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

PAR DOMES SĒDĒM SEPTEMBRĪ
4.septembra domes ārkārtas sēdē izskatīti 2.jautājumi:

1. Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinan-
sējuma nodrošināšanu projektam “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvar-
tāls”.

2. Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinan-
sējuma nodrošināšanu projektam “Ģimenes ieleja” jeb “Family valley”.

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi pieņemt lēmumu atļaut ņemt 2017.gadā aizņēmumu 
Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem noteikumiem: 
1) ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.ga-
dam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātajam projektam Nr.17-03-
AL28-A019.2201-000003 “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” 
EUR 50 874,06 apmērā, uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem; 
Pēc projekta īstenošanas pašvaldība saņems publisko finansējumu EUR 
45000 apmērā.

2) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb 
“Family valley”, daudzfunkcionāla betona laukuma izbūvei brīvdabas 
slidotavas ierīkošanai Ilūkstē, EUR 116 848,38 apmērā, uz 15 gadiem ar 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem; Pēc projekta īstenošanas pašvaldība atgūs 
ERAF finansējumu EUR 83792. 

28.septembra domes kārtējā sēdē izskatīti 47.jautājumi:

1. -11. Par amatu savienošanas atļauju.

12. Par grozījumiem domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.35 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas 
izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017.gadam”. 

13. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā (saistošie notei-
kumi Nr.8-b/2017).

14. Par pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Sociālā fonda 
projektā (8.3.5.0/16/1/001) „Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs”.

15. Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/1/001) plāna 
apstiprināšanu.

16. Par noteikumu Nr.5/2017 “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sa-
dalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai 
Ilūkstes novada izglītības iestādēm” apstiprināšanu.

17. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2017 “Grozījumi Ilūkstes nova-
da pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā”” apstiprināšanu.

18. Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebre-
nes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.

19. Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un 
projekta „Kopā darīšanas vieta“ īstenošanai nepieciešamā līdzfi-
nansējuma apmēra  nodrošināšanu.

20. Par pašvaldības dzīvokļu “Jaunbūves”-1 un “Jaunbūves” -2, 
Šēderes pagastā, nodošanu atsavināšanai.

21. Par nekustamā īpašuma maiņu Avotu ielā 10, Ilūkstē.

22. Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu 
Avotu ielā 32, Ilūkstē.

23. Par nekustamā īpašuma “6”-44, Pašulienē, Šēderes pagastā, 
iegūšanu pašvaldības īpašumā pieņemot dāvinājumu.

24. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Strēlnieku ielā, Ilūkstē, 
apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu Zemesgrā-
matā.

25. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

26. Par zemes iznomāšanu Subates pilsētā.

27. Par adrešu precizēšanu telpu grupām Brīvības ielā 17, Ilūkstē, 
un “Puteņi”, Dvietē, Dvietes pagastā.

28. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S.G. Bebre-
nes pagastā.

29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Bebrenes pagastā.

30. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu E.K. Bebrenes pagas-
tā.

31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Bebrenes pagastā.

32. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Bebre-
nes pagastā.

33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.B. Bebrenes pagastā.

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības ze-
mes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu 
B.I. Pilskalnes pagastā.

35. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Pilskal-
nes pagastā.

36. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Pilskal-
nes pagastā.

37. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druvas” 
Dvietes pagastā un nosaukuma “Augšas Druvas” un “Lejas Dru-
vas” piešķiršanu.

38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Dvietes pagastā.

39. Par zemes iznomāšanu A.A. Dvietes pagastā.

40. Par S.G. iesnieguma izskatīšanu zemes nomas jautājumā.

41. Par zemes iznomāšanu G.R. Dvietes pagastā.

42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Z. Šēderes pagastā.

43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā.

44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas tiesību 
izbeigšanu V.V. Šēderes pagastā.

45. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA „ Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ” investīciju 
pasākumā „19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros sabiedriskā labuma 
projektam. 

46. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

47. Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

-  Dome nolēma atļaut savienot amatus pastāvīgajās komisijās ievēlētajām 
amatpersonām B.Štrausai, M.Petrovai, S.Glūmānei, I.Plonei, A.Kuzņeco-
vam, I.Muncei, R.Kartašovai, V.Gloveckai, V.Zemlickai- Ruhmanei, A.Pu-
zinkevičai, D.Dāvidsonei.

-  Pamatojoties uz Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēk-
ņu uzturēšanas izdevumu tāmi, apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu 
uzturēšanas izmaksas mēnesī uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem no 2017.gada 1.septembra:

Ilūkstes 1. vidusskola – EUR 66,88,

Sadraudzības vidusskola – EUR 61,21, 

Eglaines pamatskola – EUR 100,09,

Subates pamatskola – EUR 104,18,

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” – EUR 126,78,

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – EUR 148,75.

-  Ņemot vērā pašvaldības iestāžu iesniegumus par grozījumiem to budže-
tos un sakarā ar projektu realizāciju pašvaldībā, dome nolēma izdarīt gro-
zījumus pašvaldības 2017.gada budžetā.

-  Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiro-
pas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglīto-
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jamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projek-
ta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs. Projekta iesniedzējs ir Valsts izglītības 
attīstības aģentūra. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no Eiropas Soci-
ālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Atbalsta mērķa grupa ir valsts un 
pašvaldības dibinātas vispārējās un profesionālas izglītības iestādes un to 
izglītojamie. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31. decembrim. Karjeras 
atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants. Dome 
nolēma, ka projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistīsies Ilūkstes 
1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Bebrenes vispārizglītojo-
šā un profesionālā vidusskola, Subates pamatskola, bet kā neiesaistītās 
izglītības iestādes– Eglaines pamatskola un Raudas internātpamatskola.
-  Valsts izglītības satura centrs ir uzaicinājis pašvaldību piedalīties Eiro-
pas Savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/1/001) īstenošanā. Projekts 
pilnā apmērā tiks finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem un 
valsts budžeta līdzekļiem un tiks īstenots līdz 2019.gada 31.maijam. Pro-
jekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, 
kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārē-
jās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mā-
cību sasniegumus. Pašvaldībā ir izstrādāts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstības pasākumu plāns līdz 2019.gada 31.maijam. Pašvaldības 
ieguvums: algoti speciālisti (logopēds, pedagoga palīgs, interešu izglītības 
pedagogi), pasākumi skolēniem, tālākizglītības kursi skolotājiem. Atbal-
sta pasākumu plāna ieviešanā šī projekta ietvaros iesaistītas Ilūkstes 1.vi-
dusskola un Subates pamatskola. Dome nolēma apstiprināt Ilūkstes nova-
da pašvaldības “Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu 
plānu” periodam no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam. 

-  Dome apstiprināja noteikumus “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sada-
līta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes nova-
da izglītības iestādēm” jaunā redakcijā.

-  Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 1/2017 “Grozījumi Ilūkstes no-
vada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””. Šo gro-
zījumu nepieciešamību noteica  izmaiņas Latvijas Republikas ,,Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”. Saistošie noteikumi nosaka 
piešķiramo sociālās palīdzības pabalstu veidus (t.sk. pabalstu krīzes situ-
ācijā) un apmēru, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un 
izmaksu kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt sociālās 
palīdzības pabalstus. 
-  Saskaņā ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas ie-
sniegto izdevumu tāmi dome noteica tālākizglītības programmas kursu 
„Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” maksu vienam izglītojamajam 
EUR 160,00 apmērā.
-  Dome nolēma piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu „Kopā darīšanas vieta“ (plā-
notās projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 50 000, 00, ieskaitot PVN) 
un projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kā arī 
nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 
15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.

-  Pēc dzīvojamo telpu īrnieku ierosinājuma, nolēma nodot atsavināšanai 

izīrētus pašvaldības dzīvokļus „Jaunbūves“-1 un „Jaunbūves“-2,  Šēderes 
pagastā, pārdodot tos likumdošanā noteiktajā kārtībā dzīvokļu īrniekiem. 

-  Nolēma mainīt pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-2, 
Ilūkstē, pret fiziskai personai piederošo nekustamo īpašumu Avotu ielā 
10-1, Ilūkstē.

-  Izskatot īpašnieka piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpa-
šumu Avotu ielā 32, Ilūkstē, dome nolēma neiegādāties minēto īpašumu, 
jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

-  Nolēma pieņemt dāvinājumā no SIA firma “ANTARIS” nekustamo 
īpašumu - nedzīvojamās telpas “6”- 44, Pašuliene, Šēderes pagastā 105,8 
kv.m. kopplatībā.

-  Nolēma apvienot trīs pašvaldībai piekritīgās zemes vienības vienā zemes 
vienībā 4,5 ha kopplatībā Ilūkstes pilsētā, noteikt lietošanas mērķi - 0501 
- Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, un apvienot vienā īpašumā ar 
kadastra Nr. 4407 003 0159, piešķirt īpašumam nosaukumu “Strēlnieki” 
un ierakstīt to zemesgrāmatā.

-  Nolēma iznomāt pašvaldības zemi sakņu dārzu ierīkošanai septiņiem 
iedzīvotājiem Ilūkstes pilsētā un diviem Subates pilsētā.

-  Lai precizētu adrešu reģistra datu bāzes informāciju, nolēma piešķirt 
adreses ēkās “Puteņi”, Dviete, Dvietes pagasts, un Brīvības iela 17, 
Ilūkstē, esošajām telpu grupām (dzīvokļiem un nedzīvojamajām telpām).

-  Pēc īpašnieces lūguma nolēma atdalīt zemes vienības no nekustamā 
īpašuma “Druvas” Dvietes pagastā, izveidot jaunus īpašumus un piešķirt 
tiem nosaukumus.

-  Pieņēma lēmumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes, 
Pilskalnes, Dvietes un Šēderes pagastos, par zemes iznomāšanu Dvietes 
pagastā, par atteikumu iznomāt zemi Dvietes pagastā, kā arī par nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Pils-
kalnes pagastā.

-  Atsaucoties uz biedrības „Dvietes vīnogas” lūgumu pašvaldībai nodroši-
nāt līdzfinansējumu 10% apmērā sabiedriskā labuma projektam „Mākslas 
un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide „Dvietes muižā”” 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma 
„19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros, dome nolēma šī projekta apstiprināšanas gadī-
jumā piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda EUR 4970,00 no 
2018.gada budžetā LEADER projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem 
līdzekļiem. Projekta rezultātā tiks atjaunota „Dvietes muižas” fasāde, re-
montēta ēkas mansarda telpa (nomainīti logi un grīdas segums) un man-
sarda telpā izveidota mākslas un radošuma darbnīca „Mansarda rosīta-
va”. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 49 700,00. 

-  Ievēlēja Ilūkstes novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Lilita Apele, 
Ruta Buldure, Ināra Munce, Sanita Plone, Antra Puzinkeviča Inese Siče-
va, Sandra Stašāne.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas 
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/ Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.

Lietvedības nodaļa

IZGLĪTOJAMO SKAITS 2017. GADA 1. SEPTEMBRĪ PĒC VIIS DATIEM

Iestāde Izglītojamo skaits 
pirmsskolā kopā 1. klase Izglītojamo skaits 

izglītības iestādē kopā

Subates pamatskola  8 52

Raudas internātpamatskola  2 31

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola  14 198

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” 198  198

Ilūkstes 1. vidusskola  19 270

Eglaines pamatskola 14 5 75

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola  2 92
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AICINA IESNIEGT IEROSINĀJUMUS 
ATZINĪBAS RAKSTU PIEŠĶIRŠANAI

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.

Lai apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība līdz 16. oktobrim aicina ie-
sniegt ierosinājumus.

Motivētus ierosinājumus Apbalvošanas komisijai par Atzinības raksta 
piešķiršanu ir aicinātas iesniegt iedzīvotāju grupas vai organizācijas, bied-
rības un citi dibinājumi ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kā arī tiesīgi 
iesniegt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, novada domes 
deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors. Rakstiskus vai elektroniskus 
ierosinājumus Apbalvošanas komisijai var iesniegt pašvaldības Pakalpo-
jumu centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, dome@
ilukste.lv). 

Ierosinājumā jānorāda šāda informācija:
•	 ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas dati, ieņemamais 

amats, darba stāžs;
•	 vispusīgs to darbu vai nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina 

apbalvot;
•	 informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).

Atzinības rakstu pasniedz par augstu profesionālu ieguldījumu un 
izciliem sasniegumiem vai mūža ieguldījumu novada tautsaimniecības, 
zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpoju-

mu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības, reliģiskajā vai 
politiskajā un citās jomās. Sīkāka informācija ir izklāstīta nolikumā „Par 
Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumiem”(skatīt novada mājaslapā).

Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies šī gada 17. novembrī 
Ilūkstes novada kultūras centrā.

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
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Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, ik 
gadu izsaka pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, 

profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada 
attīstību

PAR DAUDZDZĪVOKĻU
MĀJU APSAIMNIEKOŠANU

SIA “Ornaments” Ilūkstes novadā nodrošina vairākus pakalpojumus 
to starp  - namu pārvaldīšana, apsaimniekošana un remonti, ūdensapgāde 
un kanalizācija, santehniskie darbi, siltumapgāde un citi. 

SIA “Ornaments”  valdes loceklis Jurijs Altāns un namu pārvald-
nieks Aleksandrs Vītols skaidro jautājumus, kas skar namu apsaimnie-
košanu.  Daudzdzīvokļu māju situācija ir ļoti dažāda visā novadā - ir māju 
iedzīvotāji, kuri papildus apsaimniekošanas maksai iegulda līdzekļus 
veidojot uzkrājumu fondu mājas remontdarbiem un ar kuriem ir ļoti laba 
sadarbība un jūtama līdzdarbošanās no iedzīvotāju puses, kā arī mājas, 
kur tas diemžēl nenotiek.

Par veiksmes stāstiem var saukt tās situācijas, kad mājā ir aktīvs mā-
jas vecākais, jeb persona, kura uzņemas līdera lomu, kura aktīvi komu-
nicē ar pārvaldnieku SIA “Ornaments”. Katrai daudzdzīvokļu mājai ir 
noteikta apsaimniekošana nauda, kas sedz ar māju saistītos uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darbus, bet ir iespējams arī veidot uzkrājumu fondu, 
piemēram, šādas mājas Ilūkstē, kas veido uzkrājumus ir Kastaņu 42, kur 
salabots jumts, logi, durvis, Raiņa ielā 44a notiks jumta nomaiņa, fasādes 
remonts, tāpat arī  daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji Jēkabpils ielā 12 nolē-
ma nomainīt durvis. Tās ir mājas, kur jau iepriekš izveidojusies sadarbība 
ar Ornamentu

Sāpīgais jautājums ir par vecās koka apbūves, mazdzīvokļu un indi-
viduālām mājām, kur pārsvarā arī dzīvo maznodrošinātie ļaudis, kuriem 
nav iespējas veidot šos uzkrājumus. Visās šajās situācijās ir jāsaprot, ka 
pašvaldība nevar vienpersoniski pieņemt lēmumu veikt remontu kādā no 
tās valdījumā esošajām mājām, jo, ja tajā ir kaut viens privatizēts dzīvoklis, 
tad ir nepieciešama īpašnieka atļauja, ja īpašnieks noraida piedāvājumu,  
tad pašvaldība ir bezspēcīga, jo pašvaldība nevar ieguldīt svešā īpašumā, 

jo arī privātajam ir sava daļa jāsedz, kā zināms un saprotams, ne visi to 
var atļauties. Viens no variantiem, kas var uzlabot situāciju ir, šo māju 
iedzīvotājus aicināt izpirkt dzīvokļus un iegūt tos savā īpašumā. Ja 
īpašnieki paši iegulda līdzekļus mājas uzturēšanā bez pārvaldnieka SIA 
“Ornaments” starpniecības, tad izmaksas ir mazākas. Pretējā gadījumā, 
kamēr īpašumam ir noteikta maza apsaimniekošanas maksa, nav iespējams 
veidot uzkrājumus, kurus varētu ieguldīt ēkas remontā. Piemēram, ja gada 
laikā ēkai izveidojas 100 eiro uzkrājums, tad par 100 eiro durvis nevar 
nomainīt, kur nu vēl, ja jumts jāremontē un tamlīdzīgi. Ļoti bieži arī nākas 
saskarties ar gadījumiem, kad īpašnieki prasa veikt kapitālieguldījumus, 
bet apsaimniekošanas maksa no viņu puses nav veikta, situācijas skaidro 
“Ornaments” pārstāvji.  Parādnieku saraksts ir diezgan garš,  šogad aktīvi 
uzsākta parādu piedziņa, ir gadījums- kad īrnieks izlikts no dzīvokļa. 

Diemžēl ir tendence, ja dzīvo privātajā dzīvoklī, tad cilvēkam nekas 
neinteresē, kā vien šīs četras sienas. Ir reāli piemēri, kad mājas iedzīvotā-
ji nevar vienoties par veicamajiem, vai neveicamajiem remontdarbiem, 
piemēram, tagad lielo lietavu laikā aktuāla problēma ir jumti, kur ar 
“pielāpīšanu” vien nepietiek, jāiegulda ilgtermiņā, līdzekļi vajadzīgi lieli 
un veidojas situācija -  augšējo stāvu iedzīvotāji ir par remontu, zemāk – 
neatbalsta.  Ja vairākuma nav, nevar pieņemt lēmumu. 

SIA “Ornaments” aicina ņemt piemēru no tiem aktīvajiem kaimiņi-
em, kuriem rūp ne tikai savas mājas tehniskais stāvoklis, bet arī vizuālais 
skats, kad ēka piesaista apkārtējo uzmanību kā pozitīvs piemērs īpašuma 
apsaimniekošanā. 

SIA “Ornaments” pārstāvji uzsver, ka ir atvērti visa veida komunikāci-
ja, sniedzot savu atbalstu un aicina dzīvokļu īpašniekus pārņemt valdī-
jumā savas  mājas, kas dod iespēju samazināt atsevišķas izmaksas. SIA 
“Ornaments” ir gatavi skaidrot iespējamos ieguvumus un  palīdzēt no-
formēt dokumentus.

Madara Pavlovska, redaktore

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA RUDENS 
„TĪRĪBAS DIENAS”

No 1. līdz 29. oktobrim (ieskaitot) Ilūkstes novada pašvaldībā 
norisināsies „Tīrības dienas” – vides sakopšanas pasākums, kura 
laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru 
teritorijās būs atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, la-
pas u. tml.).
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NO 1.OKTOBRA VAR PIETEIKTIES 
NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMAM 

Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, no 2017. gada 1. ok-
tobra līdz 2018. gada 2. janvārim var Valsts ieņēmumu dienestā 
pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam. Tā ievaros, samaksājot 
nodokļu pamatparādu, tiek dzēstas nokavējuma un soda naudas. 
Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan ko-
mersanti, aizpildot īpaši tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu at-
balsta pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot ne-
kustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no 
tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.  

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to 
nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir 
pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu. 

Savukārt juridiskas personas atbalsta pasākumam var pieteikt ne lie-
lāku nodokļu pamatparāda summu, kāda tā bija uz 2017. gada 1.jūniju, 
un ja tā nav samaksāta līdz dienai, kad uzņēmums piesakās atbalsta pasā-
kumam. Piemēram, ja uzņēmumam uz 2017.gada 1.jūniju bija 1000 euro 
liels parāds, bet oktobrī - jau 2000 eiro, tad atbalsta pasākumam tas varēs 
pieteikt šo 1000 eiro parādu.

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, 
nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mēnešu laikā apņemas 
to samaksāt. Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir 
maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mē-
nešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektro-
niskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot dokumentu 
“No veidlapas”- Citi – “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavēju-
ma naudas un soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās personas iesnie-
gumu var iesniegt arī:

•	 personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā; 
•	 izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi 

vid@vid.gov.lv;
•	 sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā   

1, Rīgā, LV-1978. 

Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrotu nodokļu pamatparāda, no-
kavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas die-
nu, to var precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, 
informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar 
VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē. 

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību šādos 
gadījumos: 

- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnie-
ciskās darbības apturēšanu;

- ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāju reģistra;

- ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska per-
sonu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu 
sarakstā; 

- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi 
maksātnespējas procesu.

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attie-
cībā uz kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.
gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā 
un kuru izpildi VID joprojām uzrauga. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu 
un muitas informatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, 
konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot 
savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot jautājumu VID”. 
Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesniegums 
pieejams VID tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”. 

Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa, www.vid.gov.lv
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TAUTAS VĒSTURES PIEMIŅAI VAL-
STU ROBEŽAS NEPASTĀV

Atceres pasākums ““Varoņu vēstures ceļš” Latvija – Lietuva – 
100” Lietuvas karavīru piemiņai

16. septembra atceres pasākumā ““Varoņu vēstures ceļš” Latvija – Li-
etuva – 100”, izejot simbolisku Brīvības cīņu ceļu, Ilūkstes un Daugavpils 
novados Daugavpils lietuviešu kopiena un pārstāvji no Rokišķiem, Ilūk-
stes, Daugavpils novadiem  pulcējās, lai pieminētu kareivjus, kas pirms 
100 gadiem  iestājās par valstu brīvību. Kopš neatkarības atjaunošanas 
entuziastu grupa atminas un kopj lietuviešu karavīru atdusas vietas. 

Ar svinīgu dievkalpojumu Sventes Vissvētākās Trīsvienības Romas ka-
toļu baznīcā tika pieminēti no 1918. līdz 1920.gadam bojā gājušie Lietuvas 
karavīri. Latvijas un Lietuvas kopīgās armijas pēdējās kaujas  pret boļše-
vikiem notika pie Daugavas upes Arones ciemā 1918.gada 2.oktobrī,  toreiz 
uzdevumus tika izpildīts un naidnieks tika padzīts uz pretējo Daugavas 
malu. Ja iesākoties šīm cīņām bija 300 kareivji, tad jau noslēgumā, par 
Latvijas un Lietuvas neatkarību, cīņās devās vairāk kā 40 000 karavīru. 
1920. gadā, kad jau daudzas no citām pasaules valstīm atzina Lietuvu, kā 
neatkarīgu valsti, tad to valstu pārstāvji uzsvēra  -  tie bija jūsu kareivji, 
ne diplomāti, bet kareivji, kas izcīnīja brīvību, un šajā simboliskajā vietā - 
Arones ciemā pie Daugavas -  Daugavpils lietuviešu biedrība, kā arī viesi 
no Roķiškiem, Daugavā palaida ozola vainagus, simbolizējot ne vien ceļu 
uz brīvību un pieminot šajā nozīmīgajā noslēguma  kaujas vietā kritušos, 
bet arī simbolizējot abu tautu draudzību, sajūtot stiprās kopīgās saites. 

Atceres pasākuma laikā tika  nolikti ziedi kareivju atdusas vietās 
Daugavpils novada Sventes kapsētā, kur apbedīti Lietuvas 7 kareivji un Il-
ūkstes novada Červonkas (Sārtenes) kapsētā, kur  atdusas 30 brīvprātīgie 
Lietuvas karavīri, kuri atdevuši dzīvības par brīvības cīņām. Pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas tika atrastas šīs kapa vietas un tiek koptas. Rim-
ante Norvaišiene no Rokišķiem ir viena no šiem entuziastiem. Brīvprātīgās 
apvienības priekšsēdētāja R.Norvaišiene pastāstīja, ka vasarā viņa atbrauc 
divreiz mēnesī no marta līdz novembrim. “Mēs jau 25 gadus te braucam at-
cerēties Neatkarības dienu. Tā jau ir kā tradīcija. Tagad pats svarīgākas ir 
redzēt jauniešus, atcerēties tos, kuriem nevajadzēja ne naudu, ne garšīgu 
pārtiku, un viņi savu dzīvi atdeva,” uzsver R.Norvaišiene. Savukārt Lat-
vijas lietuviešu kopienas Lietuviešu nama Daugavpilī priekšsēdētājs Rim-
ants Klepšis ir pārliecināts, ka tiek godināta ne tikai karavīru piemiņa, 
jo tas ir kas vairāk. Visos laikos ir bijis daudz brīvprātīgo, kas rūpējušies 
par karā kritušo piemiņu, tomēr svarīgi nodot tradīcijas arī nākošajām 
paaudzēm. Pasākumā piedalījās arī Lietuvas jaunsargi. Rokišķu rajona ja-
unsargu komandieris Aļģis Veikšis atgādina, ka nekad nedrīkst aizmirst 
pagātni. “Ja aizmirsīsim pagātni, neuzbūvēsim nekādu nākotni,” viņš 
uzsver. “Pagātne ir kā mājas pamati. Kādas var būt robežas starp mūsu 
brāļu zemēm - Lietuvu un Latviju... Tur ir piemineklis partizāniem, tur 
latvieši un lietuvieši atdusas.” 

Uzrunājot klātesošos Červonkas (Sārtenes) kapsētā Rokišku mērs An-
tanas Vagonis aicināja ne tikai vēlreiz izlasīt vārdus, kas kalti piemineklī, 
bet tajos iekodētajā  vēstījumā raudzīties ar dziļāku izpratni. “Raugoties 
šajā piemineklī, izlasīju tos svarīgos vārdus, ko karavīri gribēja mums visi-
em vēstīt  - “ceļiniek, apstājies un pasaki, ka mēs esam cīnījušies par brīvī-
bu”. Viņi cīnījās nevis par to, lai paši būtu bagāti, bet par to, lai mēs būtu 
brīvi. Prieks, ka šajā zemē, tik pat cik lietuviskā, tik latviskā ir pulcējušies 
abu tautu ļaudis priekā un gandarījumā par šo dzīvo zemi. Tas ir tikai ap-
stiprinājums tam, cik stipras, vienotas  var būt divas blakus atrodošās un 
tik līdzīgās tautas un valstis,” teic A.Vagonis. 

Svinīgo atceres brīdi kuplināja arī  Eglaines pamatskolas skolēni ar 
dzejas priekšnesumiem, vokālais ansamblis „Saskaņa” un „Sonāte”, Li-
etuvas represēto cilvēku koris. Pēcāk visi pulcējās  Eglaines kultūras namā 
uz tikšanos ar Ilūkstes novadā dzīvojošos Lietuvas pilsoņiem un lietuvieši-
em un kopīgās dziesmās vienojoties koncertā. 

Ir apritējuši 100 gadi kopš kareivji, zemnieki, politiķi, tauta iestājas 
par neatkarīgu Latvijas un Lietuvas valsts izveidošanu. 100 gadi kopš 
brīvības cīņās ir krituši Tēvijas aizstāvji, tie bija ļaudis, kas aizsāka pro-
cesus, kas bija par pamatu   Latvijas un Lietuvas neatkarības sākotnei un 
ceļam uz to. Šajā dienā  tika pieminēti zīmīgi vēsturiski notikumi, 
kas apliecina spēcīgās divu Baltijas valstu saites. Ir lieti atcerēties, 
Latvijas, Lietuvas varoņi – kareivji – šo 100 gadu laikā izcīnīja ļoti daudzas 
kaujas un cīņas, lai mēs šeit šodien būtu brīvi, neatkarīgi dzīvotu Latvi-
jas, Lietuvas valstīs. Arī Lietuvas kareivji atdeva dārgāko – dzīvību un 
atdusas Ilūkstes un Daugavpils novadu kapos. Katru gadu noliecam galvu 
mūsu varoņu priekšā, un arī tagad, sagaidot mūsu abu valstu simtgadi. Lai 

mūžīga piemiņa varoņiem.

16. septembra atceres pasākumu ““Varoņu vēstures ceļš” Latvija – Li-
etuva – 100”  organizēja 1919.–1920. g. Brīvprātīgā Lietuvas Rokišķu ra-
jona Kara kapu biedrība, Daugavpils lietuviešu biedrība „Rasa”, Rokišķu 
novada muzejs, atbalstīja – Lietuvas Republikas Krasta aizsardzības min-
istrija, Ilūkstes novada pašvaldība. Piemiņas pasākums ““Varoņu vēstures 
ceļš” Latvija – Lietuva – 100” tika iekļauts  Latvijas  simtgades pasākumu 
kalendārā.

Madara Pavlovska,redaktore

T O R E I Z  U N  T A G A D

Ar svinīgu dievkalpojumu Sventes Vissvētākās Trīsvienības Ro-
mas katoļu baznīcā tika pieminēti no 1918. līdz 1920.gadam bojā 

gājušie Lietuvas karavīri

Šajā simboliskajā vietā - Arones ciemā pie Daugavas -  Daugavā 
tika palaisti ozola vainagus, simbolizējot ne vien ceļu uz brīvību 
un pieminot kritušos, bet arī simbolizējot abu tautu draudzību, 

sajūtot stiprās kopīgās saites.

Atceres pasākumu ““Varoņu vēstures ceļš” Latvija – Lietuva – 
100”  organizēja 1919.–1920. g. Brīvprātīgā Lietuvas Rokišķu ra-
jona Kara kapu biedrība, Daugavpils lietuviešu biedrība „Rasa”, 
Rokišķu novada muzejs, atbalstīja – Lietuvas Republikas Krasta 
aizsardzības ministrija, Ilūkstes novada pašvaldība
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NOVADĀ NOTIEK VAIRĀKI SLIMĪBU 
PROFILAKSES UN VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

Ar Jauniešu festivālu augustā, Ilūkstes novadā aizsākās pasākumu maratons, 
kas notiek projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimī-
bu profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros. Visu septembri novada iedzīvotājiem bija 
iespēja apmeklēt un iesaistīties visdažādākajās norisēs– radošās darbnīcas bērniem, 
jauniešiem, senioriem, tika organizētas lekcijas, atbalsta grupas un veselīgu, sportis-
ku  dzīvesveidu rosinošas aktivitātes dažādām mērķgrupām.

Viens no šādiem pasākumiem notika 22.septembrī Ilūkstes novada Sporta skolas 
Sporta centrā, kur tika organizētas sporta spēles personām ar invaliditāti un sen-
ioriem, to ietvaros tika organizēta iesildīšanās ar fizioterapeitu, dažādas sportiskās 
aktivitātes, kā šautriņu mešana, sportiskais dabas pētnieks, basketbola metieni grozā,  
lielā dārz jenga u.c.  

Saulainajā 23.septembra dienā, paralēli notiekošajam Ilūkstes ielu skrējienam, 
aizvadījām kustīgu “Ģimenes sporta un veselības dienu” , kad notika nodarbības 
svaigā gaisā- vingrošana mammām kopā ar bērniem, vingrojumu demonstrācijas 
fizioterapeita uzraudzībā stājas korekcijai, bija Māmiņu studija par grūtnieces ve-
selības aprūpes savlaicīgas uzsākšanas nozīmi, Labsajūtas studijā - demonstrējumi 
fiziskās veselības veicināšanai, īstenojot jogas nodarbības, Veselīga uztura studijā - 
lekcija par pareizu un sabalansētu uzturu, kā arī citas aktivitātes visai ģimenei. 

Īstenojot projektu, 30. septembrī visi tika aicināti doties uz Bebreni un iesaistīties 
pasākumā „Nūjošanas festivāls ar foto orientēšanās sacensībām”.  Pie Bebrenes dzir-
navām sapulcējās nūjotāji ar pieredzi un tie, kas nolēmuši pievērsties nūjošanai un 
darīt to pieredzējušas nūjošanas treneres Lindas Andrusas vadībā, kuras moto ir: 
„Nūjot var katrs, bet es to iemācu darīt labi”. Trenere ļoti interesanti un atraktīvi 
stāstīja par nūjošanas nozīmi, nepieciešamo inventāru un mācīja dalībniekus veikt 
virkni vingrinājumu, lai apgūtu pareizu nūjošanas tehniku.

Iepriekšminēto pasākumu laikā darbojās „Veselības stūrītis” – iespēja nomērīt 
asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs, noteikt ķermeņa svaru un ķermeņa masas in-
deksu, saņemt padomus pareizam un pilnvērtīgam uzturam. Sakām paldies arī  jau-
niešiem, kuri iesaistījās pasākumu organizēšanā!

Arī oktobrī notiks dažādi veselības veicināšanas pasākumi. Ikvienu ai-
cinām tajos iesaistīties! Oktobrī būs iespēja iesaistīties atbalsta grupas nodarbībās, 
sīkāk – afišā 19.lpp. sekojiet informācijai arī novada mājaslapā www.ilukste.lv 

Madara Pavlovska,
redaktore

V E S E L Ā  M I E S Ā  V E S E L S  G A R S

Sporta spēles personām ar invaliditāti un senioriem tika 
iesāktas ar iesildīšanos, ko vadīja  fizioterapeite 

Pasākumos darbojās Veselības stūrītis - asinsspiediena, cuku-
ra līmeņa asinīs mērīšana, svēršanās, ķermeņa masas indeksa 

noteikšana - padomi pareizam un pilnvērtīgam uzturam

23.septembrī, paralēli notiekošajam Ilūkstes ielu skrējienam, 
aizvadījām “Ģimenes sporta un veselības dienu”

30. septembra rītā Bebrenē sākās „Nūjošanas festivāls ar foto 
orientēšanas sacensībām”(foto: www.manabebrene.lv )
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I Z G L Ī T Ī B A

ILŪKSTĒ, JĒKABPILS IELĀ 
UZSTĀDĪTĀ KRAUKĻA FIGŪRA 
NES VĒSTĪJUMU BĒRNIEM

Šī gada aprīlī Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludināja konkursu 
„Kraukļi aizlido no Stikla kalna”, kurā aicināja Latvijas publiskās biblio-
tēkas pieteikties uzņemt savā pilsētā, bibliotēkas pagalmā vai parkā vienu 
no septiņiem „melnajiem kraukļiem”. Un, lūk, ar Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliotēkas starpniecību viens krauklītis ir mūsu.

Gudrais krauklis vēstīs novada bērniem par Raini, par Veco Stenderu, 
par kultūru un mākslu, par visu radošo un neparasto, un par bibliotēkas 
misiju un lasīšanu… Paldies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direkto-
rei Ilonai Linartei-Ružai, mākslas skolas audzēkņiem un skolotājai Leldei 
Kundziņai par skaisto ideju ietērpt krauklīti ziedu mētelītī un šīs idejas 
realizēšanu. Atcerēsimies, Rainis savā lugā „Zelta zirgs” kraukļa mutē ieli-
ka vārdus „Pastāvēs, kas pārmainīsies”! Tie varētu noderēt ikvienai ļaužu 
kopienai.

Kraukļa dizaina māksliniece – Indra Sproģe, izpildījuma materiālā au-
tors ir scenogrāfs Ģirts Mucenieks.

  Mazliet no vēstures…
Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēls krauklis 2014. gadā piedalījās Rīgas 

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā iekļautajā pasākumā, bērnu 
karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”. Rīgā bija ieradušies 1500 čak-
lākie lasītāji no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas visā Latvijā, to skaitā 31 
mūsu novada žūrijas eksperts. 

Bērni, ģērbušies pašu veidotos karnevāla tērpos, atbilstoši viņu mīļākās 
grāmatas tēmai, Nacionālo bruņoto spēku orķestra un Skumjā ķēniņa pa-
vadībā devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, lai simboliski palīdzētu atbrīvot Saulcerīti un stiprināt „Ga-

ismas pili”. Pie bibliotēkas zālienā stāvēja 7 melni kraukļi, kurus bērni 
pārkrāsoja baltus. 

Bērni iepazinās ar jauno bibliotēku. Labākie rakstītāji pulcējās bibli-
otēkas augstākajā stāvā, lai atstātu savus autogrāfus kopējā jaunu leģendu 
grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”. Šo jauno talantu vidū bija arī Ilūkstes 
pilsētas bērnu bibliotēkas lasītāja Dinija Rimoviča.

Ināra Valpētere
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Gudrais krauklis vēstīs novada bērniem par Raini, par Veco 
Stenderu, par kultūru un mākslu, par visu radošo un neparasto, 

un par bibliotēkas misiju un lasīšanu…

PĒTĪJUMA «ĶIRBIS - LIELĀ RUDENS 
OGA» NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Tieši Miķeļdienā, 29.septembrī, Ilūkstē, Vienības laukumā, notika 
Ilūkstes novada vispārizglītojošo skolu 1.-9.klašu skolēnu vasaras pētījuma 
”Ķirbis – lielā rudens oga” noslēguma pasākums.

Iepriekšējā mācību gadā radās ideja skolēniem piedāvāt veikt vasaras 
pētījumu. Ikgadējā skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu un Pētniecisko 
darbu konkursa „Esi pētnieks” noslēguma pasākumā (31.martā) katrai 
skolai tika uzdāvinātas 2 paciņas vienas šķirnes ķirbju sēklas un lūgts, lai 
vasarā tās tiek audzētas.

Diemžēl šī vasara ķirbju audzētājiem bija ļoti nelabvēlīga, tādēļ bija arī 
pētnieki, kuriem nācās atzīt, ka ķirbis ir sapuvis vai noslīcis.

Tomēr 12 pētniekiem veiksmīgi izdevās sagaidīt Miķeļdienu ar savu 
ķirbju ražu un piedalīties noslēguma pasākumā.

Pasākuma gaitā vislielāko interesi izraisīja ķirbja svēršana un atbildes 
noskaidrošana uz jautājumiem „Cik liels izaudzis šī gada prāvākais ķir-
bis?” un  „Kuram būs izdevies izaudzēt lielāko ķirbi?”  

Tā nu dziesmas dziedādami, mīklas minēdami, iedami rotaļās un vēro-
jot dabu Miķeļdienā, lai prognozētu laika apstākļus turpmākajam laikam, 
bet visam pa vidu, sverot ķirbjus, nonācām pie atbildēm uz visus interešē-
jošiem jautājumiem.

1.vietu ar ķirbja masu 32,70 kg un goda titulu „Ilūkstes novada va-
renķirbis – 2017” ieguva Dagmāra un Madara Dumbra – Dumbrovskas 
(Eglaines pamatskola 3.un 5.klase).

2.vietu ar ķirbja masu 29,40 kg  un goda titulu „Ilūkstes novada 
lielķirbis – 2017” ieguva  Aldis Voivods – Šulte (Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 3.klase) .

3.vietu ar ķirbja masu 26,40 kg un goda titulu „Ilūkstes novada 
ķirbis – apaļvaidzis 2017” ieguva Jūlija Sidorova (Subates pamatskola 
6.klase).

Kā mierinājuma balvu un Diplomu par mazāko ķirbi, kura masa bija 
2,5 kg un titulu “Ķirbītis – Īkstītis” saņēmja Oļegs Oboļevičs (Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskola 6.klase).

Pasākumu Miķeļdienas krāsās iekrāsoja Bebrenes folkloras kopas da-
lībnieču dziesmas un rotaļas (vad. Rita Kalvāne), Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskolas 9.klases meiteņu dziesma (skolotāja Daiga Martinsone) un 
1.klases skolēnu rotaļa (skolotāja Līga Kūliņa).

Lieliskie laika apstākļi, intriga par ķirbi – uzvarētāju un iespēja klāt-
esošajiem aktīvi līdzdarboties, radīja jauku svētku noskaņu.

Paldies, pasākuma noslēgumā tikai teikts visiem pētījuma dalībnie-
kiem un viņu atbalstītājiem – vecākiem un  skolotājiem, kā arī aktīvajiem 
svētku līdzdalībniekiem. Ķirbji, kuri piedalījās svēršanas sacensībās, lielā-
koties palika Ilūkstē, lai savu ceļu turpinātu labdarībā.

Šķiet, ka ķirbju audzēšanas un svēršanas svētki, varētu turpināties arī 
nākošajā gadā!?

Valda Namiņa, Zinātniski pētniecisko darbu
Metodiskās apvienības vadītāja 

1.vietu ar ķirbja masu 32,70 kg un goda titulu „Ilūkstes novada 
varenķirbis – 2017” ieguva Dagmāra un Madara Dumbra – Dum-

brovskas (Eglaines pamatskola 3.un 5.klase)
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DVIETES MUIŽAS ĒKĀ APSKATĀMA 
IZSTĀDE „KULTŪRVĒSTURISKAIS 
MANTOJUMS – TRAUKI SENĀK UN 
TAGAD”

29. septembrī Dvietes pagasta muižas ēkas telpās biedrība „Dvietes 
vīnogas” organizēja projekta noslēguma pasākumu un izstādi „Kultūrvēs-
turiskais mantojums – trauki senāk un tagad”.

Dvietes muiža sanākušos sagaidīja sveču gaismā, kas vietai rada īpašu 
atmosfēru, pasākuma gaitā, kopā izstaigājot telpas, baudījām gan muz-
ikālos un dejas priekšnesumus, gan uzzinājām par ēkas vēsturi un projekta 
ietvaros veiktajiem darbiem. 

Atjaunojot Dvietes muižas ēku, tiek radīta sabiedriski nozīmīga vietē-
jās kopienas aktivitāšu vieta Dvietē ar neatkārtojamu identitāti, ar spē-
ju aktivizēt vietējo sabiedrību un dažādot kultūras pasākumus Dvietē. 
Muižas ēkas saglabāšanas darbi nodrošinās vietējās nozīmes kultūrvēstur-
iskā pieminekļa saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Dvietes muižas ēka 
būs jauns tūrisma apskates objekts, daudzpusīgi izmantojams objekts, kas 
kalpos sabiedriskiem mērķiem.

Un arī šajā reizē, 29.septembra vakarā, muižas telpās iedzīvojās jau-
na izstāde „Kultūrvēsturiskais mantojums – trauki senāk un tagad”, 
kur ir aplūkojamas dvietiešu un novadnieku trauku kolekcijas. Izstādē 
aplūkojam bijušā dvietieša Ēvalda Točkas kolekcija, Bebrenes biedrības 
“Sēlenes”, Dvietes senioru deju kopas “Saulespuķes” un citu autoru kol-
ekcijas. Trauki, kas pārmantoti no vecvecmāmiņām un trauki ar pavisam 
nesenu vēsturi, tas viss vienuviet. Ja kāds  vēl nav paguvis ieskatīties 
izstādē un klātienē sajust Muižas ēkas auru, acainam viesos,  saz-
inoties ar Vandu 26369215.

Šogad Biedrība „Dvietes vīnogas” īstenoja Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. 
apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vi-
etējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” (projekta Nr. 
16-03-AL28-A019.2201-000033). Pateicoties realizētajam projektam, tika 
veikta ēkas jumta pilnīga nomaiņa, pamatu nostiprināšana, logu nomaiņa, 

ārdurvju nomaiņa u. c. darbi, kurus veica SIA „Jēkabpils PMK”. Projekta 
kopējās izmaksas – EUR 47 326,49 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs sim-
ti divdesmit seši euro 49 centi), no kuriem 10% apmērā līdzfinansējumu 
piešķīra Ilūkstes novada pašvaldība. 

Dvietes muiža - Grāfu Plāteru – Zībergu muiža ir uzbūvēta pagājušā 
gadsimta sākumā. Muižas ēkā bija skola, kurā mācījušās vairākas paaudz-
es. Pēdējās zvana skaņas šī ēka dzirdēja 1972.gadā, pēc tam šeit darbojās 
Lotosa vienības. Lai arī Dvietes muižas ēka gandrīz 40 gadus stāvējusi 
tukša, šobrīd pateicoties dvietiešu neatlaidībai un pūlēm te no jauna at-
dzīvojušies vecie mūri, sveču gaismā dzimstot vien šai vietai raksturīgai 
aurai.

Madara Pavlovska,
redaktore

M A N T O J U M S

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA 
DIENAS 2017
VĒSTURISKU NOTIKUMU VIETAS

Septembra mēnesī visā Eiropā tiek saglabāta skaista tradīcija – notiek 
Kultūras mantojuma dienas un arī Latvija jau vairāk nekā divdesmit ga-
dus tajās piedalās. Arī pie mums, Bebrenes pagasta teritorijā, Kultūras 
mantojumu dienu pasākums notiek jau trešo reizi! Iepriekšējie bija gan 
Bebrenes muižā, gan Valaiņu pilskalnā.

9. septembrī Bebrenes pagasta Putnu salā dabas parka informācijas 
centrā ‘’Gulbji’’ pulcējās kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas 
entuziasti, lai Vides klases nodarbībā ‘’Tagadnes un pagātnes krustceles 
Dvietes upes ielejā’’ izzinātu akmens laikmeta apmetnes Dvietes senlejā.

Pasākumā  VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra 
Zirne pastāstīja par arheoloģiskajiem pieminekļiem Latvijā. Par pirmo 
iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā un Dvietes upes krastos vēstīja 
VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna. 

Ļoti interesanti un krāšņi bija arheoloģisko tērpu, rotaslietu un 
darba rīku un ieroču demonstrējumi, ko mums bija atvedušas rekonstruk-
cijas un eksperimentālās arheoloģijas grupas ‘’Senzeme’’ meitenes. Visi 
interesenti varēja pamēģināt uzlikt gan bronzas rotas, gan uzvilkt bruņu 
tērpu un pacilāt zobenu, sajust rotas lietu un ieroču smagumu!

Pēc gardas un sātīgas uz ugunskura vārītas baraviku zupas no-
baudīšanas, varēja pamēģināt pirkstu veiklību un tāpat kā akmens laik-
metā mēģināt izgatavot māla traukus mūsu podnieka Mareka Zavodnoja 
vadībā. Kultūras mantojuma dienām Putnu salā būs arī turpinājums, jo 
izgatavotos māla traukus ir arī jāapdedzina un to varēs izdarīt jaunajā pod-
nieka ceplī pie ‘’Gulbjiem’’. Septembrī notiks podnieka cepļa kurināšana 
un vakarēšana pie ugunskura.

Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Foto: www.manabebrene.lv 

Ļoti interesanti un krāšņi bija arheoloģisko tērpu, rotaslietu un 
darba rīku un ieroču demonstrējumi, ko bija atvedušas rekons-
trukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupas ‘’Senzeme’’ 

meitenes

Dvietes muiža sanākušos sagaidīja sveču gaismā, kas vietai rada 
īpašu atmosfēru, pasākuma gaitā, kopā izstaigājot telpas, baudī-
jām gan muzikālos un dejas priekšnesumus, gan uzzinājām par 

ēkas vēsturi un projekta ietvaros veiktajiem darbiem

                                                  



10
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 8 .  2 0 1 7 . g a d a   9 . o k t o b r ī

S I R D S D A R B S

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

Saruna ar Ingu Strodi

BĒRNUDĀRZS – ĪPAŠA, TIEŠI BĒRNIEM VEIDOTA 
ATTĪSTOŠA, AUDZINOŠA VIDE

Pastāsties par bērnudārza darba specifiku.

Mēs bērnudārzā zināšanas nedodam, mēs bērnu attīstām, jo 
bērns attīstās pats, mēs tikai dodam tam vajadzīgo vidi, tam 
vajadzīgo informāciju, piedāvājam visu. Mēs īstenībā strā-
dājam jau sen pēc šī kompetenču, tā sauktajām pieejām, kas 
tagad būs jaunais Izglītības satura reformas modelis. Mēs 
jau sen to darām, vairāk jāapgūst materiāla, vairāk redzēt. 
Pavisam nesen nāca priekšā tas materiāls – ja tu dzirdi in-
formāciju tev paliek tikai 20%, ja tu redzi informāciju un 
dzirdi, tad 30% un tā tālāk, tāpēc arī skolotājs ved ārpus 
dārziņa, ja, piemēram, par kādu tēmu runā ir jāiet ekskursi-
ja, piemēram, nevar par rudens lapām runāt iekšā, ejam ārā, 
tās ir jāiztausta, jāuztver ar visām maņām. To skolotājas arī 
pašas pamana, jo vairāk, tuvāk tai reālajai vietai bērns no-
nāk, jo vairāk viņā nogulstas.

Strādājam laika garam atbilstoši. Man nav grūti kolektīvā 
aicināt uz pārmaiņām. Mēs zinām, tas ir pats grūtākais, 
izmanīt cilvēku, bet man te nav grūti, jo visu ļoti pieņem, 
pieņem jaunās idejas. No sākuma jau nošausminās “vai, vai, 
vai, ko jaunu izdomās” (Smejas). Piemēram, mēs jau sen 
strādājam “pa centriem”, kas īstenībā ir daudz grūtāk nekā 
sasēdināt bērnus solos. Mēs tagad braucam pa Latviju un 
redzam, ka tiek tie bērni sasēdināti, varbūt ne tik tieši, ka 
pakaušos skatās, bet tiek viņi tomēr sēdināti! Strādāt “pa 
centriem” kā mums ir, tas ir daudz grūtāk, jo tad ir, pirm-
kārt, labi jāprot disciplinēt bērnus un, otrkārt, jābūt intere-
santām nodarbēm, tad viņi tur darbosies, nevis blēņosies, 
vai tikai spēlēsies. Spēlēties, protams, bērniem vajag, mēs 
to visi zinām un ir arī brīži, kad viņiem ļauj izspēlēties, cik 
vajag un tieši tāpēc mēs īstenībā neatbalstām šo te Izglītības 
ministrijas reformu, kas paredz, ka uz skolu jāaiziet jau seš-
gadīgajam bērnam. Šeit, pirmkārt, ir tā vide, kur viņš visas 
dienas garumā var attīstīties un mācīties, tā ir viņam spe-
ciāli radīta vide, kas nebūs skolā, sasēdinot, bērnus solos ar 
grāmatām, viņam nebūs cita materiāla. Te bērni iemācās da-
rīt visu – spēlējot ģimeni, viņiem, teiksim, parādās arī viņu 
domas par to kāds ir tas ģimenes modelis, viņi taču kopē 
mūs. Domāju, ka ir ļoti labi, ka ir šāda brīva vide pēc iespējas 
ilgāk. Ir pedagoģiskās pieredzes, kur bērniem tiek piedāvāts 
materiāls, lai viņi pakāpeniski attīstītos, un tur visur figurē 
šis te, ka ir tā brīvā vide, apkārt ir audzinošā vide un šādas 

idejas mēs ļoti akceptējam un atzīstam. Braucot ekskursijās 
un  apskatot visus šos bērnudārzus, ko mēs darām jau 7,8 
gadus, redzam, ka īstenībā mūsu dārziņš izceļas citu dārzi-
ņu vidū skolotāju radošo darbu ziņā, varbūt tā arī ir mūsu 
kā administrācijas virzība, jo tiecamies uz to, ka ir pašdari-
nāts materiāls, skolotājs zina, ko tieši dot bērniem, lai tie ir 
ilgdzīvojoši materiāli, jo var taisīt jaunu rotaļu, bet, lai nav 
jāatkārto tā pati. Mums ir tradīcija, mēs rīkojam semināra 
praktikumu, kad katra skolotāja dalās ar citām savās ide-
jās, savā izpildījumā un tas viss arī mūsu grupās ir redzam. 
Mēs ieejam grupā un redzam, ka tur nav tik daudz pirkto 
rotaļlietu, kas ir vienkārši, ja ir nauda, tur tieši ir ielikta tā 
sava doma un savs izpildījums, varētu teikt –oriģināldarbi. 
Mums viss kolektīvs ir ļoti lielas rokdarbnieces un tas ir vēl 
viens nenovērtējams pluss, jo var būt profesionāls pedagogs, 
kas prot organizēt darbu un bērnu grupu un pēc metodikas 
pateikt tieši tā, kā viss ir jādara, bet šis te siltums no tā 
pašdarinātā materiāla tas ir neaizstājams. Man darbinieki ir 
ļoti, ļoti labi. Izglītības pārvaldē tur arī ir brīnišķīgi cilvēki, 
kas saprot mūsu vajadzības, kas saprot mūsu centienus, arī 
uzslavē mūs, kas ir patīkami, cilvēkam jau vajag dabūt ap-
stiprinājumu, ka viņš dara pareizi un kā varētu vēl labāk, un 
to mēs arī tur atrodam.  Mēs katru gadu braucam uz Dau-
gavpils universitātes rīkoto zinātniski praktisko konferenci, 
sadarbojamies ar Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrī-
bu, mana labā roka, vislabākais palīgs-Vita Vanaģele, viņa 
ir Ilūkstes un Daugavpils arodbiedrības atbildīgā persona, 
viņa ir arī mūsu arodbiedrības līderis. Esam agrāk arī pro-
jektos piedalījušies, bet tomēr tik veikli ar tiem nesokas, jo 
esam noslogoti darbā. 

DZĪVES PUĶES!

Kā raksturotu Jūsu bērnudārza kolektīvu?

Man ir īstenībā ļoti, ļoti paveicies. Kad es šeit sāku strādāt 
par vadītāju, tad mums tas kolektīvs bija tas ar kuru mēs 
tajā laikā mācījāmies pedagoģiskajā klasē, kas bija Ilūkstes 
1.vidusskolā un tās visas kolēģes mēs šeit sākām strādāt 
vienlaicīgi. Citas jau bija pirms tam strādājušas, bet pār-
svarā sanāca tas kodols tāds, kas mēs kopā mācījāmies. Šeit 
strādā fantastiski cilvēki! Viņas visas ir tik ļoti čaklas! Ja 
sākumā baidījās, tad tā bija mana vēlme, atraisīt to radošu-
mu, nebaidīties sevi izpaust, jo tad, kad tu to veicini, cilvēki 
to izdara. Kolektīvs ir brīnišķīgs, pret bērniem izturēšanās 
lieliska, nav bijis pat neviens starpgadījums, kad būtu kaut 
kas jāaizrāda. Protams, cilvēks ir tāda būtne, kuru vienmēr 
vajag paskubināt (Smejas), tāpēc jau ir tie vadītāji, vai ne. 

VISS PATĪKAMĀK IR REDZĒT TOS CILVĒKUS, 
KURI IR ATRADUŠI SAVU DZĪVES AICINĀJUMU

Dzimusi cēsiniece, ar piepildītiem sapņiem te - Ilūkstē. Radoša pieeja 
darbam un atpūtai, spēja mainīties un  balansa ievērošana dzīvē ir tās lie-
tas, ko savā ikdienā kultivē Inga Strode, PII “Zvaniņš” vadītāja.

Strādāt laika garam atbilstoši - tas ir bijis aktuāli vienmēr -  bērnudārzā 
tiek organizēti semināru praktikumi, pieredzes apmaiņas braucieni, kopī-
ga ideju ģenerēšana, kas veido pamatu tam, ka ik gadu “Zvaniņš”  kolektīvs 
iedibina kādu jaunu tradīciju vai aktivitāti. Te bērnudārza kolektīvs jau 
sen strādā pēc kompetenču pieejām, kas tagad būs jaunais Izglītības satura 
reformas modelis. Bērnudārzi ir tā vieta, kur ir veidota tieši bērniem pie-
mērota attīstoša vide. Uz sadarbību un attīstību orientēts kolektīvs un va-
dītāja ar skaidru redzējumu ikdienas darbam. PII “Zvaniņš” ar savu darba 
stilu un pieeju  Latvijā uz daudzu citu fona tik tiešām spēj  izcelties.

Gaismas un siltuma pildītās PII “Zvaniņš”  telpas liek justies omolīgi un 
mīļi, bērnu un viņu audzinātāju atvērtība iedvesmo patiesam smaidam.
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Bet īstenībā šeit jau arī nav jāskubina cilvēki, jo katrs zina savu darbu, 
katrs to dara un, protams, vis patīkamāk ir redzēt tos cilvēkus, kuri darbā 
ir atraduši savu dzīves aicinājumu, pie mums tie nav tikai pirmsskolas sko-
lotāji, bet tās ir arī auklītes, kas tā arī atnākušas, viņas paliek un strādā. 
Mums kadru mainība ir tik ļoti maza! Ir patīkami, ka ir atnākuši mūsu 
darbinieku bērni. Mūsu mūzikas skolotāja Ona, viņa šeit ir izaugusi kā 
bērns šajā bērnudārzā un atnākusi strādāt uz dārziņu un viņa ir fantas-
tiska mūzikas skolotāja! Mēs arī maināmies laika gaitā, neskatoties arī uz 
mūsu gadiem bioloģiskajiem. Vēl, kas man ļoti patīk, ka visas sievietes ir 
arī ļoti sievišķīgas un skaistas, ļoti pievilcīgi arī no ārienes cilvēki. Es arī to 
esmu centusies veicināt, it kā netieši, aicinu, ka vajag arī uzkrāsoties, vajag 
būt estētiski skaistai, jo Dievs sievieti vispār ir radījis kā puķi, kā dzīves 
puķi! Visas skolotājas ir pievilcīgas, tāpat auklītes, apkopējas.

Ko ir svarīgi ievērot ikdienas darbā, lai tiktu veidota “veselīga 
vide” tieši kolektīvā?

Svarīgi ir tas, ka mums ir ļoti līdzcietīgi cilvēki, viens otra bēdās palīdz un 
tāpat arī mēs protam priecāties kopā, es no tā nemaz nevaru atteikties, 
katru gadu gribam kopīgu ekskursiju, šogad jau arī paspējām, bijām Viļa-
kas novada Žīguru pagastā. Un mēs nešķirojam – brauc atsevišķi pedagogi- 
mēs braucam visi kopā. Mācamies gan no pozitīvās, gan no tādas pieredzes, 
kas varbūt ir negatīva, kas ir audzinoša. 

Daudz runā par to izdegšanas sindromu, kad strādājot ar daudz bērniem 
tu daudz izliecies no sevis, bet mēs te viena otru uzmundrinām, mums ir 
patīkamas kopā sanākšanas – svinam dzimšanas dienas - kas ir tāds atslo-
dzes brīdis. Mēs labi zinām, lai cilvēks labāk strādātu, viņam vajag ne tikai 
šo darbu, bet arī iemācīties atpūsties, kas īstenībā mums nāk no padomju 
laikiem līdzi, ka tas nav labi, vislabākais ir tikai tas, kurš tikai strādā. Ta-
gad mēs zina, ka tie ir darbaholiķi, tāpēc ir jāprot atpūsties. Un to es arī 
visādā veidā veicinu, rosinu arī ar savu piemēru, ka ir jābrauc ceļojumos 
un īsto atpūtu, nevis mājās atvaļinājuma laikā jātaisa remonts, es vienmēr 
tādas frāzes izmetu! Ir jādod sev tiešām atpūta, kur katrs to smeļas un to 
es kultivēju – ka atpūta ir svarīga. Lai tas balanss nepazustu, tās ir divas 
svarīgas lietas – darbs un atpūta. 

POZITĪVA DOMĀŠANA

Jūsu, kā vadītājas loma.

Es esmu viena no viņām, man nekad nav bijis, es vismaz ceru, ka nav bijis 
autoritārs  vadības stils, ja ir kaut kādas lietas, kuras man kā vadībai ir 
jāpanāk no kolektīva, tad es cenšos strādāt jau iepriekš, sagatavot “aug-
sni”un pēc tam turpināt vislabākajā veidā, vēl labāk, ja cilvēki, jau kaut ko 
izmēģina, un tad tādas lietas iesākt un darīt tālāk un darīt labi. Kā vadītāja 
esmu ļoti lojāla mūsu pašvaldībai, pašvaldībai, kura mums dod darbu, jo 
mums ir laba pašvaldība, kas respektē mūsu vajadzības un iespēju robežās 
tās piepilda. Es vienmēr esmu saprotoša par finanšu līdzekļiem, jo man arī 
pašai ir gadījies tur būt, strādāt pašvaldības darbā. Pašvaldībai liels pal-
dies. Mēs jau esam tik viena neliela daļiņa, jo ir taču tik daudz vajadzību. 
Kā es palīdzu pašvaldībai. Domājum, nav daudz pašvaldībās tādu bērnu-
dārzu, vismaz es nezinu, kur ir visoptimālāk noregulēts darbinieku darba 
laiks, jo  darba laiks, tās ir apmaksātās stundas cilvēkiem. Es vēroju, cik 
nepieciešams ir, piemēram, mums kādreiz strādāja iestāde no 7.30, tagad 
mēs strādājam no 7.00, jo cilvēkiem parādījās reālā dzīves nepieciešamība, 
bet no 7.00 man nestrādā visas grupas, kā tas ir pilsētās, jo nav vajadzības. 
Mums pirmajos divos gados, kad izmēģinājām, mums bija divas grupiņas, 
kas strādāja dežūrgrupas režīmā, tātad no 7.00  nāca tikai viena audzi-
nātāja. Tagad mums ir divas grupas – no 7.00 un 8.00 ar audzinātājām, 
bet pedagogi nāk uz darbu 8.00, zinu, ka Latvijā tā nav,  visi strādā no 
7.00, cik tas ir ekonomiski atbilstoši es par to ļoti šaubos. Bet tās bija tās 
labās idejas, ko mums kādreiz deva Ruta Boša mūsu priekšniece Izglītības 
ministrijā, es arī, par cik, pirms tam daudzus gadus esmu strādājusi kā 
pirmskolas darba organizatore Daugavpils novada domē, tad es tiku uz 
šīm sanāksmēm, kur bija vadošie pirmsskolas speciālisti, kur Boša stāstīja 
daudzas labas domas arī ārzemju pieredzi, kur  ir šīs te dežūrgrupas, kur 
sapulcējas to vecāku bērni, kuriem to vajag, bet pārējie var nākt uz 8.00. 
Vakarā mums grupiņa strādā līdz 17.00 un pagarināts līdz 17.30. Ja pa-
garināt vakaru par stundu, tad padomājiet, cik gara darba diena bērnam 
sanāk, lai arī šeit ir aktivitātes un atbilstoša vide, tomēr tās ir garas stun-
das, kad bērns ir prom no mājām. Es joprojām gribu sludināt, ka pirmā 
un galvenā audzināšana ir ģimene, tāpēc tas bērns ir radīts, lai ģimenē ar 
viņu priecātos, lai audzinātu. Tieši ģimene un paši tuvākie cilvēki ir bēr-
nam vajadzīgi, tikai tā izaug laimīgs cilvēks! Kā taupām vēl resursus, tās ir 
aizvietošanas, kad slimo un ilglaicīgi slimo darbinieki, mēs meklējam tādus 
variantus, lai pēc iespējas mazāk to līdzekļu aiziet, tāpat arī vasarās tiek 

S I R D S D A R B S
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samazināts grupu skaits, darbiniekus cenšos izvietot tā, lai būtu optimāli. 
Arī atbildīga ēšana, skatāmies ēdienkartē, ko bērni ēd, lai ēdiens netiktu 
izmests, arī vecākiem gribās aicināt neizstāt mājās gatavoto ēdienu ar ne-
veselīgu pārtiku, kas ir liels kairinājums bērniem.

Es joprojām gribu sludināt, ka pirmā un galvenā audzināšana ir 
ģimene, tāpēc tas bērns ir radīts, lai ģimenē ar viņu priecātos, lai 
audzinātu. Tieši ģimene un paši tuvākie cilvēki ir bērnam vaja-
dzīgi, tikai tā izaug laimīgs cilvēks!

Visu šo laiku esmu par vadītāju strādājusi un uzskatu, ka man tieši tā sū-
tība ir šis darbs, kas man jādara un man ir paveicies, ka es varu ietekmēt 
ar savu domāšanu, uzskatiem tieši šo pirmsskolas sfēru, tajā uzskatu, ka 
esmu speciālists. Mums tagad ir paredzēta ar 2018.gada 1,janvāri vadītāju  
atestācija regulāra ik pa diviem gadiem, ir pašvaldības novērtējums un vie-
nu reizi 6 gados valsts novērtējums. Īstenībā, es neesmu ļoti stipri iesprin-
gusi, ja arī kaut kas nav tieši normatīvo aktu ziņā, varbūt kaut kas drusciņ 
nav tik pilnīgs, jo nav man jurista izglītības, bet es domāju pārējā ziņā es 
varu būt droša, ka strādāju labi un pareizi, bieži vien tas sasaucās arī ar 
tiem lektoriem, kas mums ir daudzos kursos un semināros, ka īstenībā visu 
izprotu pareizi un kopā kolektīvā veiksmīgi realizējam. 

Man ļoti patīk, šis ir mans sirdsdarbs, es gribu iet uz darbu! Svarīgi ir vien-
mēr cilvēkus uzmundrināt, neatļaujot čīkstēt par slimībām, par ekonomis-
ko situāciju, cenšos samainīt sarunu tā, lai mēs esam optimisti, lai mēs do-
mājam pozitīvi. Pati to savā dzīvē esmu ieviesusi, neesmu bijusi tāda visu 
dzīvi, bet speciāli gāju arī kursos, koučinga kursos Daugavpilī, lai izmai-
nītu šo te domāšanu. Tas cilvēks, kas pozitīvi domā - pozitīvi redz pasauli 
un pozitīvi jūtās. Es cenšos, lai tas no manis pielīp darbiniekiem, protams, 

katram ir sava melnā stunda, bet labi, ja ir kāds, kas uzliek draudzīgu roku 
uz pleca, paldies darbiniekiem, ka mēs viens otru protam atbalstīt. Katrā 
lietā var ieraudzīt pozitīvo.

Kāda ir vērojama attīstība?

Strādājam ļoti intensīvi, ir 400 faili pa mācību gadu, vasarā, protams, ma-
zāk. Mēs pedagoģiskajās sēdēs vienmēr nolemjam, nu vajag drusciņ atlaist 
grožus, bet katru gadu dzimst vēl kaut kāda jauna, laba ideja. Šogad, pie-
mēram, mēs ieviesām   - Tēvu labo darbu nedēļu, lai aktivizētu tēva lomu 
ģimenē, tik pat līdzvērtīgi, kā mums ir māmiņu, vecvecāku svētki, un tas 
viss mums ir visās filiālēs. Mēs visur strādājam vienādi. Varbūt sākumā 
bija grūtāk, jo mēs Ilūkstē jau bijām iestrādājušies, bet tagad tas viss no-
tiek arī filiālēs, ir prieks vērot, ka viņas ir pieņēmušas un dara, kā mēs un 
arī arvien vairāk izsaka arī savas radošās idejas, uzrīko savus neatkarīgos 
radošos pasākumus.
Dārziņš mums ir pilns, jau otro gadu pēc kārtas mums ir silītes grupas, tas 
nozīmē, ka mums uztic pašus mazākos, ar katru gadu arvien vairāk , vienā 
ir 19, otrā pat 23 bērniņi, tas ir šeit Ilūkstē, bet arī filiālēs. Pie mums ved 
bērniņus aptuveni no 10 pašvaldībām. Pats patīkamākais, ko saņemt pretī 
tas ir, ja kāds no vecākiem pasaka, piemēram, mums viens puisītis aizgā-
ja uz Daugavpili uz ģimnāziju mācīties un mamma teica, ka ir bezgalīgi 
pateicīga dārziņam, jo īstenībā viņu bērns ir sagatavots pat labāk kā dažs 
labs no Daugavpils dārziņa. Mēs esam līmenī, man to ir patīkami dzirdēt, 
jo pūles pieliekam ne mazas un ja mēs saņemam to atgriezenisko saiti un 
ja ir vecāki, kas pasaka tiešām paldies! Un tas ka, iespējams kā  ne vienam, 
mums ir izlaidums, tas, ka mēs visas filiāles ejam gājienā, izlaidums notiek 
Kultūras centrā, lai var atnākt visi viesi, jo tas tomēr ir pats pirmais izlai-
dums. Maz kur tā Latvijā ir, ka izlaidums ir tieši bērnu svētki, nevis atrādī-
šanās koncerts, kur viņi pirms tam ir gatavoti, gatavoti, bet viņi atnāk uz 
svētkiem, lai viņi šo sajūtu saņemtu un būtu galvenie un tas bērnos rada 
pārliecības sajūtu arī turpmākai dzīvei. 

Tikās
Madara Pavlovska, redaktore

Šeit ir tā vide, kur bērns visas dienas garumā var attīstīties un 
mācīties, tā ir viņam speciāli radīta vide, kas nebūs skolā, sa-

sēdinot bērnus solos, novada bērnudārzos darbs tiek organizēts 
“pa centriem”

Te bērni iemācās darīt visu, piemēram, spēlējot ģimeni, viņi pa-
rāda savas domas par to kāds  ir ģimenes modelis, viņi taču kopē 

mūs

Radoša pieeja it visā un daudz, daudz  roku darba, siltums no  
pašdarinātā materiāla ir neaizstājams
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DZEJAS DIENAS ILŪKSTES 
PILSĒTAS BĒRNU BIBLIOTĒKĀ.

Septembris Latvijā bija Dzejas dienu mēnesis. Tieši septembrī 
bibliotēkā ir īpaši jūtama dzejas klātbūtne – ar izstādēm, pasākumiem un 
tikšanās reizēm.

Šogad mūs apmeklēja P.I.I. „Zvaniņš ” audzēkņi. Vecākā grupa 
„Lācēns” ar skolotājām Ilonu Kūliņu un Vitu Vanaģeli, sagatavošanas 
un vecākā grupa „Rūķītis” ar skolotājām Valentīnu Petrovsku un Litu 
Paluhu, sagatavošanas grupa „Zaķēns” un skolotāja Dace Krievāne. Bērni 
iepazinās ar bibliotēku, skaitīja dzejoļus, noskatījās animācijas filmiņas 
kuru pamatā ir latviešu dzejnieku dzejoļi. Grupiņas „Zaķēns ” bērni 
bibliotēkai uzdāvināja pašu veidotu „Rudens bilžu grāmatu”.

20. septembrī Ilūkstes novada kultūras centra lielajā zālē notika 
tikšanās ar iecienīto bērnu rakstnieci Vitu Štelmaheri un  viņas četrkājaino 
draugu un  grāmatu varoni, burvīgo suņuku Rafī. Rakstniece ir vairāku 
grāmatu autore, no kuriem pazīstamākās ir “Piglas stāsti”, „Uzmanību! 
Rafī nāk!”, „AnneMarija. Nežēlīgās gadsimtnieku spēles”, grāmatas 
bērniem par Latviju un Latvijas dabu.  

Uz tikšanos tika aicināti visi novada 5. – 6. klašu skolēni. 
Vita Štelmahere ir ne vien lieliska rakstniece, laba stāstītāja, bet arī 

sirsnīgs cilvēks. Tikšanās noslēgumā bērniem bija iespēja uzdot rakstniecei 
jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Paldies visiem, kas piedalījās dzejas dienu pasākumos. 
Biruta Millere,  Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre

Ī S Z I Ņ A S

Lasītprieka vairošanai, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, 
atzīmējot Dzejas dienas, lielu lomu pievērsa tieši mazo lasītāju 

izglītošanai

RUDENS GADATIRGUS SUBATĒ AIZ-
RITĒJIS DZEJAS DIENU NOSKAŅĀS

Neliela, vienas dienas saulaina spraudziņa starp lietaino rudens laiku 
apspīdēja tradicionālo Rudens gadatirgu Subatē 16. septembrī. Tirgus no-
risēs tika ievīti Dzejas dienu motīvi. Dzejnieka Alberta Kronenberga, kam 
šogad atzīmējam 130. jubileju, spilgtiem raksturiem un humoru piesātinā-
tā poēma „Sprunguļmuižas gadatirgus” harmoniski sasaucās ar gadatir-
gus izdarībām.

Subates kultūras nams kopā ar Subates bibliotēku izveidoja Dzejas die-
nu loteriju, kurā tika iekļauti dažādi jautājumi par Dzejas dienu tēmu. 
Daudzi loterijas dalībnieki tikai tagad iepazina A. Kronenbergu un apņē-
mās izlasīt viņa darbus, jo īpaši „Gadatirgu Sprunguļmuižā”. Lasītmīļiem 
bija iespēja iegādāties skaistas un vērtīgas grāmatas bērniem un pieaugu-
šajiem izdevniecības „Madris” grāmatu galdā.

Ar jautrām tautasdziesmām tirgotājus un pircējus priecēja Subates 
kultūras nama vokālais ansamblis „Sonāte”, īpaši apdziedot pārdodamo 
preci – kāpostus, zupu, medu, sīpolus u. c. Par labas nākamās ražas novē-
lējumiem pārdevēji centās devīgi pacienāt dziedātājus.

Novēlam visiem labu ražu, spēju to savākt, pārtikušiem pavadīt ziemu 
un tikties tirgū pavasarī!

 Gunta Okmane
Subates kultūras nama vadītājaA r jautrām tautasdziesmām tirgotājus un pircējus priecēja Su-

bates kultūras nama vokālais ansamblis „Sonāte”

SUBATĒ IZSKANĒJA
„DZĪVĀS BALSIS”

Jau otro reizi Subatē, luterāņu draudzes dievnamā skanēja koncerts 
„Dzīvās balsis”. Te viesojās mākslinieki no Daugavpils, Subates un Jēkab-
pils. Rudenīgajā pēcpusdienā romances un citi dziedājumi patiesi aizskāra 
dvēseles stīgas gan ar melodiju, gan dziesmu tekstu, jo Subates luterāņu 
baznīca lepojas ne tikai ar grezniem interjera kokgriezumiem, bet arī ar 
brīnišķīgu akustiku.

Koncerta idejas autors un līdzorganizētājs ir subatietis Vladas Liman-
tas, pats mūziķis, dzīvās mūzikas izpildījuma entuziasts. „Dzīvās balsis 
– 2017” tapa sadarbībā ar Subates kultūras namu un mūziķi, Jēkabpils 
mūzikas skolas pedagoģi, koncertidejas teorētisko padomdevēju Anitu 
Cinkmani (arī subatieti).

Koncertā piedalījās subatiete, kristīgā mūziķe Inga Kraševska, dau-
gavpilieši: vokāliste Lina Kuzņecova, duets Naiļa Jansone un Sergejs So-
lovjovs, mūziķis Vitālijs Mihailovskis, solists Sergejs Pimanovs, St. Broka 
Daugavpils mūzikas skolas instrumentālais ansamblis Nikolaja Sļusara 
vadībā un Daugavpils mūzikas koledžas students, ģitārists Jevģēnijs Seļi-
vanovs. Dalībnieku snieguma koncertmeistare – Anita Cinkmane.

Koncerta organizatori pateicas par atbalstu klausītājiem. Īpašs paldies 
Subates luterāņu draudzei un draudzes vecākajai Inesei Ziediņai par pie-
dāvāto iespēju muzicēt dievnamā.

 
Gunta Okmane

Subates kultūras nama vadītāja 

Uzstājās mākslinieki no Daugavpils, Subates un Jēkabpils
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AIZVADĪTS TRADICIONĀLAIS   
SKRĒJIENS PA ILŪKSTES 
PILSĒTAS  IELĀM

23. septembrī notika tradicionālais Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām.
Sacensību ievadā bija Bērnu skrējieni, tiem sekoja Ģimenes skrējiens, 

Veselības skrējiens un pamatsacensības. Kopskaitā sacensībās piedalī-
jās 128 dalībnieki. Ģimeņu skrējienā iesaistījās 17 jaukas un azartiskas 
ģimenes.

Garajā distancē (6 km) sieviešu grupā ar rezultātu 0:25:21 
uzvarēja Kristīne Jevsejeva (Medumi), bet vīriešu grupā ar rezultā-
tu 0:19:50 –  Tomas Jateiho(Lietuva). Ar visiem rezultātiem var ie-
pazīties mājaslapā www.ilukste.lv

Pasākuma fotogalerija aplūkojama Ilūkstes pašvaldības mājaslapas fo-
togalerijā.

Skrējiens pa Ilūkstes ielām mūsu novadā jau ir kļuvis par neatņemamu 
ikgada rudens sporta notikumu, tā galvenais mērķis ir popularizēt vieglat-
lētikas skrējienu un veselīgu dzīvesveidu visu vecumu Ilūkstes novada 
iedzīvotāju vidū, kā arī veicināt sabiedrības vēlmi būt fiziski aktīviem 
savās ģimenēs, kā arī stiprināt draudzīgas attiecības ar citu reģionu un 
kaimiņvalstu sportistiem.

Paldies visiem par piedalīšanos! Uz tikšanos nākamgad!
 

Vladimirs Žigajevs, sporta metodiķis

Ī S Z I Ņ A S

Garajā distancē (6 km) sieviešu grupā ar rezultātu 0:25:21 
uzvarēja Kristīne Jevsejeva (Medumi), bet vīriešu grupā ar 

rezultātu 0:19:50 –  Tomas Jateiho (Lietuva)

TŪRISMA DIENA 
“PILSKALNES SIGULDIŅĀ”

27. septembrī Pilskalnes pagastā tika atzīmēta Tūrisma diena. Da-
bas cienītāji un aktīvā dzīvesveida piekritēji, kā arī tūrisma nozarē strā-
dājošie sanāca, lai kopā dotos vakara pastaigā Pilskalnes Siguldiņa da-
bas takās. Dalībniekus iepriecināja grupas FŌRŠI vīru ansamblis. Pēc 
pastaigas apmeklētāji baudīja karstu tēju, pīrādziņus un ābolus.

Skaidrīte Azarstarpe,
Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Ar vakara pastaigu Sprīdīša takā un sadziedāšanos pie, 
27.septembrī Dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” tiks atzī-

mēta Tūrisma diena

BEBRENĒ VIESOJĀS SVĒTĀS MARIJAS 
NO NĀCARETES BAZNĪCAS MĀTES 
KRISTĪGĀS DZĪVES UN 
EVAŅĢELIZĀCIJAS SKOLAS TEĀTRIS

10. septembrī, Bebrenes kultūras namā viesojās Svētās Marijas no 
Nācaretes Baznīcas Mātes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas 
teātris “Tev” ar izrādi “Fatimas Dievmāti atklājot”. Režisore: Kristīna 
Baranovska. 

Izrāde ar šādu nosaukumu tapusi par godu Fatimas notikumu 100. 
gadadienai, kuru šogad īpaši atzīmē katoliskā baznīca visā pasaulē. Tieši 
pims 100 gadiem tālajā Portugāles ciematiņā trim ganiņiem- Jacintai, 
Franciskam un Lūcijai -parādījās Jaunava Marija. Kāds bija Dievmātes 
nodoms, nākot pie ganiņiem? Ko viņa vēlējās pateikt, ko atgādināt un no 
kā pasargāt savus bērnus? Notikumu aculieciniece māsa Lūcija par to 
visu ir uzrakstījusi grāmatu “Fatima Lūcijas atmiņās». Iedvesmojoties 
no šīs grāmatas atmiņu stāstiem ir tapusi arī teātra izrāde, atklājot to, 
cik ļoti Fatimas vēstījums ir aktuāls arī mūsdienu cilvēkam. Skatītāji 
var vērot kontrastu starp mums šķietami tik ierasto ikdienas dzīvi un 
salīdzināt savas vērtības ar tām, kuras savā dzīvē īstenoja bērni pēc pie-
dzīvotajiem brīnumainajiem notikumiem. 

Pēc izrādes teātra dalībnieki un skatītāji vienojās arī kopīgā 
Dieva slavēšanā caur dziesmām.

Teksts: Jolanta Grāvīte, teātra “Tev”dalībniece
Foto: www.manabebrene.lv 
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LAI RUDENS MŪS NEBIEDĒ, MĒS 
PROTAM SEV SILDĪT GAN GARU 
GAN MIESU

Aiz loga katram pašam tiek iekrāsots savs rudens. Ābolmaizes smarža 
vai rupjas maizes rieciens, kāds dāliju pušķis, ķirbītis uz skapjaukšas. Lie-
tainā svētdienā izlasīta vesela grāmata un ietīšanās siltā segā. Vēl pēdējais 
uzspētais pikniks dabā un saskatītas jaunās krāsas mums visapkārt.

Izstādes, lekcijas, nodarbības, jauns uzadīts cimdu pāris vai jaunap-
gūta kūkas recepte... Arī rudens var kļūt par laiku, kad gūt ko jaunu, kad 
neļauties pelēkajām dienām, bet drosmīgi tās krāsot ar jaunām emocijām! 

Pašdarbības kolektīvi un dažādi pulciņi un nodarbības visā novadā 
ikkatru  aicina iesaistīties to piedāvātajās aktivitātēs un smelties prieku 
radošajās izpausmēs. 

Subatē,  Kultūras namā pirmdienās notiek līnījdeju nodarbības (vada 
Sandra Špura ), savukārt ansamblis “Sonāte” (vada Gunta Pugžle)  sa-
vas balsis vingrina un koncertiem gatavojās trešdienās un ceturtdienās, ir 
arī Subates pilsētas KN jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens”(vada Inese 
Ziediņa). Subatē darbojas “Spēļu telpa”, kur jaunieši, bērni un arī vecāki 
kopā ar bērniem var nākt un uzspēlēt kādu galda spēli. Ir galda teniss, 
biljards u.c. Katru gadu biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām” 
cenšas papildināt arī mazo galda spēļu klāstu. Savukārt biedrības sporta 
inventāra noma piedāvā iznomāt skrituļus, slidas slēpes u.c. sporta inven-
tāru.

Dvietē, Kultūras namā arī darbojās vairāki pašdarbnieku kolektīvi, 
viens no tiem amatierteātris „Nebēdnieki” (vada Virgīnija Fjodorova). Ko-
lektīvs pastāv jau kopš 1976.gada. Sastāvas ir mainījies, bet dalībnieki jop-
rojām ir ļoti aktīvi un radoši, izdomu pilni jauki cilvēki. Mēģinājumi Kul-
tūras namā notiek arī līnijdeju grupai „Atkal” (vada Līga Ostrovska), 
pašlaik kolektīvā ir 10 dalībnieces, arī senioru deju grupa „Saulespuķes” 
(vada Rita Stapkeviča) regulāri gatavojās savām uzstāšanās reizēm. Ko-
lektīvs darbojas kopš 2009.gada, labprāt atsaucas uzaicinājumiem un pie-
dalās ne tikai savā novadā, bet koncertē visā Latvijā, bet kopš 2010.gada 
darbojās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” (vada Anita Meikšāne), 
mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās, kā arī pirmdienās pulcē-
jās dziedāt gribētājas, kas apvienojušās sieviešu vokālajā ansamblī „Rasa” 
(vada Vita Stapkeviča).

Bebrenē aktuāla amatniecība, rokdarbi un aktīvā atpūta, kur nodar-
bībās ir aicināts ikkatrs interesents.  Pirmdienās Bebrenes VPV profesio-
nālās nodaļas telpās pulcējās audēju kopa “Mare” (vada Ērika Naglinska), 
savukārt trešdienās Bebrenes pagasta pārvaldes telpās notiek adītāju ko-
pas “Māra” sanāksānas (vada Olga Dogžina). Bebrenes VPV profesionā-
lās nodaļas telpās, iepriekš sazinoties un vienojoties, ir iespēja iesaistīties 
melnās keramikas veidošanas nodarbībās (vada Mareks Zavodnojs), savu-
kārt  no pirmdienas līdz svētdienai (izņemot sestdienas) Bebrenes jāšanas 
laukumā  notiek  jāšanas nodarbības (vada Ellada Kazašvili). Bebrenes 
jauniešiem ir iespēja dejot Bebrenes KN jauniešu deju kolektīvā ,,Smaids” 
(Līga Kūliņa), senioriem - Bebrenes KN dāmu deju kopā ,,Rudzupuķe” 
(vada Ilona Jegorova). Kultūras namā darbojās arī vokālais ansamblis 
„Sarma „(vada Rita Kalvāne), amatierteātris (vada Rita Kļaviņa) un Be-
brenes KN folkloras kopa ,,Ritam” (vada Rita Kalvāne).

Ilūkstē - Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs aicina darboties līdzdar-
boties pulciņos, ansambļos, studijās…, piemēram, mūsdienu dejas hip-hop 
apguve, iespēja piedalīties  tautas deju kolektīvā “Resgaļi’   /1.kl/, ritmikas 
nodarbībās “Soli pa solim “ /pirmsskola/.  Notiek nodarbības vizuāli lie-
tišķajā mākslā(aksesuāru dizaina studija,vizuālā māksla /sagatavošanas 
klase mākslas skolai/,netradicionālie rokdarbi, šūšana, konstruēšanas un 
mīksto rotaļlietu studija, floristika). Bērniem un jauniešiem jaunas zinā-
šanas ir iespēja apgūt arī robotikas pulciņā un velopulciņā.  BJC darbojās 
vokālie ansambļi un grupas, teātra studija “Brīnumdari” /teātra sports/. 
Sīkāka informācija par nodarbībām un laikiem, zvanot 654 62580. BJC 
piedāvā nodarbības ne tikai bērniem un jauniešiem, te notiek arī jogas 
nodarbības trešdienās no 19.00 un sestdienās no 9.30. Aktīvā atpūta jeb-
kuram vecumam arī Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā, savu-
kārt Ilūkstes novada kultūras centra telpās aktīvi mēģinājumi notiek 
vairākiem deju kolektīviem - Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam 
(vada Antonija Stalidzāne), Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju 
kolektīvam  ,,Ance” (vada Anita Meikšāne), Ilūkstes NKC Jauniešu DK 
,,Labrīt” (vada Antonija Stalidzāne) un Vecākās paaudzes deju kolektīvam 
„Ozolzīles” (vada Sandra Stašāne). Darbojās Ilūkstes NKC Sporta deju 
pulciņš (vada Oļegs Zaharņovs).Aktīvi uzstāšanās reizēm un koncertiem 
gatavojās ansambļi - Pilskalnes sieviešu vokālais ansamblis ,,Lillija”(vada 
Lilija Kuciņa), Ilūkstes NKC sieviešu vokālais ansamblis ,,Saskaņa” (vada 
Maija Žigajeva), Ilūkstes NKC senioru vokālais ansamblis ,,Kamene”(va-
da Lilija Kuciņa). Darbojās Ilūkstes NKC pūtēju orķestris ,,Sēlija” (vada 
Dzintars Ķīsis), kā arī ir iespēja iesaistīties Ilūkstes NKC amatierteātrī 
(vada Indra Madarniece).

Šēderē dziedātāju rindas aicina papildināt novada “Lašu koris”(vada 
Maija Žigajeva). Mēģinājumi notiek trešdienās Šēderes kultūras namā, sa-
vukārt līnijdeju grupas nodarbības  - katru otrdienu (vada Romualda Lei-
zāne). Rokdarbnieču pulciņš rudens un ziemas periodā katru ceturtdienu, 
norises vieta - Šēderes pagasta bibliotēka. Dažādas nodarbības ģimenēm 
ar bērniem notiek Šēderes pagasta krīzes centrā.

Eglainē lielākoties dažādas radošās nodarbības nenotiek regulāri, bet 
ir ieplānotas kāda pasākuma ietvaros. Veidojās arī amatierteātra kolek-
tīvs, bet pagaidām gan bez patstāvīgiem mēģinājuma laikiem, tiekoties 
pirms kādiem svētkiem un pasākumiem, kad plānota kāda uzstāšanās, bet 
regulāros mēģinājumos pirmdienās- ceturtdienās no tiekas seniores, ku-
ras pārstāv Eiropas senioru deju kolektīvu “Eglītes”(vada Larisa Šaruka). 
Iestājoties gada tumšajam un vēsajam laikam, Eglaines kultūras nama 
vadītāja aicina ikvienu pievienoties “Spēļu vakarā”- no oktobra mēneša 
- pirmajā un trešajā ceturtdienas pēcpusdienā plkst.16.00, kur būs iespē-
ja  mācīties attīstīt uzmanību, koncentrēšanos, domāšanu, izaicinot sevi 
un citus, daloties ar sev zināmajām spēlēm un mācoties  no jauna citas. 
Jāatzīmē, ka Eglainē aktīvai brīvā laika pavadīšanai ir  iespēja apmeklēt 
Eglaines sporta zāli katru piektdienu no plkst.18.00.-20.00.

Sekosim līdzi arī daudzveidīgajai pasākumu programmai, kur ikkatrs 
varēs atrast sev ko tīkamu, tuvu un mīļu un varbūt arī kaut ko pavisam 
jaunu un neierastu! Tāpēc - lai rudens mūs nebiedē, mēs protam sev sildīt 
gan garu gan miesu.

Madara Pavlovska, redaktore
Raksts tapis sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, kultūras iestādēm, BJC

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

A K T I V I T Ā T E S

Izstādes, lekcijas, nodarbības, jauns uzadīts cimdu pāris vai jaunapgūta kūkas recepte... Arī rudens var kļūt par laiku, kad gūt ko 
jaunu, kad neļauties pelēkajām dienām, bet drosmīgi tās krāsot ar jaunām emocijām! (foto: Sarmīte Bogdanoviča)
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KAD SIRDS MĪL ĻOTI OTRU

Ietērpties košās krāsās un iejukt rudens raibumā. Ielēkt lapu 
čupā, priecāties par lietus pili uz deguna gala un zināt, ka mā-
jās gaida vismīļākie cilvēki un ābolmaizes.  Priecāties par svēt-
kiem un visu to, kas ir apkārt, jo ir taču tik daudz kā interesanta, 
ko paveikt! Lai izraibinātu rudeni, tiekamies ar bērniem no PII 
„Zvaniņš” Ilūkstē, jo tikai bērni zina, kā vizināties ar riteni pa 
varavīksni un celt smilšu pilis. Tikai bērniem mūsu novads būs 
milzīga planēta ar vislielāko salūtu Pašulienē un valsti, kurā pre-
zidents pilda darba lapas.  

Sarunā piedalījās vecākās grupiņas bērni - Dominiks, Gabriela, Kris-
ters, Karīna, Katrīna, Ksenija, Linda, Monta, Amanda, Laura.

Citu caur citai tveram bērnu atbildes. 
Tagad ir pienācis tāds gadalaiks kā rudens, vai ne?

Visi kopā gari novelk:  Jā…
Kādus darbus dara rudenī?

Strādā.
Ko tieši strādā?

Plācmaizes taisa, lapas kasa, rok kartupeļus.
Vai jūs zināt, kādus svētkus svin rudenī?

Nē.
Audzinātājas Daces izbrīns, bet kāds izsaucās – Miķeļus!

Ko jums patīk darīt rudenī?
Man patīk skaistas lapiņas dāvināt mammai un tētim. Es lasu lapas 

un tad lecu iekšā. Man pie omas mājās patīk skolas darba lapas pildīt. 
Sakārtojam istabas.
Bet ko jūs darāt lietainās dienās?

(Cits caur citu sauc) Sēžu planšetā, datorā, planšetā spēlēs, mulčikus 
skatos, es pie babiņas ņemu planšetu un skatos.
Kas jūs dara priecīgus, ko vis labāk patīk darīt?

Ar riteni dēļus vests. Man patīk pie tēta braukāties ar riteni, es jau 
iemācījos ar divriteni. Man arī patīk(Katrs aktīvi un  vairākkārt atkārto 
kā un kur patīk braukt ar riteni). Man patīk braukāties ar riteni pa vara-
vīksni. Mēs pie omas ceļam smilšu pilis.
Ko jūs darāt bērnudārzā?

Man patīk burtu burtnīcā strādāt. Ēdam mēs. Ejam ārā, spēlējamies. 
Izskraidāmies ārā. Guļam!
Bet ko dara  skolā?

Mācās.
Ko tur mācās?

Vis kaut ko. Burtus. Tur vajag rēķināt. Liek lasīt. 
Bērni jūs zināt, cik esat savā grupiņā?

Jā. Mēs esam vislielākā grupa.
(Audzinātāja Dace labo: ne lielākā, bet vis vecākā)

Bet tad cik  jūs esat?
16. (Un katrs sāk saukt cik kuram ir gadu. Kādam pieci, kādam drīzi  

septiņi)
Mūsu mājas un bērnudārzs atrodas Ilūkstes novadā. Kā jums 
šķiet, cik Ilūkstes novadā ir bērnu? Daudz?

Jā.
Cik?

(Garāka pauze) Miljons!
Miljons!?

Pasaulē ir tūkstoši miljoni.
Es jau mibēju par Ilūkstes novadu, bet kas ir tas  Ilūkstes novads?

Planēta. 
Planēta – Ilūkstes novads, cik liela ir?

Mmmm… Milzīga!
Novadam ir dzimšanas diena? 

Jā. 
Kā to svin?

Spēlē spēles. Ir svētki. Kūku nes. Balonus uzpūš. Dāvanas. Salūti. 
Kas novadā ir visskaistākais, kur jums patīk aizbraukt?

Pie tēta. Man arī. Man gribētos uz upi papeldēties. Mēs braucam uz 
Daugavu un visi peldas.
Bet cik Latvija ir liela?

(Rāda stiepjot rokas) Milzīga.
Un jūs esat dzirdējuši, ka  Latvijai ir svētki, ir dzimšanas diena?

Ir rudenī.
Un kad tieši?

(Audzinātāja čukst priekšā: Astoņpadsmitajā no… ) Novembrī!
Ko dara Latvijas svētkos?

Svin.
Kā svin? Ir kūkas?

Ir! Ir salūts. Pašulienē ir ļoti lieli, lieli salūti!
Vai esat dzirdējuši, ka Latvijai ir prezidents? 

Jā, ir. Es neesmu dzirdējis. Ir! Raimonds Vējonis.
Kā jums liekas, ko  prezidents dara?

Viņš pilda darba lapas. Raksta dokumentus.
Vai prezidents palīdz Ilūkstes novadam?

Jā, jā.
Ko viņš tādu dara, ka mums palīdz?

Ēēēm…Valda valsti…Un pelna naudu.
Ko visvairāk Latvijai vajag?

Elektrību. Ēdienu. Māju vēl vajag. 
Bērni, jūs mīlat Latviju?

Jā!
Bet kas tā tāda mīlestība ir.

Kad mīl.
Kā mīl?

Kad apķer. Kad sirds mīl ļoti otru.
Ko cilvēki dara, kad mīl?

Apmīļo, apķer. Arī sabučo. 
Ko jūs visvairāk mīlat?

Tēti. Es arī tēti. Es visu! Visu savu ģimeni! Es mīlu māsu, tēti, opeli 
savējo. 

Tikās 
Madara Pavlovska,

redaktore

A R  B Ē R N I E M

Tikāmies ar PII „Zvaniņš” Ilūkstē vecākās grupas bērniem  (no 
kreisās pirmā rinda: Dominiks, Gabriela, Kristers, Karīna, otrā 

rinda no kreisās: Katrīna, Ksenija, Linda, Monta, Amanda, 
Laura)
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ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN TĀS STRUKTŪRVIENĪBU 
PASĀKUMI UN IZSTĀDES OKTOBRĪ
PASĀKUMI 
N.p.k. Datums Nosaukums Bibliotēka
1. 3.-31.10  Datorapmācības iesācējiem( individuāli) Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2. 12.10
plkst. 13.00

“No Ilūkstes aptieku vēstures… “  uz pasākumu aicināti aptieku darbinieki 
un visi interesenti

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3. Mēneša laikā Bibliotekārā  stunda:
“Enciklopēdijas un rokasgrāmatas – tavi palīgi zināšanu pasaulē “

Bebrenes pagasta bibliotēka

4. Mēneša laikā  Konkurss:
“Ar grāmatu nekad nav garlaicīgi”

Bebrenes pagasta bibliotēka

5. 25.10 Rokdarbu darbnīcas pirmās sezonas tikšanās Šēderes pagasta bibliotēka
6. 9.10 Bibliotekārā stunda „Vai pazīsti savu bibliotēku?” Eglaines pagasta bibliotēka
7. 31.10

plkst.17.00
Helovīndienas”, pasākums bērniem, masku balle. Pašulienas bibliotēka

8. Mēneša laikā „Mans laiks bibliotēkā”- bibliotekārā stunda Pilskalnes  pagasta bibliotēka

9. 31.10 Skaļās lasīšanas sacensība -vietējais konkurss 5.-6 klašu  skolēniem Subates pilsētas bibliotēka, 
Subates pamatskola

IZSTĀDES
1. 3.10 “Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam-150 (1867-1892). „Tauta, 

tauta, gaišā tauta,/ Slavas lauriem vaiņagota tu!/Brīvības no augšienes tev 
ļauta,/ Centies izlietot šo brīvību!” E.Veidenbaums

Subates pilsētas bibliotēka

2. 22.10 “Latviešu rakstniekam Albertam Caunem-100 (1917-2011).” Subates pilsētas bibliotēka
3. 30.10 “Latviešu rakstniecei Lūcijai Ķuzānei-90 (1927).” Subates pilsētas bibliotēka
4. 18.10 Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam 

— 130  (1887–1958) „Viss sākās tā kā pasakā….”
Šēderes pagasta bibliotēka

5. 4.10 Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta izstāde:
 „Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinājām”

Eglaines pagasta bibliotēka

6. 16.10 Vācu rakstniekam, Nobela prēmijas laureātam Ginteram Grasam — 90
 (1927–2015) 

Eglaines pagasta bibliotēka

7. 6.10 Dzejas grāmatu izstāde Pašulienes bibliotēkas
8. 21.10 „Mēs dzīvojam uz vienas Zemes”, grāmatu izstāde par dzīvniekiem Pašulienes bibliotēkas
9. 7.10 „Smelies idejas rudens vakariem” Dvietes pagasta bibliotēka
10. 25.10 Zviedru rakstniekam Akselam Munte – 160 Dvietes pagasta bibliotēka 
11. 10.10 „Adiet meitas , garas zeķes” Pilskalnes pagasta bibliotēka
12. 24.10 „Mazā sirmā kumeliņā

jāj pa ceļu pasaciņa”
Pilskalnes pagasta bibliotēka

13. 27.10 „Jaunās grāmatas” Pilskalnes pagasta bibliotēka
14. Visu mēnesi  „ Bērnu/Jauniešu / Vecāku   žūrija 2017 ”  aktivitātes Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
15. Visu mēnesi „ Gadalaiku grāmata - Rudens ” Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
16. 03.10 „ Kā gulbji balti padebeši iet… ” / Literatūras izstāde veltīta Eduarda Veiden-

bauma 150. jubilejai
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

17. 04.10 „ Mūsu draugi - dzīvnieki ” / 4. oktobris Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības 
diena. Literatūras izstādē bērniem, viss par mīļdzīvniekiem

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

18. 18.10 „ Tuntuļu Jurītis un citi ” / Literatūras izstāde veltīta grafiķa, ilustratora, 
dzejnieka Alberta Kronenberga 130. dzimšanas dieni

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

19. 30.10 „ No kurienes nākam ” / Literatūras izstāde veltīta mūsu novadniecei, rakst-
niecei Lūcijai Ķuzānei 90. dzimšanas dienā

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

20. 3.10 ”..reiz zaļoja jaunība, cerības, prieks…..” dzejniekam Eduardam 
Veidenbaumam-150

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

21. 1.10 ”Arvien vēl viņš… “vācu rakstniekam Ginteram Grasam-90 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

22. 6.10 ”Es nevaimanāju , bet daru..” rakstniecei , Triju zvaigžņu ordeņa kavalierei 
Lūcijai Ķuzānei-90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

23. 1.10 „Čaklajām  rokdarbniecēm „ Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
24. 02.10.  “Ko tu zini par savu pagastu…” Bebrenes pagasta bibliotēka
25. 03.10.  “Ja kāds grib pasaulei ko atstāt, tad lai atstāj savus darbus…” -  

dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150 ( 1867-1892) 
Bebrenes pagasta bibliotēka

26. 05.10. “Ojāra Feldberga akmens stāsti”- tēlniekam Ojāram Feldbergam -70 (1947) Bebrenes pagasta bibliotēka
27. 25.10. “Es nevaimanāju, bet daru “-  rakstniecei Lūcijai Ķuzānei – 90 (1927) Bebrenes pagasta bibliotēka
28. 16.10.  “Ir laimīgie , kas sevi atrod, un darbu, kuru mīl un prot… “grafiķim, bērnu 

grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130 (1887-1958) 
Bebrenes pagasta bibliotēka

*Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.

N O T I E K
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PASĀKUMI OKTOBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta Papildus informācija

05.10 11.00 Pasākums vecākā gadagājuma ļaudīm Šēderes pagasta 
KN Veltīts veco ļaužu dienai

07.10 17.00 Sadancis „ Dejosim līdzi rudens 
lapām” Ilūkstes novada KC Senioru deju kolektīvu sadancis

12.10 15.00 “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Subates pilsētas 
KN Filmas demonstrēšana

14.10 19.00 Kāzu gadadienu svinību pasākums Ilūkstes novada KC

Svētku svinēšanas tradīcijai šogad 
aprit  pieci gadi.  Aicinām pieteikties 
laulātos pārus, kas ir bijuši šo svētku 

apmeklētāji, un protams visus , 
kas atzīmē  katru savas kopdzīves 
gadadienu, īpaši sumināsim  kāzu 
gadadienu jubilārpārus. Svētkos 

sveiks vokālie ansambļi „Saskaņa „un 
„Lillija”, ballē spēlēs  Dainis Soms.

13.10 11.00 Senioru diena Eglaines pagasta 
KN Eglaines pagasta pensionāriem

18.10 12.00
Senioru rudens 

tikšanās pasākums “Humors ikdienā” Subates pilsētas 
KN

Subates pilsētas un Prodes pagasta 
pensionāriem

19.10

II Latgales un Sēlijas novadu 
mazpilsētu un lauku mūzikas un 

mākslas skolu vokālās 
un vizuālās mākslas konkurss “Skani, 

tēvu zeme!”

Ilūkstes Mūzikas 
un mākslas skola

19.10 17.00 “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” Eglaines pagasta 
KN

Filmas demonstrēšana

20.00 12.00 Senioru pēcpusdiena Bebrenes pagasta 
KN

21.10 11.00 Pensionāru pēcpusdiena Dvietes pagasta  
KN

22.10 15.30 Ērģeļmūzikas koncerts Ilūkstes evaņģēliski 
luteriskajā baznīca

Ērģelnieks Jānis Pelšs. Programmā: 
Johans Sebastians Bahs(Johann 

Sebastian Bach), Johans Pahelbels 
(Johann Pachelbel), Luī Vjerns (Louis 

Vierne).
Augusta vidū Ilūkstes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā tika uzstādītas 
dāvinātās no Dānijas pilsētas Ūras 
(Uhre) atvestās ērģeles. 20. augustā 
ērģeles tika iesvētītas un pirmo reizi 

skanēja dievkalpojumā. Tagad ir iespēja 
dzirdēt šo instrumentu arī profesionāla 

ērģelnieka koncertā. 

24.10 13.00 Pārgājiens „Rudens soļi dabā”

Pilskalnes pagasts 
Dabas liegums 

„Pilskalnes 
Siguldiņa”

Aktīva atpūta dabā, atraktīvs pārgājiens 
dabas lieguma dendroloģiskajā takā.

26.10 13.00 Senioru diena Ilūkstes novada KC Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta 
pensionāriem

26.10 14.00 „Urrā, brīvdienas klāt! Šēderes pagasta 
KN Pasākums skolēniem brīvdienās

28.10 17.00 Jauniešu spēle „Prāta mežģis” Subates pilsētas 
KN

N O T I E K
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D A Ž Ā D I

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī  
reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Pilskalnes pagasts: Mārtiņš Glaudāns, Alberts Strods 
Šēderes pagasts: Jānis Krauklis, Vanda Birjukova,
Zigrīda Veļikanova, Marta Kivleniece
Ilūkste: Jānis Vanaģelis, Edvards Gabrevičs

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī
reģistrēti jaundzimušie:

Subate: DOMINIKS URBĀNS

Pilskalnes pagasts: MILANA SEMJONOVA

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
oktobrī dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Viktoru Bogušu, Tatjanu Abramovu, 
Aivaru Skrindu
Dvietes pagastā: Valēriju Zujevu, Gunti Vilcānu
Eglaines pagastā: Valiju Pļavinieci, Georgiju Timofejevu, 
Ziedoni Ivanu, Ļenu Kličovu
Pilskalnes pagastā: Mariju Bleivi, Ligitu Lobanovu, 
Regīnu Uzolu, Jāni Grāveli
Prodes pagastā: Inesi Averjanovu
Šēderes pagastā: Zentu Svirko, Dzidru Beļajevu, Vitāliju 
Beļajevu, Staņislavu Čerņavski, Pēteri Slavinski 
Subatē: Galinu Lukoviču, Viktoriju Rentoviču, Romualdu 
Kaļitu
Ilūkstē: Regīnu Kaušeli, Jadvigu Koržeņevsku, Kristīni 
Kerubinu, Veru Kukli, Eleonoru Vanagu, Vitāliju Jukumu, 
Sandru Dragomirovu, Sergeju Julovu, Inu Kozindu, 
Vladimiru Lomakinu
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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

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

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


