-
jumus un problēmas projektu jomā, ar kurām nākas saskarties ikdienā. 
Pieredzes apmaiņas brauciena rezultātā ikviens dalībnieks varēja atzīt, 
ka iegūtā pieredze noteikti būs noderīga jaunu ideju radīšanā, kā varētu 
uzlabot savu novadu un Sēlijas reģiona pievilcību tūristu acīs. 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Attīstības plānošanas nodaļa

A K T U Ā L I

Projekta ietvaros Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota 
“Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma 

bērni un jebkurš tūrists

Pieredzes apmaiņas diskusiju laikā projekta partneru pārstāvji 
pārrunāja līdzšinējo pieredzi dažādu projektu īstenošanā, finan-
siālos jautājumus un problēmas projektu jomā, ar kurām nākas 

saskarties ikdienā
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ILŪKSTES NOVADA PĀRSTĀVJI 
DEVĀS PIEREDZES APMAIŅĀ UZ 
KRETINGU

Šī gada 19.oktobrī Kretingā norisinājās projekta Nr. LLI-228 “Fa-
mily Valley” jeb “Ģimenes ieleja” vadības grupas sanāksme, kurā tika 
apspriesta projekta norises gaita, kā arī iespējamie riski projekta rezultātu 
sasniegšanai. Projektu “Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība rea-
lizē sadarbībā ar partneri no Lietuvas - Kretingas rajona pašvaldības ad-
ministrāciju, tas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-
2020. gadam ietvaros. Projekta “Ģimenes ieleja” ietvaros Ilūkstē, Stadio-
na ielā šobrīd tiek izbūvēts slidošanas laukums, kā arī tiks iegādātas zie-
mas slidošanas slidas. Savukārt nākamā gada sākumā projekta ietvaros 
tiks organizēta ziemas nometne bērniem.

Sanāksmes laikā tika konstatēts, ka šobrīd projektā nav būtisku šķēr-
šļu, kas varētu kavēt plānoto aktivitāšu īstenošanu. Projekta sanāksmei 
noslēdzoties, delegācija no Ilūkstes novada pašvaldības izmantoja iespēju 
dalīties pieredzes apmaiņā ar Kretingas rajona pašvaldības administrā-
cijas pārstāvjiem. Galvenie jautājumi, kas tika apskatīti tikšanās laikā, 
ir pašvaldību teritoriju pārvaldības struktūru salīdzinājums, vērtējot to 
priekšrocības un trūkumus, īstenoto projektu un nozīmīgāko, veikto in-
vestīciju apskats, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvjiem bija ie-
spēja klātienē apmeklēt vairākus no objektiem Kretingā, kuru attīstībai ir 
piesaistīti ES fondu līdzekļi. 

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada paš-
valdībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 
EUR apmērā nodrošina ERAF.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Attīstības plānošanas nodaļa

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Sākot ar š.g. 1.novembri Ilūkstē ir pieejami taksometra pakalpojumi. 
Tālrunis papildus informācijai, kā arī taksometra rezervācijai - 25224469.

SIA „ORNAMENTS” AICINA UZ 
SADARBĪBU KOMUNĀLO 
MAKSĀJUMU PARĀDNIEKUS

SIA „Ornaments” aicina ikvienu komunālo maksājumu parādnieku 
izmantot iespēju izvairīties no soda procentu nomaksas pienākuma, līdz 
gada beigām (31. decembrim) nomaksājot parāda pamatsummu. 

Personām, kuras šajā termiņā nomaksās pamatparāda summu pilnā 
apmērā, pilnībā tiks dzēsti soda naudas procenti. Ja pamatparāda summa 
tiks samaksāta daļēji, attiecīgi tiks dzēsta arī daļa soda naudas, t. i., soda 
nauda tiks samazināta proporcionāli samaksātajai pamatparāda maksāju-
ma daļai.

 Gadījumā, ja persona apzinās, ka pamatparādu nevarēs nomaksāt līdz 
31. decembrim, SIA „Ornaments” piedāvā iespēju noslēgt vienošanos par 
parāda nomaksu ilgākā termiņā.  Šajā gadījumā soda naudas uzskaitīšana 
tiks pārtraukta vienošanās noslēgšanas dienā.

 SIA „ORNAMENTS” administrācija

“3+ ĢIMENES KARTES” TURPMĀK 
IZSNIEGS ARĪ DAUDZBĒRNU ĢIME-
ŅU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

“3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs arī bērniem un jauniešiem, kas 
mācās. To nosaka šodien Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos 
„Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes 
karte””.

Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir 
sasnieguši septiņu gadu vecumu un pilngadīgajām personām, kas turpina iegūt 
izglītību, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu. Vienlaikus noteikts, ka bērns, li-
etojot “3+ Ģimenes karti”, personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna 
apliecību. Kartes izsniedz Sabiedrības integrācijas fonds. 

Papildināti arī “3+ Ģimenes kartes” piešķiršanas kritēriji. Lai aizsargātu bēr-
na tiesības un veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu – bērna nodrošināšanu ar 
uzturlīdzekļiem, noteikts, ka turpmāk būs jāpārbauda, vai vecāki nav reģistrēti kā 
parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā. Ja 
vecāks ir reģistrēts kā parādnieks, tad kartes izsniegšana tiek atteikta. Izņēmums 
ir tad, ja vecāks ir cilvēks ar invaliditāti vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā 
arī tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par 
uzturlīdzekļu maksājumus veikšanas kārību un šo vienošanos pilda.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta 
programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, 
ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī piln-
gadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt dažādas atlaides, izmantojot pa-
kalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi Latvijā.

Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

SAGAIDOT NOVEMBRA SVĒTKUS, 
TĒRPSIMIES SVĒTKU ROTĀ!

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, aicinām 
novada organizācijas un iestādes, kā arī ikkatru novada iedzīvotāju 
rūpēties par svētku noformējumu. 

Tērpsimies svētku rotā, simbolizējot tautas vienotību, stiprinot pilsoni-
skās piederības sajūtu un veicinot kultūras vērtību saglabāšanu! 

Sarkanbaltsarkanā lentīte pie krūtīm, svētku rota uz galda vai kar-
ogs mastā, dedzot svētku uguntiņas savos logos un sirdīs, būsim daļa no 
kopīgā prieka un gandarījuma novembra svētku pasākumos(pasāku-
mu afiša – 20.lpp un mājaslapā www.ilukste.lv).

     Aicinām arī turpmāk, citos mūsu tautai nozīmīgos svētkos, parūpēties 
par atbilstošu noformējumu.

A K T U Ā L I

Projekta “Ģimenes ieleja” ietvaros Ilūkstē, Stadiona ielā šobrīd 
tiek izbūvēts slidošanas laukums, kā arī tiks iegādātas ziemas 

slidošanas slidas. Savukārt nākamā gada sākumā projekta iet-
varos tiks organizēta ziemas nometne bērniem
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VISS MAZAIS TIK LIELS MAN ŠĶIET

Ilūkstes novada pašvaldība sumina novada skolotājus
  Ļaujot norimt ikdienas skrejas dunai, skaistā svētku atmosfērā 6. oktobra 
vakarā Ilūkstes novada pašvaldība, kā ik gadu, atzīmējot Skolotāju dienu, 
sumināja novada skolotājus, īpašu paldies sakot tiem, kuri šogad svin sava 
darba apaļās jubilejas.

Visskaistākā rudens lapa ir tā,
Ko bērna rokas nes dāvināt,
Un nevajag vairāk ne nieka,
Es apmulstu pati un brīnos –
Tai lapā ir tik daudz prieka,
Viss mazais tik liels man šķiet…
 
Jā, tieši skolotājs, dienu no dienas esot starp bērniem, iespējams, labāk 

par visiem citiem prot pasauli uzlūkot bērna acīm. Savos apsveikuma vār-
dos gan Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mai-
gurs Krievāns, gan Ilūkstes un Daugavpils novadu izglītības darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētāja Kristīne Junkule atzīmēja, ka vien skolotā-
jam piemīt šī īpašā, vien viņam raksturīgā degsme un dvēseles mirdzums, 
ikdienas darbus pildot, mīlestība, kas, laikam ejot, tik un tā paliek ne-
mainīga un patstāvīga.

Baudot skaistā vakara mājīgo atmosfēru, „spēka uguntiņas” aicinājām 
degt pedagogus, kuri pievienojās mūsu novada skolotāju saimei. Mūsu no-
vads šogad ir kļuvis par 5 pedagogiem bagātāks. Ilūkstes 1. vidusskolā 
sporta stundas vadīs Jānis Jarāns, Eglaines pamatskolā angļu valodu 
mācīs Elīna Palkeviča, bet Anna Ūsāne Raudas internātpamatskolā 
pildīs psiholoģes pienākumus. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā darbu 
uzsāka divas skolotājas – Sarmīte Bogdanoviča mācīs datorgrafikas 
pamatus, bet Daina Meškovska – zīmēšanu un gleznošanu. Ceļamaizei 
darbam vēlam Ilūkstes 1. vidusskolas direktores Velta Šternas atziņas: 
„Daudz gadu nostrādājot skolā, esmu nonākusi pie mūžsenās atziņas – 
iemācīt var tikai ar labo – ar sapratni, smaidu, piedošanu, līdzi jušanu 
un joku. Labs skolotājs vienmēr ir arī labs cilvēks, un tad skolēni ir lieli 
ieguvēji, jo viņi mācās ne tikai mācību priekšmetu, bet arī to, kā ir jādzīvo 
un jāveido attiecības ar citiem cilvēkiem, kas ir apkārt”.

Prasmīgi un mīlestībā vadīti kā pērles virtenē ir sarindojušies pedagogu 
darba gadi, tie katram ir bijuši tik atšķirīgi, koši un piepildīti. Pašvaldības 
vārdā suminājām skolotājus, kuri šogad svin sava darba 30 gadu jubile-
ju – Lonija Pupiņa (Ilūkstes 1. vidusskola), Ilona Jegorova (Bebrenes 
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) un Lilija Razminoviča 
(Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), Maija Žigajeva 
(Eglaines pamatskola), Inese Ziediņa (Subates pamatskola), Rita Žil-
vinska (Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola), Ināra Zdanovska (Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skola) un Natālija Kolosova (PII „Zvaniņš” Sub-
ates filiāle). Lai jums ir prieks un lepnums būt par skolotāju gan svētkos, 
gan ikdienā un mīlestība uz to, ko darāt, ir bezgalīga!

Sava darba 35 gadu jubileju šogad svin skolotāji Pēteris Kalvāns 
(Ilūkstes 1. vidusskola), Aina Šaudiņa (Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola), Anita Naļivaiko (Eglaines pamatskola), Alla 
Brokāne (Subates pamatskola), Jāzeps Mačuks (Subates pamatskola), 
Regīna Medisa (PII „Zvaniņš” Bebrenes filiāle). Jūsu 35 darba gados, lai 
jums pietiek gaismas un mīlestības katrai turpmākajai darba dienai!

Trīs novada pedagogi šogad svin sava darba 40 gadu jubileju. Sveicam 
Zinaīdu Ķederi (Ilūkstes Sadraudzības vidusskola), Aldu Ģēģeri (Be-
brenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) un Birutu Kaniņu 
(PII „Zvaniņš” Bebrenes filiāle). Lai jūsu skolēniem un kolēģiem izdodas 
panākt, to, ko esat sasniegušas  jūs, lai esat kā paraugs neatlaidīgai virzī-
bai uz augstākajām zinību virsotnēm.

Eglaines pamatskolas skolotāja Antoņina Sējāne šogad svin sava 
darba 45 gadu jubileju. Sveicam Jūs skolotāju dienā un vēlam, lai kolēģiem 
un skolēniem izdodas pamanīt un pasmelties pa skaistai artavai no Jūsu 
bagātīgās dzīves un darba pūra!

Suminājām arī skolēnu iemīļoto skolotāju Aiju Rubļevsku (Bebrenes 
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), kura devusies pelnītā atpūtā. 
Skolotāja profesija nekad nav nosaukta par vieglu. Skolotājai Aijai arvien 
ir izdevies ievīt viegluma dzīparu savās skolotājas gaitās. Bijušie skolēni 
aizvien atceras un teic: „Skolotāja Aija? – spridzeklītis, ar labu humora 
izjūtu, neizsīkstošu enerģiju, ar savādāku un interesantu pieeju mācībām. 
Vienmēr spēja ieinteresēt pat tos, kam nekas neinteresē. Un kur vēl mūsu 
augstie sasniegumi! Viens liels paldies par šiem gadiem!”

S V Ē T K O S

Skaistā svētku atmosfērā, 6.oktobra vakarā, tika dāvāti svētki 
skolotājiem. Ilūkstes novada pašvaldība, atzīmējot Skolotāju di-
enu, sumināja novada pedagogus, īpašu paldies sakot tiem, kuri 

šogad svin sava darba apaļās jubilejas

Apsveikuma vārdos Ilūkstes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks Maigurs  Krievāns atzīmēja, ka vien 
skolotājam piemīt šī īpašā vien viņam raksturīgā degsme un 

dvēseles mirdzums ikdienas darbus pildot, mīlestība, kas laikam 
ejot tik un tā  paliek nemainīga un patstāvīga

Mūsu novads šogad ir kļuvis par 5 pedagogiem bagātāka. Ilūk-
stes 1.vidusskolā sportu pasniegs Jānis Jarāns, Eglaines pamat-
skolā angļu valodu pasniegs Elīna  Palkeviča, Anna Ūsāne Rau-
das internātpamatskolā pildīs psiholoģes pienākumus, Sarmīte 
Bogdanoviča  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā mācīs dator-

grafikas pamatus, bet  Daina Meškovska  pasniegs zīmēšanu un 
gleznošanu
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Katram no mums ir skolotājs, kura nozīme mūsu dzīvē ir nepārvērtē-
jama. Ar siltumu, cieņu un pateicību pasākuma gaitā atcerējāmies un 
kopīgā dejā sveicām skolotājus, kas savu zināšanu stafeti ir node-
vuši mums, un šodien, rimti pavadot savu ikdienu, sirdī nes tik 
ļoti siltās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem.

Jūs izauklējāt bērnu sapņus
Un līdzi izraudājāt arī viņu asaras.
No pirmās rudens dienas cēlāt kāpnes,
Līdz dzīvē izvadījāt izlaiduma vakarā.
 

Lai bijušo skolēnu spēks un sirsnība ir jūsu ceļabiedri arī turpmāk!
Paldies tika teikts arī Ērikai Šaršunei, kura ikdienā nes rūpi par 

mūsu novada labklājību un ir kā labais gariņš, kura, uzrunāta, vienmēr 
atsaucas un roku rokā rada svētkus apkārtējiem.

Vakara noslēgumā skolotajiem tika dāvināts dzejas un mūzikas baudī-
jums kopā ar iemīļoto mākslinieku Vari Vētru, vēlot no svētku vakara 
paņemt sirds siltuma uguntiņu, kopā būšanas prieku, to klāt pie citiem 
mīļiem mirkļiem likt, lai rudens vējos tas spētu sasildīt!

Man pieder šodiena –
ik mirklis no agra rīta līdz vakaram vēlam,
gan jautri priecīgais, gan arī skumjais,
visvairāk – mirklis mīļuma pilnais.
To es noglabāšu un klāt pie citiem mīļiem mirkļiem likšu.

     Par skaisto svētku norisi un atmosfēras radīšanu Ilūkstes 
novada pašvaldības Izglītības nodaļa saka lielu paldies arī:

•	 stādaudzētavai „Madaras” (daudziem labāk pazīstama ar nosau-
kumu „Subates siltumnīcas”) par krāšņajiem augiem;

•	 Alvīnai Bekišai par dekoratīvajiem ķirbīšiem;
•	 biedrībai „Dvietes vīnogas” par svečturiem un grāmatām;
•	 biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība” par smaržīgajām 

lauku tējām;
•	 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direk-

torei Ērikai Šaršunei, audzēkņiem un pedagogiem par sarūpēto 
cienastu.

 Sanita Plone, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītājas p. i. 

un Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča

S V Ē T K O S

Eglaines pamatskolas skolotāja – Antoņina Sējāne šogad  svin 
sava  darba 45 gadu jubileju

Ar siltumu, cieņu un pateicību pasākuma gaitā atcerējāmies un 
kopīgā dejā sveicām   savus skolotājus, kas savu zināšanu stafeti 
ir nodevuši mums un šodien rimti pavadot savu ikdienu, sirdī nes 

tik ļoti siltās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem

Vakara noslēgumā dzejas un mūzikas baudījums kopā ar  
iemīļoto  mākslinieku Vari Vētru
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SKOLU MEDIJU KOMANDAS AICINĀ-
TAS PIEDALĪTIES KONKURSĀ 
“MEDIJPLĒSIS” 

Lai apzinātu situāciju Latvijas skolu medijos un atbalstītu to aktīvāko 
dalībnieku izaugsmi, jauniešu kustība “Young Media Sharks” un organizā-
cija “Avantis” aicina Latvijas skolēnus piedalīties konkursā “Medijplēsis”. 
Radošākajām un aktīvākajām skolu komandām būs unikāla iespēja pieda-
līties 2 dienu izglītojošā tūrē Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā, bet 
pati spēcīgākā skolu mediju komanda balvā saņems Māras Upmanes-Ho-
lšteines un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustisko koncertu savā 
skolā.

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija - sabiedrībā pazīstamas dažādu mediju 
jomu pārstāvošas personības: Sandijs Semjonovs, TV žurnālists un doku-
mentālo filmu autors, Lelde Lietaviete, TV raidījumu un pasākumu vadī-
tāja, producente, Edavārdi, latviešu repa izpildītājs un DELFI sociālo tīklu 
satura redaktors, Māra Upmane-Holšteine, mūziķe, profesionāli darboju-
sies arī radio un reklāmas nozarē, Siiri Haidma, mediju un dokumentālo 
studiju koordinatore Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā (BFM), un 
Ilona Bičevska, producente un “Avantis” radošā direktore.

Pārstāvot savu izglītības iestādi, konkursam var pieteikties skolu ko-
mandas, organizējot oriģinālu “smartmob” aktivitāti (zibakcijas paveids, 
kas informē sabiedrību par kādu sev interesējošu tematu) savā skolā un 
to atspoguļojot ar divu minūšu garā video vai rakstā ar bildēm. Vērtējumu 
veidos gan iesniegtā darba radošums un kvalitāte, gan tas, cik daudz sko-
lēnu iesaistīts “smartmob”.

“Medijplēsis” noteiks radošāko un aktīvāko Latvijas skolas mediju. 
Konkurss cer atbalstīt jauniešus, kuri savā skolā īsteno mediju, un mu-
dināt viņus paust savas domas un kritiski analizēt sabiedrībā notiekošos 
procesus un problēmas.

Visaugstāk novērtētās komandas tiks apbalvotas ar 2 dienu 
izglītojošu tūri Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā, bet 1. 
vietai - Māras Upmanes-Holšteines un Jura Kalniša (grupa «As-
tro›n›out») akustiskais koncerts uzvarētāja skolā. Konkursa re-
zultātus paziņos 2017. gada 16. novembrī.

Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski līdz 9. novembra 
plkst. 23.59, aizpildot anketu saitē http://ej.uz/medijplesis2017, kur 
pieejams arī konkursa nolikums. Vairāk informācijas, rakstot uz e-pasta 
adresi marija@avantis.lv. Informācija soc.tīklos: https://www.facebook.
com/YoungMediaSharks

Konkursu finansiāli atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un Izglītības un 
zinātnes ministrija, konkursa izglītojošās tūres balvu atbalsta Baltijas Fil-
mu un mediju skola Tallinā. Konkursa partneri ir “Young Media House” 
un Gētes institūts Rīgā.

JAUNS ERUDĪCIJAS KONKURSS 
LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS
„LATVIJAI – 100. DOMĀ. IZZINI. 
STĀSTI!”

Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās 
sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 
Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās 
tematiskās kārtās - “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas 
simtgade. Vietas” un “Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 
2018. gada 23. novembrī.    

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa 
pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas 
iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai 
savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī 
pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem. 

Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami 
vietnē www.news.lv. Konkursu piedāvā uzņēmums “Lursoft IT” un 
Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpašumā saņems 
vērtīgas balvas.

Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, 
jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. 
Sacensība tiks piedāvāta vienlaikus divās kategorijās – “Radošajiem”, 
kuriem būs jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un “Erudītajiem”, 
kuriem būs jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot Lursoft laikrakstu 
bibliotēkā (www.news.lv). Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt savas 
prasmes un zināšanas gan radošajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties 
abās kategorijās vienlaicīgi. 

Paralēli savā starpā varēs sacensties arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, 
par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais 
lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās 
bibliotēkas (pa vienai no katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, 
Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas. 

Erudīcijas un radošuma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti 
katrā konkursa kārtā atsevišķi, un balvas saņems attiecīgās kārtas 
noslēgumā. Savukārt bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa konkursa 
garumā, noslēdzoties trešajai kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju 
kārtu rezultātus. 

Par uzņēmumu “Lursoft IT”
Lursoft ir uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kuru laikā kļuvis 

par uzticamu partneri gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodrošinot 
piekļuvi plašai informācijas datubāzei. Tostarp izveidojot elektronisku 
laikrakstu bibliotēku www.news.lv. Tas ir portāls, kas lasītājiem piedāvā 
iespēju meklēt publikāciju arhīvu kopš 1992. gada. Kopskaitā nodrošinot 
piekļuvi vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, aktuālās publikācijas tiek 
papildinātas gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm. 

Par Kultūras informācijas sistēmu centru
Kultūras informācijas sistēmu centrs (www.kis.gov.lv) nodrošina 
datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) bezmaksas 
pieeju visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās programmas 
“Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, kā arī saistībā 
ar šo programmu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas 
konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus 
izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, 
pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem 
ir pieejami bez maksas. 

 Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),
Sīkāka informācija par konkursu – www.news.lv, tel. 67844300, 

e-pasts: info@news.lv. 

I Z G L Ī T Ī B A
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T I K Š A N Ā S

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

Emīlijas tante – kā daudzi mīļi saka –izstaro laipnības un mī-
lestības gaismu. Savas dzīves gaitas, visa mūža garumā, Emīlija 
uzticīgi veltījusi kalpošanai Dievam un cilvēkiem. 

Emīlija Potaša ir dzimusi Kārsavā 1931.gada 18.augustā, kopš 
1972.gada  dzīvo Ilūkstē.  Lai arī dzīvojusi trūkumā un skolā pa-
guvusi izmācīties tikai piecas klases, viņas gara acis palika gai-
šas. Jau bērnībā, vēl esot kā savārgusi meitenīte, stiprinājumu  
guva ticībā Dievam. Vēlāk izmācījās medicīnas kursus, bet, kad 
sāka strādāt bērnudārzā, iemīlēja bērnus. Kā liela dzīves dāvana 
ir prasme spēlēt ērģeles, sajust apkārtni un cilvēkus.

Vēl gribētos pašai savus upeņu krūmus lasīt un ābolus rudeņos, 
bet gadi ir uzvēluši arī savu nastu un veselība vairs nav tik laba, 
tomēr spēks un laiks baznīcai, lūgšanām, sarunām ar priesteriem 
gan tepat, gan citviet tiek vienmēr rasts. Sagaidot ar vārdiem 
”tikai baznīca dod spēku”, kopā ar Emīlijas tanti, skaistā rudens 
rītā,  izstaigājam kādu mazu daļu no viņas garā mūža takām. 

VĪZES UN DIENESTA MĒTELIS
Sarunas laikā Emīlija bieži atminās savu mammu, kura nomira vēl 

viņai mazai esot, “Mammiņa nomira agri un es to atceros ļoti labi, kā mēs 
ar mazāko  māsu draznījām mammu, kad mamma jau gulēja uz nāves 
gultas, mēs viņu kaitinājām. Tas mani ļoti sāpina. Toreiz ar bērna prā-
tu jau neko nesapratām,” saka Emīlija. Dzīves apstākļi tolaik bija sma-
gi, mamma strādājusi daudz. Kad mamma nomira, visas trīs māsas tikai 
aizvestas vecmammai, lai arī bija kara laiks, vecmamma zinājusi, ja viņai 
būs  maize, tad arī meitenēm būs. Pašiem bijuši 12 hektāri zemes, kur va-
rējis govis ganīt, atsevišķi luksti un 2 hektāri purva, kur ziemā kartupeļus 

ieraka. Kara laikā visi evakuēti tālāk no šosejas uz sādžas galu, Emīlija 
atminās, kādu drošības sajūtu vecmamma radījusi  mierinot, ka kara vēl 
nav. Vecmamma nomira, ka Emīlijai bija 16 gadi, “Kad mamma nomira es 
neredzēju to asaru, tāpēc, ka nesapratu, maza biju, bet , kad vecmamma 
nomira, es tik zināju asaras slaucīt,” stāsta Emīlija.

Aiz tā, ka nebija, ko apģērbt un kājas apaut Emīlija skolā pabeidza 
tikai piecas klases, vecmamma bijusi tieša, sakot – “ja gribi dzīvot - uz 
skolu vairs neiesi”. Meitene vienās vīzēs un onkuļa dienesta mētelī gājusi 
uz skolu, mājās nākusi slapjām kājām un bieži bērnu izsmieta par ne-
piemēroto apģērbu. Strādāja tad mājās, bet kā pati saka, “nekāds lielais 
strādnieks nevarēja būt”. Vēl pavisam maza esot, Emīlija smagi apdega, 
vēl tagad mugura vienās puķēs ir, vēlāk radušās bronhektāzes, sākās tu-
berkuloze, stāsta: “Vēlāk, kad sāku meklēt darbu, neēdusi, cik ilgi biju un 
ta sākās tā tuberkuloze. Un tuberkulozei arī bija ļoti interesanti -  redz 
plaušās to caurumu. Toreiz jau man bērnībā vecmāte deva čuras dzert, 
katru rītu, divas nedēļas tā man jau negribējās, tad man teica - “ko tu 
labāk gribi – mirt ne dzert?” Tad jādzer bija un pēc tam uz rentgenu – un 
pasaka, ka labi. Tad sāku strādāt bērnudārzā.”

BŪT PRIEKĀ
Emīlija, medmāsu trūkuma dēļ, izmācījās arī medmāsu kursus, salī-

dzinot ar daudzām citām topošajām medmāsām viņa veiksmīgi tika galā 
ar visiem uzdevumiem, atceroties, stāsta: “Sākumā, kad izgājām pārbau-
dījums, lai saprastu, cik es ko varu darīt, man iedeva vienu tādu slimo, 
lai es iztaisu šprici un viņam tāda dūšīga bija vēna un es tiku. Citām rei-
zēm vēl bija tāda māsiņa, kam nesanāca. Es pati reiz, kad gulēju slimnīcā  
man prasa  - “iespricē lūdzu, iespricē mīļo māsiņ”, nu cēlos, gandrīz pašai 
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rokas dreb un iespricēju 
tam cilvēkam. Bet visu 
Dievs man palīdzēja, 
nekas cits. Tāpēc citiem 
var dot. Vēlāk arī Ilūkstē 
daudzi pie manis arī 
nāca, ko darīt, kad polik-
līnika jau cieti. Pie ma-
nis griezās. Tur, lai tikai, 
kā saka, lai būtu sterils, 
lai neievadīt gaisu.”

Emīlija uz dzīvi 
Ilūkstē pārcēlās 1972.
gadā, sākusi strādāt 
Ilūkstes bērnudārzā, bet 
bērni ap viņu čaloja arī 
mājās. “Tajā laikā daudz 
bērnu bija apkārt un 
viņi nāca pie manis pā-
tarus mācīties, baznīcā 
jau nedrīkstēja, pēdējā 
laikā tik jau sāka atļaut. 
Tāds viens neklausīgs 
puika bija es viņu liku 

stāvēt kaktā, a vai ta viņš stāvēja, tad gan es tā stingriem vārdiem pateicu, 
bet tā bērni mani iemīlēja un es viņus bērnudārzā, ka strādāju. Atceros, 
vienu reizi  tur kaut ko  tīrīju un es izskrēju ar to slotu un sāku griezties i 
dziedāt, visi bērni – ha, ha hā. Kā jau i bērni, i pati kā bērns biju,” atceras 
Emīlija un uzsver, ka bērniem vajadzētu iemācīt radīt piemēru, it sevišķi 
vecākiem, sakot,” ka viņš tur draiskuļo nevajag tūlītās, notiesāt, bārt, bet 
ar labu, ar labu, tad viņš pievilks to māti, ar labu tikai, jo labs tikai māca, 
ne ļaunais. Dieva mīlestības vajag vairāk, jo Dievs ir mīlestība, Dievs pie-
prasa to mīlestību. 

TICĪBAS GARS
Jautāta, kādus redz šodienas jauniešus, Emīlija ir tieša: “Jaunatne ir 

ļoti noklīdusi un vienu reizi vajadzēs pret Dievu nostāties un man tāda 
sajūta, ka mēs to drīzi piedzīvosim. Tikai tas visu atgriezīs, ka Dievu ie-
raudzīs. Dievs ir žēlsirdība, mīlestība. Dievs taču negrib, lai tas palaidnieks 
aiziet neceļos.  Nauda mūs neizglābs, ne nauda galvenā, dvēsele galvenā ir. 
Vajag bieži iet uz baznīcu, nepalaist nevienu misi, Svēto Misi, svētdienās, 
vai svētku dienās, to gan nedrīkst, ir vakaros mise, vajag aiziet, nevajag tur 
diezin kā lūgties, ja tu neproti lūgties, stāvi mierīgi pret Dievu, jau Dievs 
tevi redzēs un Dievs tevi apskaidros. Vajag, lai cilvēkā ir ticības gars. Ir 
jābūt laipnam.”

DIEVA DĀVANAS UN PATEICĪBA
Emīlija daudzus gadus spēlēja ērģeles, ja kāds jautā, kā apguvusi ēr-

ģelspēli, viņa allaž atbild – tas esot no Dieva, “Dievs dod to spēku un sa-
prašanu”.  Bērnībā esot bijusi garmoška, tikai vien redzot un dzirdot, kā 

to spēlē citi, Emīlija sākusi spēlēt pati. 1991.gadā, tolaik priesteris Silevičs 
ieteicis Emīlijai iemācīties spēlēt ērģeles, aizvedis uz Rēzeknes pusi pie 
cita priestera uz pārbaudi, lai pārbauda muzikālo dzirdi, Emīlija atceroties 
tik pasmej un saka “piespiedu vienu, piespiedu otru -  pareizi bija i vsjo. 
Un man prasa, pa kuru laiku, tu iemācījies spēlēt. “Nezinu, Dievs man 
to palīdzēja”, es atbildēt neko citu nevarēju, jo pati nezināju.  Man tikai 
Dievs palīdzēja, nekas cits.” No tā laika Emīlija ērģeles spēlēja – Eglainē, 
Grendzē, Medumos, Sventē, ļoti daudz un vēljoprojām atceras, kā  ar riteni 
no Ilūkstes braukusi uz Sventi darbdienās spēlēt: “Ļoti patika ar riteni 
braukt, putniņi dzied abās pusēs un es braucu. Ļoti patīk daba, bet mežā 
gan man vienai bail iet. Labāk es pabraucu pāri mežiņam, it īpaši pavasarī, 
kas ku – ko,  ku – ko dzeguzīte… Piederība Latvijai ir bez šaubām, esmu 
latvietis, es gribu savās mājās nomirt. Bet, ka Dieviņš kaut ko kluss par 
to nomiršanu, it kā kaut kas būs ne tāds. Drusku jūtu, bet es baidos teikt. 
Gribu ar priesteri par to tuvāk aprunāties.”

Taujāta, kas devis spēku, Emīlija atbild –“Mana mammiņa ir debesīs 
un viņa lūdzās, lai es nepagurtu, jo es biju tā vis vārgākā, pēc tās apdegša-
nas.” Ticība Dievam ir devusi stiprinājumu Emīlijas ikdienas gaitās, viņa 
uzsver: “Dievs, vienīgi Dievs pievilka mani. Vienu reizi te bija viens vīrie-
tis, cik es sapratu, es viņam iepatikos viņš man  - “es gribu parunāties ar 
tevi”, es viņam teicu, man nav par ko ar tevi runāt. Bija man tādi, dzirdēju, 
kas saka  - “ es viņu tūlīt apprecēšu, a viņa negrib”. Dievs mani velk pie 
sevis, ne pie tiem vīriešiem. Dzīvi ziedoju Dievam. Dievs taču ir mīlestība.” 
Emīlija ir pārliecināta - lūgšanas palīdz cilvēkiem un stiprākā lūgšana ir 
Svētā Mise.  Dievs sniedz mierinājumu, palīdz grūtībās, dara brīnumus, 
bet, vai cilvēki Dievam uzticas? “Pa laikiem man ir tādas kā bailes, “ teic 
Emīlija, “gribu, lai Dievs mani atbrīvotu no tām bailēm. Man gribās, lai 
cilvēki tomēr justu to Dieviņu, justu to Dieva žēlsirdību, ka gars mūsus tur. 
Tagad par kariem runā. Jālūdz Dievs! Dievs taču brīnumus dara!  Cilvēki 
vai maz, vai pavisam neuzticas Dievam. Ja mēs izlaižam misi, tas arī ir 
grēks, cits domā -  “es neaiziešu, āi, kas ta tur ir.“ Kas nomira pie krusta? 
Kas nomira? Mūsu Atpircējs. Ja viņa nebūtu, mēs visi pa galam būtu. Ir 
jāatrod laiks aiziet uz baznīcu, citām lietām ta atrod, a kā uz baznīcu – “ai 
man miegs nāk, labāk pagulēšu, esmu noguris.” Labāk, ta  labāk, tas ir 
miesīgi, a garīgi nav. Galvenais ir Dievu neatstāt, svētdienās, darbdienās, 
arī vakaros ir dievkalpojums, a kas atnāk. Nāk jau tie, kas parasti. Šodien, 
cik skaists laiks, ne vēja, ne lietus, vai ta nevarēja atnākt?”

Vajag redzēt, just,  priecāties un novērtēt to, kas mums ir , tagad nebūs 
atbilžu, kāpēc mūžs tiek nodzīvots tā, vai savādāk, par mūžu nevajag sū-
roties,  vienīgais stiprinājums ir meklējams Dieva klātbūtnē, Emīlija teic: 
“Paldies Dievam esmu paēdusi, apgādāta, palīdz aprūpētāja Silvija, ļoti 
čakla, strādīga. Paldies Dievam, ka es šodien esmu te, neteikšu, ka vesela, 
bet tomēr es esmu, aizčāpot līdz mašīnai varu. Paldies par visu, i par to blī-
nīti, tās visas ir Dieva dāvanas, par to ir jāpateicas, Viņš dod. Izsūtīs kādu 
negaisu i viss pa galam būs, jālūdzas ir, lai sargā un es jūtu to, ka liekās  
- citur līst ļoti stipri, bet pie mums drusciņ, to es jūtu. Dievs, nekas cits. 
Vajag tikai pašam būt tādam pateicīgam Dievam. Tikai  Dievs mūžu vada.”

Tikās Madara Pavlovska, redaktore

T I K Š A N Ā S

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

VIŅŠ DOD

Man gribās, lai cilvēki tomēr justu to Dieviņu, justu to Dieva žēlsirdību, 
ka gars mūsus tur. Tagad par kariem runā. Jālūdz Dievs! Dievs taču 
brīnumus dara!  Cilvēki vai maz, vai pavisam neuzticas Dievam.[…] Ir 
jāatrod laiks aiziet uz baznīcu, citām lietām ta atrod, a kā uz baznīcu – 
“ai, man miegs nāk, labāk pagulēšu, esmu noguris.” Labāk, ta  labāk, tas 
ir miesīgi, a garīgi nav. Galvenais ir Dievu neatstāt.

-Emīlija Potaša-



12
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 9 . 2 0 1 7 . g a d a  6 . n o v e m b r ī

S I R D S D A R B S

KURŠ GAN DZIEDĀS TO 
DZIESMU, JA NE TU

Iveta: “Ikdienā ir svarīgi nepazaudēt sevi, 
savu cilvēciskumu, būt uzmanīgam pret otru, ba-
nāli jau skan, bet tomēr -  darīt otram to, ko tu 
gribi, lai tev dara. Arī pieņemt sevi tādu, kāds esi, 
nesekot citam, nesalīdzināt sevi ar citu, jo katrs 
mēs esam unikāls un kādam ļoti, ļoti vajadzīgs. 
Es arī savām meitiņām saku – nesalīdzini, tu pa-
liec tu, paliec ar savu mugurkaulu. Jā, tas nav 
viegli, bet jāieliek sevī tas, ka tu esi vērtība. Un 
jādzīvo ar ticību, cerību, mīlestību.” 

Līdz 2021.gadam Valsts izglītības attīstības aģentū-
ra īsteno projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs”, šī projekta ietvaros arī 
Ilūkstes novada pašvaldībā, kopš šī gada 1.septembra, 
kā pedagogs karjeras konsultants strādā Iveta Repkova. 

Spēja uzdrošināties, nebaidīties, ļauties pārmaiņām, 
pielāgoties, mācīties, ieklausīties sevī, atbalstīt,  būt at-
vērtam -  tie nav tikai izrāvumi no pamācošām frāzēm, 
tas ir stāsts par cilvēku. Arī Ivetas stāsts ir iedvesmojošs 
un  varbūt tieši tādēļ, tieši viņa, vienā rokā ņemot savas 
profesionālās iemaņas, otrā sevis piedzīvoto, var šodie-
nas jauniešos raisīt vēlmi un spēju ieklausīties sevī, uz-
drošināties, iemācīt , uzmanīgi vērojot apkārtni, izvēlē-
ties savas turpmākās gaitas profesionālajā ceļā. 

CILVĒKI VISU PROT IEMĀCĪTIES

Līdz šim Iveta strādāja Raudas internātpamatskolā 
par skolotāju, lai arī vēl joprojām viņai ir viens mājmā-
cības skolēns, tomēr tagad Ivetas pamatdarbs ir peda-
gogs karjeras konsultants Ilūkstes novada skolās. Iveta 
atzīst, ka, lai arī šis darbs nav bijis viņas mērķis un ser-
tifikāts iegūts, jo vēlējusies papildināt savas zināšanas, 
tomēr, kursu laikā, sapratusi, ka apgūtās tēmas var būt 
saistošas ne vien jauniešiem, bet arī viņai pašai.

Ivetas saknes ir Ciblas novadā, kurš atrodas torei-
zējā Ludzas rajonā, bet Ilūkstes novadā, kā pati smejo-
ties saka, nonākusi nejauši. Laikā, kad pēc vidusskolas 
mācījās Daugavpils Universitātē, vajadzēja nokļūt uni-
versitātē, un pēc māsas kāzām, kopā ar jauniem radi-
niekiem braukusi uz Daugavpili. Pa ceļam aizrunāju-
šies, ka Raudas skolā vasaras periodā dzīvo bērni, un 
ir vajadzīgi pedagogi. Darbs ar īpašiem bērniem un bez 
iepriekšējas pieredzes nedaudz licis iezagties bažām, to-
mēr ļāvusies sevi pierunāt pastrādāt tanī vasarā , un šī 
vasara ieilga 23 gadu garumā, stāsta Iveta: “Tā arī pa-
liku Raudā, kur dzīvoju līdz 2013. gadam, paralēli stu-
dēju Daugavpils Universitātē un ieguvu pedagoga kvali-
fikāciju. 2013. gadā pārvācāmies dzīvot uz Ilūksti. Man 
ir divas jaukas meitas Elīza (12) un  Eva Evelīna (16), 
kuras man ir gan draudzenes, gan palīgi, gan padom-
devēji, tiešām ļoti daudz arī no viņām mācos… Vīrs pēc 
smagas slimības nomira. Mēs ticam, ka viņš mūs sargā 
un rūpējās par mums… No tā neizbēgt, lai cik arī sāpīgi, 
tāds posms dzīvē ir piedzīvots …  Ir tuvi draugi un ģi-
mene, māsa, kas palīdz un atbalsta… Un pārceļoties uz 
Ilūksti tas bija svarīgi tieši meitu dēļ, lai bērniem būtu 
ērtāk apmeklēt visus pulciņus un nodarbības. Man ļoti 
patīk Ilūkstē. Šis gads ir tāds pārmaiņu gads, esmu prie-
cīga. Protams, no jaunā sākumā vienmēr ir bail, domā, 
kā ies, kā būs, kā tikšu galā, bet es kaut kā vienmēr ticu, 
ka cilvēki visu prot iemācīties.”

GRIB,VAR,VAJAG

Iegūstot  sertifikātu ar tiesībām strādāt par peda-
gogu karjeras konsultantu, Ivetai radās iespēja, kā pe-
dagogam, iesaistīties iepriekš minētajā projektā un uz 

projekta laiku strādāt pašvaldībā. Galvenais  uzdevums 
ir karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēša-
na, organizēšana un vadīšana četrās projektā iesais-
tītajās novada skolās - Ilūkstes 1. vidusskola, Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola, Subates pamatskola 1.-12. 
klašu skolēniem, un arī projektā niesaistītajās skolās -  
Raudas un Eglaines pamatskolās 7.- 9. kl. skolēniem. 
Balstoties uz projekta nosacījumiem Iveta ir  izstrādā-
jusi KAA plānu, kurā  aptverot četras jomas – pašnovēr-
tējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības 
iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana. Iveta do-
das pa skolām un vada klases stundas tieši par karjeras 
jautājumiem, pagaidām gan  netiks organizētas indivi-
duālās nodarbības, jo tā ir atkal nedaudz cita specifika, 
kura ir pedagogam jāapgūst. Projekta ietvaros tiek or-
ganizētas lekcijas, nodarbības, meistarklases, semināri, 
ekskursijas ar pārdomātu saturu, došanās pie uzņēmē-
jiem,  pēcpusdienas, izglītības iestāžu apmeklējums , 
tikšanās ar profesiju speciālistiem,  atbilstoši piešķir-
tajam finansējumam. Lekcijas un nodarbības vada gan 
pati Iveta, gan tiek piesaistīt speciālisti, Iveta skaidro: 
“Tas viss vajadzīgs, lai plašajā un strauji mainīgajā vidē 
jaunieši neapjuktu, bet būtu gatavi veidot savu karjeru. 
Informējot, konsultējot, izglītojot skolēnus  ir jāpalīdz 
viņiem apzināties savu potenciālu - ko grib, var, vajag, 
pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmumu 
pieņemšanā. Galvenais mērķis ir mudināt skolēnus sevi 
pētīt un patstāvīgi pieņemt karjeras lēmumu.” Notiek 
aktīva komunikācija ar skolu direktoriem, vietniekiem 
un Iveta atzīmē, ka visi ir atvērti un atzīst to par vaja-
dzīgu. Jau ir notikušas četras  nodarbības Ilūkstes 1. 
vidusskolā un Iveta gūst apstiprinājumu -  jauniešiem to 
tiešām vajag: “Nevaru teikt, ka visi, bet es jūtu, ka dau-
dzi ir apmaldījušies šajā visā straujajā , mainīgajā vidē. 
Mēs jau paši pieauguši daudz apjūkam, pat, ja liekas, ka 
jau esam nostājušies uz  karjeras ceļa, tik un tā brīžiem 
nezinām, ko un kā darīt, tādēļ liela loma ir sadarbībai. 
Es jau to nedaru viena, tas ir kopīgi ar visu skolas ad-
ministrāciju, vecākiem, skolotājiem, lai jauniešus spētu 
tiešām atbalstīt, mācīt viņus uzdrošināties un darīt.”

PĒTĪT SEV

Balstoties uz savu pieredzi, Iveta uzsver, ka moti-
vēts jaunietis būs tas, kuram patiks tas, ko viņš dara. 
Jā, mēs nedzīvojam pasakā un viss nekad nebūs ideāli, 
bet spēja sevī ieklausīties un objektīvi izvērtēt apkārtējo 
situāciju , var kļūt par zelta atslēgu ceļā uz personiska-
jiem panākumiem. Skaidro Iveta: “ Jauniešiem ir jāsa-
prot, ko viņi var, ko viņi spēj un ko viņiem vajag, kas vi-
ņus interesē, jo , kā arī ir teikts, ja tu iesi uz darbu, kas 
tev patīk, tad tev ne vienu dienu  mūžā nebūs  jāstrādā. 
Un spēt atšķirt, izdomāt, kas patiesi interesē, bieži jau 
nedomā vienkārši, kad tuvojās tas slieksnis, jāabsolvē 
skola,  kad jāizdara izvēle, jaunieši nav pat padomājuši. 
Vajag likt laicīgi sākt par to domāt, sevi pētīt, ir intere-
santi testi izstrādāti. Ir arī tas trešais, iepriekš minētais 
– varu, gribu un vajag – par to visu ir jādomā. Ir jāatrod 
tas vidus ceļš, protams, ne vienmēr darīsi tikai to, kas 
patīk, bet, lai nedari pār varām, tāpēc, ka mamma liek, 
vai draugs tā dara, lai vismaz  būtu par to kaut kāda 
interese, protams, var arī neatrast to augstāko virsot-
ni, ka viss būs ideāli, kaut kas arī būs jāupurē. Es jau 
pati arī aizgāju sākumā studēt, to, kas nebija pie sirds, 
aizgāju kompānijas pēc, bet tas nebija mans, gadu stu-
dēju “fizmatos”. Arī tad, kad ir gūta profesija un darba 
stāžs, nav jābaidās pārmaiņām, jo ir gana liels atbalsts 
jauniešiem, ir iespēja pārkvalificēties, tam paredzētas ir 
dažādas programmas, kur var vērsties. Ja laikus cen-
šas atrast to, kas patīk, tad arī tādu situāciju ir mazāk. 
Patiesībā, katram ir jābūt gatavam pārkvalificēties, šajā 
mainīgajā vidē iet līdzi laikam, tendencēm. Katra profe-
sija ir svarīga, arī kalpotāji svarīgi, saprotu, ka jātiecas 
uz to virsotni, bet visi nevar būt vadošajos amatos.”
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BŪT LAIMĪGIEM

Ivetu darbam un ikdienas gaitām motivē vēlme 
dalīties ar tām zināšanām, kas viņai ir, palīdzēt ot-
ram un apziņa, ka viņa kādam ir vajadzīga. Viņa uz-
sver, ka  nākamajām paaudzēm būtu svarīgi nodot to 
apziņu, ka katrs šeit ir svarīgs, ka katrs ir vērtība. Ka 
mums ir jāpalīdz cits citam, jo tikai kopā mēs esam 
spēks, sakot: “To vizuāli atspoguļo šāds piemērs – ja 
paņem vienu zariņu un pārlauz – lūzt viegli, vai ne? 
Bet paņem sauju un mēģini salauzt, nesanāk… Ir ne-
pieciešams, lai sajūt, ka katrs ir vērtība, nevajadzētu 
nevienu atstumt.” Cilvēki bieži  neprot novērtēt un 
priecāties par to, kas viņiem jau ir dāvāts dotajā brī-
dī. Cilvēki patstāvīgi pēc kaut kā tiecas, kaut ko sas-
niegt, tāpēc nepaliek laiks dzīvot te un tagad, patiesi 
atvēlot laiku tam, lai sevī ieklausītos, tas nav tikai 
stāsts par jauniešiem, kuri ir kāda jauna ceļa sāku-
mā, tas ir stāsts par ikkatru no mums, uzsver Iveta. 
“Ikdienā ir svarīgi nepazaudēt sevi, savu cilvēcisku-
mu, būt uzmanīgam pret otru, banāli jau skan, bet 
tomēr - darīt otram to, ko tu gribi, lai tev dara. Arī 
pieņemt sevi tādu, kāds esi, nesekot citam, nesalīdzi-
nāt sevi ar citu, jo katrs mēs esam unikāls un kādam 
ļoti, ļoti vajadzīgs. Es arī savām meitiņām saku – ne-
salīdzini, tu paliec tu, paliec ar savu mugurkaulu. Va-
jag reizēm vienkārši apstāties, sajust -  tu esi tu. Jā, 
tas nav viegli, bet jāieliek sevī tas, ka tu esi vērtībā. 
Un jādzīvo ar ticību, cerību, mīlestību,” teic Iveta.

Tuvojoties valsts svētkiem, Iveta atzīmē arī to, 
ka mēs varam būt bezgala pateicīgi par Latviju, par 
tās gadalaiku krāsām, vietām, atsaucīgiem, līdzjū-
tīgiem, draudzīgiem cilvēkiem, par mājām, kur va-
ram justies ļoti labi, mierīgi, aizsargāti. Iveta stāsta: 
“Ilūkste man jau arī kļuvusi par mājām. Es te tiešām 
jūtos labi. Esmu jau paspējusi to iemīlēt. Arī mani 
radi un draugi, kas ir ciemojušies no tālākiem nova-
diem un valstīm, atzīst, ka Ilūkste ir klusa, skaista, 
sakopta pilsēta. Vīra labākais draugs no Amerikas, 
kad bija atbraucis ciemos, viņš ļoti jūsmoja par 
Ilūksti, laikam tajā lielā skrejā pilsētās daudz ko pat 
nepamana. Bieži esmu pārdomājusi arī to, ka mums 
šeit tiešām visiem būtu jābūt ļoti laimīgiem, jo te ne-
notiek nekādas lielas dabas stihijas, katastrofas. To 
bieži nenovērtējam.”

Ivetai spēku ikdienas gaitām dod ticība, ka  tiešām 
Debesu Tēvs ir nomodā pār viņu un visiem  mīļajiem, 
kurus nes savā sirdī. Ivetu iepriecina  tie brīži, kad 
ar saviem vistuvākajiem vai draugiem var būt kopā, 
svinot svētkus, dodoties kādā nelielā izbraucienā, 
vai vienkārši sarīkojot kādu kino vai spēļu vakaru, 
stāsta: “Kādreiz piezvana māsas dēls un saka – satie-
kamies un aizbraucam kaut vai uz Zarasiem. Mums 
Zarasi ir mīļi varbūt tāpēc, ka vīrs tur apglabāts. Tas 
ir svarīgi, kad visi ir kopā priecīgi un laimīgi un arī 
es tad jūtos patiesi laimīga, jo apzinos, ka  man ir ko 
mīlēt, un zinu, ka mani mīl, ka es kādam esmu vaja-
dzīga, ka varu priecāties un redzu, ka mani mīļie ir 
priecīgi un laimīgi. Jūtos gandarīta, kad varu kādam 
palīdzēt, daloties ar cilvēkiem visdārgāko lietu – savu 
laiku, jo to nekad neviens nespēs tev atgriezt. Tāpēc 
labprāt darbojos dažādās aktivitātēs -  jau sešus ga-
dus vasarās esmu brīvprātīgais skolotājs divās katoļu 
baznīcas organizētajās bērnu nometnēs, piedalos un 
kalpoju “Marijas skolā” . Nevaru teikt, ka tas vien-
mēr ir fiziski viegli, bet iekšēji jūtoties tur vajadzīga, 
es tiešām jūtos piepildīta. Divas reizes gadā notiek 
nometnes Raudā, ir bijis, ka saku – nē, šogad nē, bet 
no otras puses, kurš gan dziedās to dziesmu, ja ne 
tu.”

 Madara Pavlovska,redaktore

S I R D S D A R B S
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ILŪKSTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 
NOTIKA JAU II LATGALES UN SĒLIJAS 
NOVADU MAZPILSĒTU UN LAUKU 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU VOKĀ-
LĀS UN VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS 
“SKANI,  TĒVU ZEME!”

Kad daba atrāda savu viskrāšņāko tērpu un lapu lietus, saules staros 
skanēdams, apklāj zemi, gaidot Latvijas 100 gadi, Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skolā tika organizēts „II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu 
un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkur-
su “Skani, tēvu zeme!”, ar Latgales reģiona attīstības aģentūras Latvijas 
valsts meži atbalstītā „Latgales Kultūras programmas 2017” projekta, 
Ilūkstes novada pašvaldības un Ilūkstes novada kultūras centra atbalstu. 

Šobrīd krāšņo mākslas  konkursantu darbu izstādi ir iespējams apska-
tīt Ilūkstes novada Kultūras centrā. Skatītājus izstādē priecē ar savu vei-
kumu, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, Dagdas Mūzikas un mākslas 
skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Krāslavas Mākslas skolas, 
J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu Mūzi-
kas un mākslas skolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Viļānu 
Mūzikas un mākslas skolas, Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas, Zilu-
pes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Mākslas darbi konkur-
sam dalās trijās  grupās: grafiskie darbi, gleznieciskie darbi un aplikatīvie 
darbi. Katrā no šīm grupām izcili parādās darbu autoru īpašais grafiskais 
un gleznieciskais skatījums uz savu dzimto vietu, ko viņi vēlējās iemūži-
nāt un parādīt mums - skatītājiem.  Žūrija: Baiba Priedīte (Daugavpils 
Marka Rotko Mākslas centra mācību projekta vadītāja), Dace Abricka 
(PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” glez-
nošanas un mākslas vēstures pasniedzēja), Jeļena Silivanova (PIKC 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas un 
kompozīcijas pasniedzēja) ar lielu pietāti vērtēja katra autora sniegumu, 
jo katrs darbs ir ar savu stāstu un māksliniecisko vērtību. 

Paldies visiem autoriem par iespēju ieskatīties viņu dzimtās puses ārēs 
un dvēseliski smalkajā un  spilgtajā sniegumā.

Nr. Vārds, uzvārds Skola, skolotājs Rezultāti
A GRUPA
1. Vladislavs  

Grebežs
Špoģu MMS, 
Anita Karpenko

1. vieta 
(glezniecība)

2. Elizabete 
Vīderholda

J. Graubiņa Līvānu MMS, 1. vieta 
(aplikācija)

3. Madara 
Kļaviņa

Baltinavas MMS, 
Sandra Bukša

1.vieta 
(grafika)

4. Anastasija 
Grahoļska

Zilupes MMS, 
Anita Lukača

2. vieta 
(aplikācija)

5. Laine 
Mežale

Baltinavas MMS, 
Sandra Bukša

2.vieta 
(grafika)

6. Dagnija 
Valaine

Ilūkstes MMS, 
Ingūna Liepa

2.vieta 
(glezniecība)

7. Evelīna 
Marinska

Varakļānu MMS, 
Lāsma Lempa

3.vieta 
(grafika)

8. Odrija 
Purvinska

Ilūkstes MMS, 
Lelde Kudziņa

3.vieta 
(glezniecība)

B GRUPA
1. Sanija 

Poplovska
Špoģu MMS, Anita 
Karpenko

1.vieta 
(grafika)

2. Viktorija 
Zuboviča

Krāslavas MS, 
Irēna Pauliņa

1. vieta 
(aplikācija)

3. Anna 
Ivanova

Zilupes MMS, 
Anita Lukača

2. vieta 
(aplikācija)

4. Ruslana 
Zdanovska

Špoģu MMS, 
Vita Kāpstiņa-Tuče

2. vieta 
(glezniecība)

4. Valērija 
Ivanova

J. Graubiņa Līvānu MMS, 
Solvita Cīrule

2.vieta 
(grafika)

5. Meldra 
Kokina

Naujenes MMS, 
Anita Karpenko

3.vieta 
(glezniecība)

6. Jeļizaveta 
Meļņikova

Zilupes MMS, 
Anita Lukača

3.vieta 
(aplikācija)

7. Mareks Supe Baltinavas MMS, 
Sandra Bukša

3.vieta 
(grafika)

C GRUPA
1. Daira 

Circene
Baltinavas MMS, 
Sandra Bukša

1.vieta (grafika)

2. Sindija 
Veigure

J. Graubiņa Līvānu MMS, 
Solvita Cīrule

2.vieta (grafika)

3. Linda 
Fokina

J. Graubiņa Līvānu MMS, 
Solvita Cīrule

3.vieta (grafika)

Konkursā piedalījās 12 mūzikas un mākslas skolas ar 84 vizuāli plas-
tiskās mākslas darbiem un 9 mūzikas un mākslas skolas ar 33 dalīb-
niekiem vokālajā konkursā.

Vokālo konkursu vērtēja  Andžella Goba  (Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas asociētā profesore, Latvijas Nacionālās operas un baleta 
teātra soliste), Jevgenijs Salna (Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas vokālais pedagogs, vokālās mūzikas izglītības programmas  un 
vokālās nodaļas vadītājs), Ieva Lazdāne (Aglonas Bazilikas Kora skolas 
direktore, kordiriģente).  Pēc konkursa vokālās mūzikas skolotājiem bija 
iespēja piedalīties Andžellas Gobas  meistarklasē par tēmu „ Dziedāša-
nas metodes vokālo problēmu risināšanai  ar 7.-16. gadus veciem bērniem”.

Mākslas pedagogi Daina Meškovska un Lelde Kundziņa vadīja radošās 
darbnīcas vokālā konkursa dalībniekiem,  kuru veidotie darbi, droši vien, 
tagad rotā pašu mājas.

Vokālistu sniegumu ar atzinīgiem vārdiem novērtēja visi žūrijas komisi-
jas locekļi. Īpašs „paldies” pedagogiem par ieguldīto darbu un audzēkņiem 
par vokālo sniegumu izskanēja no Andžellas Gobas. Satiekoties mazpilsētu 
un lauku skolām, šādos konkursos ir gandarījums par iespēju piedalīties 
vienlīdzīgā konkurencē, kur izkristalizējas īpašais talants ar darba ieguldī-
jumu rezultāta sasniegšanai. II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un 
lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā 
“Skani,  tēvu zeme!” piedalījās arī ciemiņi no Lietuvas Rokiškio Rudolfo 
Lumano mūzikas skolas, kas ienesa savu krāšņo akcentu vokālas mūzikas 
konkursā. Jauki bija vērot arī pedagogu savstarpējo komunikāciju un pie-
redzes apmaiņu. Viņu ieguldītais darbs ļoti labi parādījās audzēkņu rezul-
tātos, kuru konkurence šogad bija īpaši liela. Vokālais sniegums visās ve-
cuma grupās aizkustināja ne vien žūrijas locekļus, bet arī skatītājus. Katrs 
dalībnieks dziedāja Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un 
Latviešu komponista oriģināldziesmu vai tautas dziesmas apdari ar patrio-
tisku tematiku (dzimtene, brīvība, tēva novads, daba, u.t.t.). 

Augstāko punktu skaitu A grupā ieguva Undīne Kromāne 1. vieta 
(22,33 punkti, Dagdas MMS, skolotāja  Olga Šalajeva), Annija Leikuma 1. 
vieta (22,33 punkti, Aglonas BKS, skolotāja Iveta Soldāne, KCM Jacinta 
Ciganoviča),  Anastasija Vorslovāne  1. vieta (22,00 punkti, Ilūkstes MMS, 
skolotāja Inga Ašķeļaņeca,  KCM Tatjana Dvorecka), Ksenija Ļešķeviča 
2.vieta (21,67 punkti,  Ilūkstes MMS, skolotāja Inga Ašķeļaņeca,  KCM 
Tatjana Dvorecka), Miķelis Vāsulis  2.vieta (20,67punkti , Ilūkstes MMS, 
skolotāja Daina Paukšte,  KCM Tatjana Dvorecka), Amanda Rudzīte 3. vie-
ta (19,00 punkti, Pļaviņu MS, skolotāja Iveta Bērziņa), Niks Gordijenko 3. 
vieta (18,67 punkti, Špoģu MMS, skolotāja Svetlana Golubeva, KCM Jūlija 
Kamenska), Alberts Stremjanovs  3. vieta (18,33 punkti Aglonas BKS, sko-
lotāja Irēna Ļeonova, KCM Jacinta Ciganoviča), Luīze Teterovska 3. vieta 
(18,33 punkti Pļaviņu MS, skolotāja Iveta Bērziņa)

Augstāko punktu skaitu B grupā ieguva Patrīcija Reščenko 1. vieta 
(22,67 punkti, Aglonas BKS, skolotāja Irēna Ļeonova, KCM Jacinta Ciga-
noviča), Aivars Eisaks 1. vieta (22,67 punkti, Dagdas MMS, skolotāja Olga 
Šalajeva), Kamila Makarova 1. vieta (22,67 punkti, Ludzas MPS, skolotāja  
Lolita Greitāne, KCM Inga Afanasjeva), Laura Svikša 2. vieta (21,00 pun-
kti, Viļānu MMS, skolotāja  Biruta Brūvele, KCM Lāsma Inkina),  Elīna 
Gerasimova 2. vieta (19,67punkti, Ilūkstes MMS, skolotāja Daina Paukšte,  
KCM Tatjana Dvorecka) 

Augstāko punktu skaitu  C  grupā ieguva Artūrs Grigulis 1. vieta 
(23,33punkti, Aglonas BKS, skolotāja Iveta Soldāne, KCM Jacinta Ciga-
noviča),  Kamilla Jepremjana 1. vieta (23,33punkti, Ludzas MPS,  sko-
lotāja Evita Podoļeca, KCM Inda Afanasjeva) Agnese Mašņikova 1. vieta 
(23,33punkti, Ludzas MPS,  skolotāja Lolita Greitāne, KCM Inda Afanasje-
va ), Inguna Žigure 2. vieta (20,33 punkti  A. Žilinska Jēkabpils MS Aknīs-
tes filiāle, Madara Ozoliņa, KCM Viola Jasmane ), Evelīna Rusecka 2. vieta 
(20,00 punkti, Ilūkstes MMS, skolotāja Daiga Martinsone, KCM Tatjana 
Dvorecka).

Šis konkurss parādīja, ka ir interese arī citu, blakus esošu valstu mūzi-
kas skolām piedalīties šāda veida konkursā, kas ir liels gandarījums orga-
nizatoriem. Gribas cerēt, ka nākošais - III Latgales un Sēlijas novadu maz-
pilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas 
konkursu “Skani,  tēvu zeme!”  notiks kā Starptautiskais konkurss  ne 
tikai vokālās mūzikas, bet arī vizuālās mākslas kontekstā. Nākošā gada ok-
tobrī  Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas 
skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!” gaida 
jaunus dalībniekus. Uz tikšanos Ilūkstē!

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

I Z G L Ī T Ī B A
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N O T I K U M I

PAŠVALDĪBA UZŅĒMA VIESUS NO 
DOBELES

18.oktobrī delegācija no Dobeles, pieredzes apmaiņas nolūkos, viesojās 
Ilūkstes novada Dvietē, lai gūtu ieskatu jaunās  pansijas “Mūsmājas “Diž-
koks”” darbā un ceļā uz  tās atklāšanu. Dobeles pašvaldībai ir iecere pilsētas 
slimnīcas infekciju nodaļu pārbūvēt par pansiju, tādēļ tiek meklēti veiksmī-
gākie būvniecības risinājumi. Dobeles pārstāvju vidū bija pašvaldības darbi-
nieki no Sociālā dienesta un dienesta vadītāja Beata Limanāne, kā arī darbi-
nieki no Attīstības nodaļas.

Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis, SIA „Veselī-
bas centrs „Ilūkste”” vadītāja Zane Buceniece-Zīberga, Sociālā dienesta va-
dītāja Ingūna Svarāne un pansijas darbinieki skaidroja interesējošos jautāju-
mus, kas skar ne vien pansijas darbu, bet arī pārsprieda veicamos pasākumus 
realizējot Veselības veicināšanas un cita veida projektus. Dobeles pašvaldības 
pārstāvji atzinīgi novērtēja Dvietes pansijas iekārtojumu, mājīgās istabiņas, 
kā arī mūsu novadu uzteica par šāda soļa speršanu. Tās ir rūpes par novada 
cilvēkiem, tiek sniegti nepieciešami pakalpojumi tepat novada ciemā un tas 
ir piemērs, kā pašvaldība rada darba vietas. Vizītes laikā viesiem bija iespēja 
iepazīties ar Dvietes kultūras mantojumu un viesoties Dvietes muižas ēkā. 

„Mūsmājas „Dižkoks”” darbu uzsākusi šī gada  augusta beigās un kļuvusi 
par vietu, kas sniedz atbalstu, sirdssiltumu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem 
ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe. Centrā iekārtoti 24 numuriņi(gan 
vienvietīgas un divvietīgas istabiņas), nodrošinot 42 vietas. Katrā numuri-
ņā ir viss nepieciešamais (tai skaitā – sanitārais mezgls, pieejams internets, 
televīzija utt., iespēja dzīvot ar savām mēbelēm ). Ir ārsta un fizioterapeita 
kabineti, atsevišķa mazgāšanās telpa, gaiša, plaša ēdamzāle, virtuve un at-
pūtas telpas. Ēkas iekšpagalmā izveidota terase un labiekārtojuma elementi 
(soliņi, šūpoles, puķu dobes). Iekārtota centra apkārtne, dārzā – košumkrū-
mi, krūmāji, augļkoki. Plašāka informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem 
Ilūkstes novada mājaslapā www.ilukste.lv un zvanot pa tālruņiem: 26180544  
vai  64905500 vai 28360939.

Madara Pavlovska,redaktore

JAUNO ĒRĢEĻU SKANĒJUMS 
PIEPILDA ILŪKSTES LUTERĀŅU 
BAZNĪCU

22. oktobrī Ilūkstes evaņģēliski luteriskajā baznīcā  baudījām Ērģeļmū-
zikas koncertu ērģelnieka Jāņa Pelša izpildījumā. Augusta vidū Ilūkstes 
evaņģēliski luteriskajā baznīca saņēma skaistu dāvinājumu no Dānijas 
draudzes – 1944.gadā būvētās ērģeles, kas Ilūkstē 20. augustā tika iesvētī-
tas un pirmo reizi skanēja dievkalpojumā, bet koncertā oktobrī bija iespēja 
dzirdēt šo instrumentu arī profesionāla ērģelnieka koncertā.

Ērģeles ir no Dānijas pilsētas Ūras (Uhre) atvestas, kas ir ļoti piemēro-
tas tieši mazam dievnamam, tās izceļas ar savu smalko roku darbu, amat-
niecisko un mehānisko kvalitāti. Ērģelēm ir seši reģistri, to skanējums ir 
dzidrs un krāsains.

Ērģeļu uzstādīšanas darbus Ilūkstē veica Ugāles ērģeļbūves darbnīcas 
meistari mācītāja un ērģeļbūves meistara Jāņa Kalniņa vadībā. Darbus 
bija iespējams veikt, pateicoties Ilūkstes novada domes finansējumam un 
draudzes locekļu  ziedojumiem, par ko tiek izteikta liela pateicība. 

22.oktobra koncertā Jāņa Pelša izpildījumā skanēja  Johana Sebasti-
ana Baha, Johana Pahelbela, Luī Vjerna skaņdarbi. Daudzpusīgais skaņ-
darbu klāsts ļāva ikkatram ļauties plašai skaņu gammai un sniedza patie-
su iepriecinājumu. 

Madara Pavlovska,redaktore

Dobeles pašvaldības pārstāvji atzinīgi novērtēja Dvietes pansi-
jas iekārtojumu, mājīgās istabiņas, kā arī mūsu novadu uzteica 

par šāda soļa speršanu

(no kreisās Ilūkstes draudzes padomes locekles Sandra Davne, 
Skaidrīte Davne, mācītājs Agris Pilsums, ērģelnieks Jānis Pelše, 
Ilūkstes draudzes pr-ce Benita Baltmane, Krāslavas draudzes 

pr-ce Daina Andžāne, Daugavpils iecirkņa prāvests Andis Lenšs)

ILŪKSTĒ NOTIKA SĒLIJAS KAUSA 
IZCĪŅA MOTOKROSĀ

14. oktobrī Ilūkstes novada mototrasē  “Celmji” trasē notika Sēlijas kau-
sa izcīņa motokrosā. Lai arī lietus spītīgi nerimās un trase kļuva gana sma-
ga, sacenšoties dažādās grupās ar labiem rezultātiem varēja lepoties tieši  
mājinieki ilūkstieši. 

Labi un stabili starti  85 cc klasē izdevās Jēkabam Kurmim, lai gan tika 
piedzīvoti arī kritieni, kopumā  - pēc pirmā brauciena otrā vieta, savukārt 
otrais brauciens vainagojās ar uzvaru, līdz ar to izcīnīta pirmā vieta kop-
vērtējumā. Kā pats sportists uzsvēra, tā viņam bija pirmā lielā uzvara, kas 
pelnīta pateicoties vecāku ieaudzinātajam cīņas garam. Savukārt vecākais 
brālis Dāvis Kurmis, kurš šogad ir aizvadījis  teicamu spīdveja sezonu, MX 
Open grupas divos braucienos un kopvērtējumā izcīnīja sudraba godalgas. 

Labs sniegums Ilūkstes jaunās motosportistu paaudzes dalībniekiem – 
Kristeram Milleram, iegūta 4.vieta un Kalvim Krievānam – 6.vieta.  Retro 
klases braucienā suminājām Lauri Linardu, kurš atgriežoties pēc traumām, 
guva 4.vietu, bet ar bronzas godalgu pēc sacensībām varēja lepoties retro 
klases veterāns Aigars Belaišs.

Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Egita Terēze Jonāne
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SPORTA SKOLAS PELDĒTĀJU 
SASNIEGUMI JAUNU MĀCĪBU GADU 
UZSĀKOT

28. septembrī notika “Rēzeknes BJSS sezonas atklāšanas sacensības pel-
dēšanā”, kurās piedalījās DBJSS, Balvu Sporta skola un Rēzeknes SS. Mūsu 
novada Sporta skolu pārstāvēja trīs audzēkņi.

Kā vienmēr patīkami pārsteidza Radzevičs Vitālijs (2009.g.), kurš 50m 
br/st distancē (rez. 0:42,47) trīspadsmit vecāko (2008.g. un jaunāki) bērnu 
konkurencē ierindojās saraksta 5. vietā, bet distancē 50m uz muguras ap-
steidza visus vecākos (2008.g. un jaunāki) konkurentus, un ar rez. 0:46,47 
ierindojās saraksta 1.vietā.

Iepriecināja Zeltiņa Alberta (2006.g.), kura 50m br/st ar rezultātu 
0:41,62 (-5s) ierindojās saraksta 5. vietā un beidzot izpildīja tik ļoti gaidīto 
IV sporta klases normatīvu, 50 m brasā sasniedza rezultātu 0:52,25 (-4s). 
Rodionovai Arinai (2008.g.) 1.rezultāts 50 m brasā un 2. rezultāts 50 m 
br/st. Sīvi cīnoties, ieskaitē par 2 distancēm pēc punktu tabulas viņa ieguva 
2. vietu.

7.septembrī notika Daugavpils BJSS „Zelta rudens” peldēšanas turnīrs 
kurā piedalījās DBJSS, Daugavpils PK“Spars-MK”, Rīgas PK“Goldswim-
mer” un Rēzeknes SS.

Mūsu novada Sporta skolu pārstāvēja 2008.g.dz.meitenes, kuras uzlaboja 
savus rezultātus -Viktorija Debņaka un Viktorija Nikolajeva (pirmais 
starts ārpus Ilūkstes), 50m br/st (-10s) un 50m uz muguras (-4s).

Patīkami iepriecināja Zeltiņa Alberta (2006.g.), 100m br/st uzlabojot 
savu rezultātu pat par 18 s (1.30.65) - IV sporta klase un 50m uz muguras 
rez. 0:42,47 (-4s). - IV sporta klase. Stabili, tikai ar labiem rezultātiem, star-
tēja Rodionova Arina (2008.g.), iegūstot 1. vietu 50 m br/st un 2. vietu 50m 
uz muguras.

Vēlot panākumus visiem sporta skolas audzēkņiem jaunajā 2017.2018.m.g.,

Sņežana Bondere, Ilūkstes novada 
Sporta skolas peldēšanas trenere

ILŪKSTES BĒRNU UN JAUNIEŠU 
CENTRS AICINA…

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra jauniešu vokālais ansamblis „Ie-
klausies” aicina savā pulkā jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek Bērnu 
un jauniešu centrā pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00. Skolotāja 
– Daina Paukšte.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā no 16. oktobra notiek ģitārspēles 
nodarbības iesācējiem. Nodarbību sākums – plkst. 15.30. Skolotājs – Ar-
nis Slobožaņins.

AIZVADĪTS PASĀKUMS “ NO 
ILŪKSTES APTIEKU VĒSTURES…”

    
12.oktobrī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā pulcējās esošie un bi-

jušie aptieku darbinieki  lai pārlapotu Ilūkstes aptieku vēsturi. Bibliotē-
kas viens no pamatuzdevumiem ir vākt , apkopot un popularizēt novad-
pētniecības materiālus, jo šodiena rītdien jau būs vēsture.

Pēdējās tūkstošgades laikā visā pasaulē aptiekas ir kļuvušas par ne-
lielām , bet stabilām iestādēm , bez kurām cilvēka dzīve nav iedomājama.  
Arī šodien mēs gandrīz katrs iegriežamies aptiekā un meklējam sev ie-
rastās zāles  veselības kopšanai un  uzlabošanai. “Savulaik aptieka katrā 
pilsētā bija nozīmīgs medicīniskās un  sabiedriskās dzīves centrs, kam pie-
dienēja vieta tieši pilsētas sirdī, līdzās rātsnamam, bet pats aptiekārs bija 
ievērojams cilvēks “tā par aptieku darbiniekiem ir teicis mūs novadnieks, 
profesors Jānis Stradiņš.

Ilūkstes aptieku vēsture datējama ar 1802.gadu , kad provizors Johans 
Riters, Ilūkstē nodibina pirmo aptieku, tā ir  vecākā aptieka starp Ilūkstes 
novada aptiekām,  šogad tai aprit 215 gadi. Pirmā pasaules kara darbības 
rezultātā Ilūkste tika pilnīgi nopostīta. Aptieka, slimnīca un ārstu biedrī-
ba savu darbību pārtrauca. 1920.gadu sākumā medicīniskā aprūpe Ilūkstē 
atradās visai zemā līmenī, pilsētā pat nebija pastāvīga ārsta. Tāpēc pēc 
pirmā pasaules kara, 20.gs.20. gadu sākumā provizors, rīdzinieks Hugo 
Āls (vācietis, pulksteņmeistara dēls) pēc K.Ulmaņa aicinājuma atbrauc uz 
kara izpostīto Ilūksti un nodibina aptieku. Aptieka savu darbību turpināja 
līdz 1941.gadam kad H.Aivaru (1939.gadā H.Āls latviskoja savu uzvārdu 
uz Aivars) ar ģimeni izsūta uz Sibīriju, kur viņš pēc diviem mēnešiem pa-
liek uz mūžīgiem laikiem…

Pēc  II Pasaules kara Ilūkstē tiek atjaunota aptieku darbība . Ilūkstes  
aptiekai tiek piešķirts Nr. 44 un tā atradās Vorošilova ielā 25 (tagad Rai-
ņa iela). 1963.g. aptieka tiek pārcelta uz Čapajevas ielu-7 (tagad Brīvības  
iela) uz poliklīnikas telpām. 1982.gadā tiek uzbūvēta jaunā aptiekas ēka 
Kastaņu ielā -38 un tā tiek aprīkota ar tā laika modernāko tehniku. Ap-
tiekā strādāja  24 cilvēki, kuri apkalpoja rajona galveno slimnīcu un lauku 
feldšeru punktus. Pašreiz Ilūkstē darbojas 4 aptiekas. 

Ilūkstes aptiekā ir strādājuši un strādā ļoti atbildīgi darbinieki un kad-
ri tajā mainās ļoti reti .  Ļoti daudzus gadus aptiekā ir strādājuši un mūs 
apkalpojuši : Marija Cibuļska (31 gadu), Marija Jarinovska (55 gadus),  
Janīna Naglinska (44 gadus), Aleksandrina Surgovte (52gadus), Silvija 
Timofejeva (40 gadus) Ruta Krapāne (42 gadus), Brigita Steļmaka (45 ga-
dus) , Valentīna Puzāne , Mudīte Kantāne, Klaucāne Regīna, Lapkovska 
Regīna un citi.  Bet tagad nomainās jaunā paaudze un mūs apkalpo smai-
došās un laipnās  Sanita Kantāne, Inese Drozdova, Svetlana Kaļiņina . Un 
aptiekas nav iedomājamas bez labajām sanitārēm Annas Ūbeles , Janīnas 
Skridlas, Lidijas Čicinskas un citām šī neredzamā darba darītājām.

  
“Bez aptiekas nav varējis iztikt neviens cilvēks, lūk, tāpēc arī aptieku 

vēsture gaismā ceļama un pienācīgā godā turama.” A. Vīksna.

Aptiekas bijušos un esošos darbiniekus ar jauku muzikālu priekšne-
sumu apsveica Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš’ mazie 
mākslinieki skolotājas Onas Lapas vadībā.

                                   Ināra Valpētere, Ilūkstes novada centrālās 
bibliotēkas direktore

N O T I K U M I

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā pulcējās esošie un bijušie 
aptieku darbinieki,  lai pārlapotu Ilūkstes aptieku vēsturi
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ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS

Bebrenes seniori, Starptautiskās senioru dienas noskaņās un uzsākot 
kārtējo sezonu, tikās 3.oktobrī, lai skatītu fotoprezentāciju un dalītos 
iespaidos par savām aktivitātēm. 

Ikviens bija priecīgs, redzot sevi fotogrāfijās dažādu pasākumu 
laikā: Rasma atcerējās senioru kluba „Sidrabrasa” dibināšanas saietu 
2016.g. 11.maijā, Jānis un Valentīna ar lepnumu skatīja fotogrāfijas no 
jaundibinātās kopas „Varavīksne” arhīva, Inesei un Vandai ļoti patika 
bildes ar skatiem no ekskursijām uz Līgatni un Kurzemi, Inta kārtējo reizi 
priecājās par savām daudzpusīgajām interesēm, Gita un Arnolds ar interesi 
vēroja sevi fotogrāfijās no Zaļumballes, Anna un Lilija pārliecinājās, ka arī 
turpmāk jāpiedalās dažādos pasākumos, Anita un Benita atzinīgi novērtēja 
daudzveidīgās senioru aktivitātes, bet Rita un Lorija bija gandarītas par 
paveikto. Degustējot līdzpaņemtos „groziņus”, laiks aizritēja saviesīgās 
un interesantās sarunās. 

Paldies Bebrenes senioru kopu „Labākie gadi”, „Mare”, „Māra”, 
„Rudzupuķes”, „Sarma” un „Varavīksne” dalībniekiem par sadarbību 
un pagasta pārvaldes darbiniekiem – par atbalstu. Ļoti ceram, ka mūsu 
pulkam pievienosies arī citi seniori-darbotiesgribētāji. 

Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome  
Foto: www.manabebrene.lv 

DVIETĒ AIZVADĪTA SENIORU 
PĒCPUSDIENA

21. oktobrī Dvietes kultūras namā notika pasākums „Senioru un in-
valīdu atpūtas pēcpusdiena”. Pasākumā pulcējās vairāk nekā trīsdesmit 
senioru, viņiem tika veltīts neliels koncerts. Koncertā piedalījās Dvietes 
vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne) 
un Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rasa” (vadī-
tāja Inta Tomāne). Koncertu vadīja Līga Ostrovska. 

Pēc koncerta seniorus aicinājām pie skaisti klātiem galdiem, kas tika 
sarūpēti ar novada pašvaldības un ZS „Saliņas” finansiālo atbalstu. Pal-
dies jaukajiem muzikantiem – Dainim un Jānim no Špoģiem – par muzi-
kālo noformējumu. Vēlos pateikties arī par jauko noformējumu Kristīnei 
Lapai un Ivetai Kriškijānei un par palīdzību pasākuma organizēšanā – 
Ivetai Plonei, Lienei Greļevskai, Intai Vaitkunai, Inārai Muncei un Dacei 
Aleksejevai.

Pasākumā viesojās Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja Ingūna 
Svarāne, kura aicināja seniorus iesaistīties pasākumā sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā.

Pēcpusdiena noritēja sirsnīgā un patīkamā gaisotnē. Tika sumināti 
tie seniori, kuri šogad svinēja (vai svinēs) savas apaļās un pusapaļās ju-
bilejas, un tie ir: Heinrihs Babrāns (06.01.) – 75 gadi; Regīna Malaševska 
(10.01.) – 80 gadi; Veronika Lazdovska (21.01.) – 75 gadi; Regīna Jako-
vicka (13.02.) – 65 gadi; Voldemārs Riekstiņš (19.07.) – 80 gadi; Valērijs 
Zujevs (30.10.) – 60 gadi; Olga Dronka (10.11.) – 70 gadi, kā arī Vladimirs 
Hodinskis (22.10.).

 Marija Setkovska, Dvietes kultūras nama vadītāja

RŪPĒS PAR SENIORIEM

Miķeļdiena šogad vairākumam no mums tika pavadīta mājās, ķerot 
pēdējos saulainos atvasaras mirkļus darbu noslēgumam, bet senioru un 
cilvēku ar īpašām vajadzībām pasākumā “Sudraba ābele” 13.oktobrī, Eg-
laines pagasta iedzīvotāji cienījamā vecumā tikās ar saviem vienaudžiem, 
Eglaines pagasta pārvaldes vadītāju Martu Petrovu un Ilūkstes novada 
Sociālā dienesta vadītāju Ingūnu Svarāni. 

Tika teikti apsveikuma vārdi, sumināti jaunie seniori un pieminēti 
mūžības ceļos aizgājušie. Sociālā dienesta vadītāja informēja par aktuali-
tātēm un iespējām kā kvalitatīvi pavadīt savu laiku Ilūkstes novadā sa-
biedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākuma ietvaros 
un laipni aicināja būt aktīviem un šīs iespējas izmantot. 

Pasākuma laikā īpašs paldies tika teikts Jānim Ķerubinam, kurš mūsu 
vidū šo gadu laikā bijis ļoti aktīvs seniors, darbojoties gan baznīcas dzīvē, 
gan apmeklējot kultūras pasākumus. Paldies Eiropas deju kopai “Eglītes” 
par sagatavotajiem priekšnesumiem! Paldies Annai Rubļevskai, Lucijai 
Salnai, Vandai Geidānei par dalīšanos atmiņās caur fotogrāfijām. Paldies 
Ingūnai Svarānei par veltīto laiku un klātbūtni! Paldies Ilūkstes novada 
pašvaldībai par finansiālo atbalstu svētku galdu sarūpēšanā! 

Zanda Lisovska, Eglaines Kultūras nama vadītāja

“MŪSMĀJĀS “DIŽKOKS”” ATZĪMĒJA 
SENIORU DIENU

2.oktobrī pansijā “Mūsmājas “Dižkoks””  notika Senioru dienas pa-
sākums. Ciemos ieradās Veselības centra Ilūkste iemītnieki, senioru ko-
pas “Saulriets” dalībnieki, līnijdeju grupas “Atkal” dalībnieces un Dvietes 
kultūras nama vadītāja. Senioru kopa “Saulriets” sveica visus pansijas 
“Mūsmājas “Dižkoks”” iemītniekus un darbiniekus ar sālsmaizi, novēlē-
ja jaunajā vietā saticību un pārticību. Pansijas iemītniekus senioru kopa 
sveica ar pašu zīmētām krūzītēm un citām veltēm. Visi kopā nodziedāja 
dziesmu - veltījumu pansijai, lai te, pansijā, viss būtu labi! Līnijdeju grupa 
nodejoja vairākas jautras dejas, lai radītu priecīgu svētku sajūtu. Visi svēt-
ku dalībnieki nobaudīja svētku gardumus. Iemītnieki un ciemiņi dziedāja 
dziesmas, runājās, iepazinās.

Pansija “Mūsmājas “Dižkoks””  

“Ļoti ceram, ka mūsu pulkam pievienosies arī citi seniori-
darbotiesgribētāji,” Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” 

padome  

Pasākuma gaitā tika sniegta ne vien noderīga informācija, 
bet arī sanākušie baudīja dažādus priekšnesumus, tostarp 

uzstājās arī Eiropas deju kopa “Eglītes” 
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VESELĪBAS CENTRĀ  „ILŪKSTE” 
PIEŅEMS PEDIATRS-NEONATOLOGS 
13. novembrī no plkst. 16.00 līdz 19.00 Veselības centrā „Ilūkste” (ģi-
menes ārsta kabinetā Nr. 112) pieņems pediatre-neonatoloģe Elita Grun-
da. Maksa par konsultāciju – EUR 10,00. Iepriekšēja pieteikšanās reģis-
tratūrā vai, zvanot uz tālr. 65462455.

NOTIEK VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU 
PROFILAKSES PASĀKUMI
   

Arī novembrī Ilūkstes novada iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties dažādos 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos ESF projekta 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro-
filaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros, kuru īsteno Ilūk-
stes  novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts 
budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta ietvaros tika iegādātas dažādas 
paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, svari un  ierīce 
cukura līmeņa noteikšanai. Paškontroles ierīces tiek izmantotas seminā-
ru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem. Novembra sā-
kumā notika seminārs par sirds veselību  un tika organizētas peldēšanas 
nodarbības. 16.novembrī no plkst.10.00 līdz 12.30 Ilūkstē, Ģimenes atbal-
sta centrā (Raiņa iela 33A) aicinām apmeklēt kārtējo nodarbību “Atbalsta 
grupa depresijas profilaksei”. 

V E S E L Ī B A  U N  D R O Š Ī B A
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VĒL VIENS IEDVESMOJOŠS 
STĀSTS…

Par Dieva doto un to, kam ar rūpību un uzmanību roka  jāpieliek. Te 
vēsture mijas ar šodienu, tā ir vieta, kas ar saviem kontrastiem nes īpašu 
šarmu. Te cauri pilsētai kā upe vijas ezers. Ezers ir ielejā, pilsēta – kalnā, 
visapkārt krastiem ir mājiņas – kur maziņas, kur diženākas, bet svētkos 
pāri pilsētai skan baznīcu zvani, tiek raidītas lūgšanas Dievam, un dvēsele 
tiek celta augšup.

Uzburot krāšņu sajūtu gammu par vietu, kurā mēs esam, kopā ar su-
batieti Guntu Okmani izstaigājām Subates ielas un takas. „Mēs esam ļoti 
bagāti ar to, ka dzīvojam savā dzimtajā pilsētā, Latvijā. Mēs kopā daudz ko 
darām, kopā talkojam, kopā svinam svētkus. To kopību vajadzētu censties 
saglabāt, iesaistīt bērnus, lai mēs apzinātu to, kas mums ir, un varbūt ne 
vienmēr tiektos pēc tā, kas mums nav un varbūt arī nekad nebūs. Esam 
atvērti, gaidām gan ciemiņus, gan viesus. Droši brauciet ciemos, skatiet, 
kas šeit ir interesants, bet mūsu, subatiešu, pienākums ir šeit būt un da-
rīt, lai mēs un mūsu bērni šeit dzīvotu laimīgi un ilgi, tāpat kā šie ozoli, 
kas ir pilsētas centrā,” teic Gunta Okmane.

Ar tapušo video par Subati aicinām iepazīties interneta vietnē youtu-
be.com, kanālā Ilūkstes novads, te arī nesen tapušie video stāsti par Dvie-
tes muižu, Ilūkstes pilsētas ielu skrējienu un “Ģimeņu dienu”. Mums ir 
daudz iemeslu, lai lepotos ar saviem novadniekiem un skaistajām vietām!

Madara Pavlovska,redaktore

Ar audējas Ārijas Grubertes palīdzību, Eglainē tika uzsākta 
steļļu iekārtošana, lai no šī gada novembra,  kopīgi taptu Stāstu 

deķi ar pavaddokumentu - atmiņu grāmatu “Eglaine sumina 
100 toņos”

D A Ž Ā D I

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī 
reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Bebrenes pagasts: Valdis Vaļuks
Šēderes pagasts: Henriks Macijevskis, Alevtina Baldina
Subate: Janīna Zaiceva
Ilūkste: Valerjana Pukijane, Stefānija Vanaga, Sergejs 
Gavrilovs, Staņislava  Oļehnoviča

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobrī 
reģistrēti jaundzimušie:

Subate: Niks Adriāns Balodis

Ilūkste: Maksims Renkass, Maija Smirnova, Arīna Petrova

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
novembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Valentīnu Dūnu, Vandu Krastiņu, 
Albertu Guļānu, Rutu Lapāni, Jāni Siliņu, Skaidrīti Strodi
Dvietes pagastā: Olgu Dronku, Skaidrīti Skrastiņu 
Eglaines pagastā: Ziedoni Ivanu, Grigoriju Kapustinu, 
Skaidru Miļevsku, Aigaru Skrimbli
Pilskalnes pagastā: Liliju Čamani, Staņislavu Čamanu, 
Mihailu Suharevski, Viktoru Vanagu
Prodes pagastā: Vilmu Jurķēnu, Mariju Cvetkovu 
Subatē: Leontīni Bulgaču, Rolandu Tuziku
Ilūkstē: Juzefu Altāni, Aleksandru Lopuhu, Viktoru 
Baginski, Jāni Matuli, Janīnu Morkāni, Inesi Vuškāni

Top video stāsti par skaistajām novada vietām un uzņēmīgajiem 
novadniekiem

EGLAINĒ TAPS “STĀSTU DEĶI”, IE-
SAISTĪTIES AICINĀTS IKVIENS!

31.oktobrī Eglaines KN ar audējas Ārijas Grubertes palīdzību tika 
uzsākta steļļu iekārtošana, lai no šī gada novembra mēs kopīgi veidotu 
savu Stāstu deķi ar pavaddokumentu - atmiņu grāmatu «Eglaine sumina 
100 toņos».

Ikviens no mums dzīvo ar savu stāstu, un šo stāstu katrs tin savādāk. 
Kādam dzīvesstāsta kamols ir gludi satīts, kādam tas pajucis, vienam tas 
ir mežu zaļā krāsā, citam tas ir mākoņu baltumā un tikai kopā tie veido 
vienu Latvijas stāstu. Un šos stāstus mēs radīsim apsveikumā.

Aicinām iesaistīties gan individuāli, gan ģimenes!
Katrs, kurš vēlas iesaistīties “Eglaine sumina 100 toņos” tapšanā , 

ir mīļi gaidīts un aicināts pievienoties darba grupā otrdienās Eglaines 
KN, plkst.11.00. (laiki var mainīties, pielāgojoties iespējām). Pirmā tik-
šanās - 7.novembris. Pēc darba grupas izveidošanās, turpinājumā tiks 
sniegta papildinformācija.

Zanda Lisovska, Eglaines Kultūras nama vadītāja
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv
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Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
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