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POLIJAS UN LATGALES
SADARBĪBA
TIKS STIPRINĀTA

Februāra vidū Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās Latvijas Goda konsulāta Krakovā atklāšanas ceremonijā, kur kopā ar
Latgales delegācijas pārstāvjiem apsprieda Polijas Republikas vojevodistu un Latgales reģionālās sadarbības iespējas. Latgales novada
delegāciju Krakovā pārstāvēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, kā arī Krāslavas novada domes
deputāte, plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas
priekšsēdētāja, uzņēmuma „Krāslava D” valdes locekle Viktorija
Vengreviča.
Kā pastāstīja Viktorija Vengreviča, vizītes programma Polijā bija piesātināta. Pirmajā brauciena dienā delegācija tikās ar Latvijas goda konsulāta pārstāvjiem Krakovā, kur apsprieda aktuālos jautājumus.
Nākamajā dienā, pēc tikšanās ar vietējo presi, Latgales novada pārstāvji devās uz maizes ceptuvi. Tāpat kā citās Eiropas valstīs, Polijā ir izplatīts ģimenes bizness, arī šī uzņēmuma īpašnieks varēja lepoties ar
maizes cepēju dinastiju.
Nākamais apskates objekts bija Krakovas tehnoloģiskais parks, šī iestāde izstrādā grāmatvedības programmas, kas tiek izmantotas daudzās
valstīs. Tad delegācija devās uz Polijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Galvenie vizītes pasākumi bija saistīti ar biznesa forumu, kurā piedalījās divu Polijas reģionu vadība un Latgales reģiona delegācija. Nozīmīga
bija arī Latvijas goda konsulāta atklāšana Krakovā. Tas ir jau ceturtais
tāda veida konsulāts Polijas Republikā. Plānots, ka šī institūcija palīdzēs
Polijas iedzīvotājiem operatīvāk saņemt informāciju par Latviju, attīstīt
sadarbību, kā arī sekmēs ekonomisko sakaru stiprināšanu, veicinās tūrismu, kā arī tirdzniecības attiecību paplašināšanu.
Latvijas prezidents Andris Bērziņš uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta
attīstīt reģionālo sadarbību, tāpēc ka Polijas Piekarpatu un Mazpolijas
vojevodistēm un Latgales reģionam ir kopēja vēsture. Tieši tāpēc delegācijas sastāvā tika iekļauti Latgales plānošanas reģiona, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji, vizītes laikā viņiem bija iespēja apspriest praktiskos
sadarbības jautājumus un plānot konkrētus projektus.
Izvērtējot braucienu, Viktorija Vengreviča uzsvēra, ka vizītes laikā
Latvijas prezidents pievērsa īpašu uzmanību gan Latgales delegācijas
dalībniekiem, gan jautājumiem, kas ir saistīti ar Latgales un Polijas reģionu sadarbību.
Elvīra Škutāne

LATGALES NOVADA
BOCCIA TURNĪRA REZULTĀTI
Latgales novada turnīrs bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kuru jau septīto reizi organizē Krāslavas bērnu un jauniešu centrs
sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju, Krāslavā noteica uzvarētājus. Grupā ar kustību traucējumiem piedalījās četras komandas - no Daugavpils BJC, Līvānu BJC, Krāslavas BJC (divas
komandas). I un II vietu ieguva Krāslavas BJC kluba „Saulessvece” komandas, III-Daugavpils kluba „ Žēlsirdība” komanda.
Grupā ar intelektuālajiem traucējumiem savā starpā cīnījās piecas komandas - no Daugavpils BJC (divas komandas), Krāslavas BJC, Aleksandrovas un Rudzātu speciālajām internātpamatskolām. Pārliecinoši
uzvarēja Aleksandrovas komanda. II vietu ieguva Krāslavas BJC kluba
„Saulessvece” komanda, III vietu- Daugavpils BJC kluba „ Žēlsirdība”
komanda.
Ar pateicībām aizbrauca Līvānu un Rudzātu komandas. Visi sacensību
dalībnieki saņēma saldās balvas, katrs pasākuma dalībnieks – diplomu
vai pateicību, guva gandarījumu un prieku par dalību turnīrā.
Mēs, organizatori, pateicamies par sadarbību un atbalstu turnīra norisei Krāslavas Valsts ģimnāzijai un A/S „ Krāslavas piens”.
Rita Vekšina,
Krāslavas BJC direktore

ZIEMA CĪNĀS, PAVASARIS UZVAR
jeb
KĀ KRĀSLAVIEŠI METEŅDIENU PAVADĪJA
Kur vien skaties - mežos, laukos, ielās - visur redzams, ka pavasaris uzsācis sīvu cīņu ar ziemu.
Peļķes pludo, sētnieki nepaguruši
cīnās ar sniega putru, putni iemēģina balsis, bet sestdien, 25. februārī čaklākie krāslavieši un viesi
sanāca pie vecās pils, lai kopā nosvinētu Meteņus. Jāteic, ka ziemas
miegu daudzi bija paspējuši izgulēt, jo pasākums bija kupli apmeklēts, par to arī paldies mūsu
pilsētniekiem un viesiem. Jau
pulksten 10:00 sāka skanēt tautiska mūzika, radot atbilstošu noskaņojumu. Uz galda sila milzīgs 45
litru ietilpības patvāris, ļaujot noprast attapīgākajiem, ka būs arī solītie Meteņdienas pīrāgi. Lai arī
laika apstākļu dēļ vizināšanās no
kalna izpalika (cerēsim, ka tas neietekmēs nākamo linu ražu), tā vietā, jaunajiem krāslaviešiem par
milzīgu prieku bija braukšana
I.Stabulnieces zirga vilktās kamanās. Līdz tieši 11:00 no kultūras

nama puses atskanēja troksnis,
radinot pilsētniekus pie punktualitātes, tur nāca Meteņdienas ķekatnieki.
Svētkus ar savu ierašanos bija
pagodinājis sens grāfu Plāteru
draugs -barons Minhauzens (artava no Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja), kas,
pamanot kā svētkos ir tik daudz
izvaltiešu, kā nu
ne, veseli divi folkloras kolektīvi,
tas ir „Izvaltieši”
un „Mazie Latgolīši”, (paldies vadītājiem
un
dalībniekiem par
profesionālo sniegumu), ierosināja
būvēt tramvaja līniju...
Daudz gan pļāpāt pārdrošais barons nepaguva, jo
ieradās Metenis ar
budēļu svītu (pal-

Dažos teikumos
Latgales

plā no ša nas re ģi ona pro jek ta
V I L L A G E H E R I TA G E da līb nie ki – Lat ga les te ma tis kie cie mi - pre zen tē ja
se vi iz stā dē „Bal tto ur 2012”, kas jau de viņ padsmi to rei zi no ri si nā jās iz stā žu cen trā, Ķīp sa lā
no 2012.ga da 10. līdz 12.feb ru ārim.
Izstādē piedalījās pieci tematiskie ciemi- Višķi,
Kaži, Indra, Skaista un Pelēči. Ciemu pārstāvji uz izstādi bija atveduši savus skaistākos izstrādājumus, tika stāstīts un rādītas prezentācijas par tematisko
ciemu piedāvājumu. Projekta dalībniekiem šī bija
īpaša pieredze, viņi pirmo reizi sevi prezentēja tik lielai auditorijai.
Pēc izstādes tematisko ciemu dalībniekiem ir nostiprinājusies pārliecība, ka tas, ko viņi dara, cilvēkiem interesē. Latgales plānošanas reģions,
tematisko ciemu dalībnieki un piesaistītie eksperti
turpina darbu, lai attīstītu tematisko ciemu piedāvājumu un tiktu izveidots jauns un atraktīvs tūrisma produkts Latgalē.
tika poļu biedrības „Stru26. februārī no
meņ” pārskata un vēlēšanu
sapulce. Biedrības locekļi apsprieda paveikto, kā arī
pārrunāja 2012.gada ieceres un plānus. Par biedrības
priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Jāzeps Dobkevičs.
gās Krāslavas novada domes
Februāra bei
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

dies Kultūras namam un pašdarbības kolektīvam, pamatskolai) - Čigānu un Čigānieti ar piejaucēto
Laimes Lāci un dažādi meža zvēri
un ērmi. Dinamiska darbība aizrāva skatītājus, skanēja dziesmas,
varēja iet rotaļās, kautrīgākie varēja sasildīties pie karstā ugunskura,
tur pat parkā vēja gāztā goba deva
pamatīgu svelmi (ugunskuru salika un celiņus iztīrīja „Labiekārtošana -K” vīri) Līdz nemanot
pienāca laiks mest salmu lelli ugunī. Lelli skaistu un krāšņu bija pagatavojuši
Mākslas
skolas
skolotāji un audzēkņi. Taisni žēl
tādu bija dedzināt, tā arī cilvēki
dažreiz turas pie saviem netikumiem. Cerēsim, ka ar lelli sadega
visas šī gada nesaskaņas, „referendumi” u.c. lietas. Mūsu svētki pagāja labestīgā un draudzīgā
gaisotnē. Paldies novada domei
par šo jauko Meteņdienas sagaidīšanu, kā arī visiem, kas piedalījās
vai arī juta līdz.
Eduards Danovskis,
A.Batarāga,
A.Kauškaļa foto

ministrijas valsts sekretāra vietnieku Aivaru
Draudiņu un ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Gati Ābeli. Ministriju pārstāvji apsprieda ar Gunāru Upenieku jautājumus, kas saistīti
ar sociāli ekonomisko situāciju Latgalē.
Kā zināms, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis izveidoja darba grupu, kas izstrādās darbības
plānu ar mērķi atrisināt Latgales problēmas un veicināt reģiona turpmāko attīstību. Darba grupā iesaistījās dažādu ministriju vadītāji, līdz 20.martam viņiem
ir jāiesniedz Ministru prezidentam darbības plāna
projekts.
Tikšanās laikā ar ministriju valsts sekretāru vietniekiem Gunārs Upenieks piedāvāja iekļaut Latgales attīstības stratēģijā dažus konkrētus pasākumus, kas
sekmētu jaunu darba vietu radīšanu, uzņēmējdarbības
un lauksaimniecības attīstību. Krāslavas novada vadītājs akcentēja jautājumu par izmaiņām likumdošanā,
kas ļautu pašvaldībām nodarboties ar komerciālo darbību. Piemēram, pašvaldība varētu palīdzēt uzņēmējiem, kas gribētu uzsākt ražošanu, sagatavot atbilstošo
infrastruktūru - uzbūvēt piebraucamo ceļu, ierīkot
elektrību un ūdeni, sakārtot ražošanas laukumus ut.t.
tika Krāslavas novada do29. februārī no
mes sēde. Deputāti pieņēma
pašvaldības saistošos noteikumus, izskatīja un apstiprināja anketu, kurā ir noteiktas Krāslavas novada
indikatīvo investīciju vajadzības dažādās jomās laika
posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tās tika nosūtītas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Sēdes laikā tika izskatīti zemes jautājumi, kā arī
citi jautājumi.
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„Mēs cenšamies
dot bērnam iespēju
būt laimīgam”
„Redzu, ka bērns jūtas harmoniski šajos antisanitārajos apstākļos. Taču ir jāpieņem lēmums
- atstāt viņu ar vecākiem, kas ir dzērāji, vai izņemt no ģimenes. Kaut kādā brīdī prāts atsakās
domāt par likumiem un priekšrakstiem, ir dzirdama tikai sirdsapziņas balss. Un tad es uzdodu
sev jautājumu: „Vai man ir tiesības iejaukties šī
bērna dzīvē?”” tādas pārdomas rodas kādai varonei no dokumentālās filmas „Daži stāsti no
tūkstošiem”.
Filma stāsta par bāriņtiesas darbinieku ikdienas darbu un par dažādu bērnu likteņiem, tā
aizkustina, pamudina uz pārdomām un liek izvērtēt to, kas mums ir un kā mums nav.
Pasākums, kas bija veltīts Krāslavas novada
Bāriņtiesas 15 darba gadu jubilejai, sākās ar
dokumentālās filmas „Daži stāsti no tūkstošiem” prezentāciju.
Pagāja 15 gadu, taču problēmu, ar kurām šīs
struktūras darbinieki sastopas ik dienu, nav kļuvis mazāk. Neskatoties uz to, ka tie ir vienkārši
cilvēki, ar savām domām un pārdzīvojumiem,
viņiem nav tiesību kļūdīties - no viņu lēmumiem
ir atkarīgs, pa kādu ceļu aizies tie, kas tikai sāk
dzīvot, un kāds liktenis viņus gaida.
Krāslavas novada Bāriņtiesā strādā pieredzējuši, zinoši speciālisti, bet galvenais, ka tie ir
cilvēki, kas nav vienaldzīgi pret apkārtējo problēmām. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Sakoviča šeit strādā kopš struktūras dibināšanas
dienas. Nesen viņa saņēma Labklājības minis-

trijas
Atzinības
rakstu
par
augstu
profesionalitāti un teicamu pienākumu izpildi.
No pirmajām dienām strādā arī Irēna Delvere
(Izvaltas pagasts), kā arī Marisela Jeromenoka
(Indras un Robežnieku pagasts).
13 gadus bāriņtiesas locekle ir Larisa Varnase. Pašlaik viņa strādā Kalniešu, Skaistas un
Piedrujas pagastā.
Deviņu gadu darba pieredze ir Intai Vecelei,
kas darbojas Aulejas un Kombuļu pagastā.
Ūdrīšu un Kaplavas pagastā 3 gadus strādā
Vaira Cauņa.
Par bāriņtiesas locekli Krāslavas pagastā jau
5 gadus strādā Natālija Blaževiča, viņa pilda arī
Krāslavas novada Bāriņtiesas sekretāres pienākumus.
Kolektīva 15 gadu jubilejā to sveica sadarbības partneri, bez viņu atbalsta bāriņtiesas locekļu darbs nebūtu iespējams. Īpašus

LIETUVIEŠI PAR KRĀSLAVU:

„Šķiet, krīze jūs nav skārusi”

Krāslavas un Zarasu iedzīvotāji jau sen nodibinājuši sadraudzības
saites, divas pilsētas sadarbojas, realizējot kopīgus projektus. Tagad
abpusēja interese ir saistīta ar izglītības sfēru – nesen Santarves sākumskola un Krāslavas Varavīksnes vidusskola parakstīja līgumu
par sadarbību.
„Pagājušā gada rudenī Krāslavas novada skolu pedagogu delegācija viesojās Lietuvā - Zarasu pilsētā. Brauciena laikā mēs apmeklējām sākumskolu, ar kuru, pēc mūsu domām, ir daudz saskares
punktu. Mēs vienojāmies par tikšanos Krāslavā, un nesen tika organizēta šī atbildes vizīte,” Varavīksnes vidusskolas direktore Ludmila
Senčenkova pastāstīja par nodibināto sadarbību ar lietuviešu pedagogiem.
Gaidot savus kolēģus no Lietuvas, Varavīksnes vidusskolas pedagogu kolektīvs sagatavoja viesiem plašu un piesātinātu programmu.
Dienas pirmajā pusē notika ekskursija pa skolu un iepazīšanās ar tradīcijām, viesi apmeklēja mācību stundas, uzzināja par mācību
priekšmetu nedēļu, par to, kā tiek organizēts darbs ar vecākiem, kādi
projekti tiek realizēti sākumskolā.
Lietuviešu delegācijas vizīte notika Meteņu svinēšanas nedēļā,
pedagogi no Zarasiem kopā ar visiem svētku dalībniekiem baudīja
gardas pankūkas. Par to, lai ar ēdienu būtu nodrošināti visi, rūpējās
SIA „Almera 7”.
Dienas gaitā lietuvieši apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeju un Romas katoļu baznīcu. Krāslavas un Zarasu pedagogu
tikšanās noslēdzās pie apaļā galda.
Santarves sākumskolas direktore dalījās iespaidiem: „Mēs ieguvām daudz jaunas informācijas un ideju. Krāslavai ir raksturīga tāda
apmācību sistēma, kas agrāk tika realizēta arī pie mums. Diemžēl
mēs Lietuvā daudz ko esam jau zaudējuši.”
Labi iespaidi viesiem bija arī par mūsu pilsētu: „Nekad nedomājām, ka Krāslavā ir tik interesanti. Malači! Jauki, ka jūs saglabājāt
pilsētas savdabīgumu, ka jums izdodas attīstīt pilsētas infrastruktūru.
Pēc visa redzētā šķiet, ka krīze jūs nav skārusi.”
Īpaši interesants un patīkams fakts, ko ievēroja lietuviešu
pieredzējušie pedagogi, – Krāslavas bērnu audzinātības līmenis ir
augstāks nekā Zarasu skolēniem.
Elvīra Škutāne, autores foto

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic martā dzimušos:
jubilejā – Mariju Gončarovu, Lidiju Saviču;
dzimšanas dienā – Asteriju Rusecku, Tatjanu Lazarevu,
Jeļenu Kursīti, Dmitriju Silovu.
Šī diena lai Jums skaistāka par citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

pateicības vārdus izteica pagastu pārvalžu vadītāji.
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja un
deputātu vārdā bāriņtiesas kolektīvu sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks: „15 gadu laikā jūs spējāt paveikt daudz
lielu un nozīmīgu darbu, to jūs darāt katru dienu, bet reizēm arī naktī. Paldies, ka jūs rūpējaties par mūsu valsts nākotni.”
Krāslavas novada domes Atzinības rakstus
par daudzgadējo darbu un ieguldījumu bāriņtiesas attīstībā A.Jevtušoks pasniedzis Mariselai Jeromenokai un Irēnai Delverei.
Bāriņtiesas darbinieki šajā dienā dzirdēja
daudz novēlējumu, pateicību un labu vārdu.
Viņiem pašiem par savu darbu ir zināma tāda
atziņa: „Katrs bērns piedzimst ar savu laimi,
bet ne katrs to sasniedz. Mēs cenšamies dot
bērnam iespēju būt laimīgam.”
Elvīra Škutāne, autores foto

POLICIJA INFORMĒ PAR
PAVEIKTO FEBRUĀRĪ
Krāslavas novada pašvaldības policijas
amatpersonas februārī sastādīja 10 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 2
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu,
2 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par dzīvnieku infekcijas
slimību profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par spļaušanu, dabisko
vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās, 2
par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 2 par saslauku izgāšanu šīm nolūkam
neparedzētajās vietās.
Saņemti 19 rakstiski iesniegumi un atstrādāts 51 izsaukums. Tika veiktas 22
profilaktiskās sarunas un ir izteikti mutiski
brīdinājumi. Uzsāktas divas administratīvās lietvedības.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas
uz sestdienu).
Tika veikta nakts dežūra pie mājas, kurā
notika ugunsgrēks (Rēzeknes ielā 43,
Krāslavā), sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, kā arī dzīvokļu un īpašuma apsargāšanai.
Krāslavas novada pašvaldības policijas
darbinieki nogādāja divus klaiņojošus suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Tika nodrošināta sabiedriskā kārtība
Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas Absolventu vakara un Meteņu gadatirgus laikā.

PROJEKTU KONKURSS
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Krāslavas,
Dagdas, Ilūkstes, Vārkavas un Daugavpils novados un Daugavpils pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu –
fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt
piešķirti šādām jomām:
-projektiem, kas saistīti ar apkārtnes
labiekārtošanu;
-projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
-projektiem, kas saistīti ar konkrētās
teritorijas (novada, pilsētas, pagasta)
tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
-projektiem, kas sekmē sabiedriskā
labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), no-

Valsts policijas Krāslavas iecirkņa amatpersonas šī gada februāra mēnesī kopā sastādīja 296
administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem 6 protokolus
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta (sīkais huligānisms), 30 protokolus
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta (alkoholisko dzērienu un citu
apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), 1 protokolu pēc LAPK
1693.panta (ar akcīzes nodokli
apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu), 1- pēc LAPK
1701.panta (nelikumīga alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās) un 2 protokolus pēc
LAPK 1702. panta (nelikumīga
alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un
pārvietošana). Uzsāktas 5 administratīvās lietvedības par nelikumīgu alkohola apriti, kuru
ietvaros izņemti 2,706 litri nelikumīgi glabāta alkohola.
2012.gada februārī reģistrēti 9
ceļu satiksmes negadījumi, no
tiem 1 negadījumā cietusi 1 persona.

drošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
-projektiem, kas paredz izglītošanu
un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.
Bankas piešķirtais finansējums
konkursa uzvarētājiem viena projekta
realizācijai – līdz 400 LVL.
Informācija par Klientu kluba „Mēs
paši” projektu konkursa nolikumu,
pieteikuma veidlapām un ieteikumiem
to aizpildīšanai: www.hipo.lv.
Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 30.aprīlis. Projekti jāiesniedz Hipotēku
bankas filiālēs/norēķinu grupās personīgi vai sūtot pa pastu:
Daugavpils filiāle: Viestura iela 2,
Daugavpils, LV-5403;
Krāslavas norēķinu grupa: Sv.Ludviķa laukums 3, Krāslava, LV-5601.
Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

Latvijas vadošais elektronisko
pakalpojumu sniedzējs Lattelecom
pabeidzis vērienīgus optiskā interneta tīkla infrastruktūras izbūves
darbus Krāslavas pilsētā. Rudenī
uzsāktā tīkla ierīkošana beigusies
sekmīgi, vairāk nekā 2520 mājsaimniecībās ir nodrošināta iespēja
pieslēgt ātro un kvalitatīvo optisko
internetu.
Patlaban Lattelecom optiskais
internets ir pieejams 46 mājās
Aronsona, Artilērijas, Baznīcas,
Celtnieku, Ezera, Jaunajā, Lielajā,
N.Rancāna, Raiņa, Rēzeknes, Rīgas un Vienības ielā. Tuvākajā laikā Lattelecom uzsāks arī optiskā
tīkla ierīkošanas otro kārtu, kas
tīklā iekļaus vēl 23 mājas.
„Ceram, ka Lattelecom investīcijas optiskās infrastruktūras izbūvē veicinās Krāslavas iedzīvotāju
darba ražīgumu un ikdienas dinamiskumu. Pilsētā, kurā ir tik attīstīta kultūras, izglītības un sporta
dzīve, kā arī vietējā uzņēmējdarbība, noteikti novērtēs daudzās iespējas, ko sniedz piekļuve
jaudīgajam optiskā interneta tīklam. Nav noslēpums, ka viena no
reģiona sekmīgas attīstības atslēgām ir modernu informācijas tehnoloģiju pieejamība un kvalitāte,”
komentē Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča.
Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba uzsvēra: ”Ir
labi, ka Lattelecom optiskais internets tagad ir pieejams arī daļā
Krāslavas. Turklāt pozitīvi vērtēju
faktu, ka drīzumā plānots veikt izbūves darbu otro kārtu. Ceru, ka
tuvākajā laikā optiskais internets
būs pieejams arī pārējā novada teritorijā – pakalpojuma pieejamība
ir svarīga gan teritoriāli attālākām
mājsaimniecībām, gan arī uzņēmumiem, lai tie spētu palielināt savu konkurētspēju tirgū.”
Patlaban Lattelecom optiskais
internets ar ātrumu līdz pat 500
Mbit/s jau ir pieejams vairāk nekā
415 000 mājsaimniecību visā Latvijā. Uzlabotā tehnoloģija nodrošina ievērojami lielāku datu
pārraides kapacitāti, kas nozīmē,
ka visas darbības internetā norisināsies daudz ātrāk. Pilnvērtīgu optiskā
interneta
pieslēgumu
nodrošina unikāls pieslēgums katram lietotājam, ko lieto vienīgi attiecīgais klients.
Līga Bite,
Lattelecom
Sabiedrisko attiecību
nodaļas projektu vadītāja

Aktualizējot jauniešu iespējas,
piedaloties dažādos projektos, Krāslavas pensionāru biedrība piedāvā
izmantot pieredzējušu, dzīves pieredzes bagātu novadnieku zināšanas
un prasmes (vadībā, kultūrā, ražošanā, komunikācijā).
Krāslavas novada iedzīvotājus,
kas gatavi sniegt bezmaksas konsultācijas, palīdzēt jauniešiem īstenot
projektus un iniciatīvas, lūdzam pieteikties Krāslavas bērnu un jauniešu
centrā pa tālruni 65624514.

23. martā plkst.14.00
Krāslavas kultūras namā notiks
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce. Jautājumus
un priekšlikumus rezolūcijai lūdzam līdz 19.martam (ieskaitot) ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie
novada domes, sociālā dienesta vai
mūzikas skolas ēkām. Uz iepriekš
iesniegtajiem jautājumiem sapulces
laikā atbildēs novada domes amatpersonas.
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Ko vīrieši domā par sievietēm? Šis jautājums šķiet saistošs visām daiļā dzimuma pārstāvēm. Būtu interesanti uzzināt, kas viņiem ir prātā. 8.martā vīrieši
izsaka sievietēm visskaistākos komplimentus - vai tiešām viņi mūs ļoti augstu
vērtē, ciena un mīl? Tāpēc es nolēmu intervēt kādu no vīriešiem un lūgt, lai viņš
man atbildētu uz šiem jautājumiem. Pirms izvēlējos savu „upuri”, ilgi pārdomāju, kurš no mūsu novada stiprā dzimuma pārstāvjiem būtu piemērotākais
kandidāts. Esmu pārliecināta, ka man izdevās atrast īstu sieviešu dvēseles pazinēju. Mājās viņam ir trīs dāmas - sieva un divas meitas, bet darbā - vairāk nekā
divarpus simti. Šis cilvēks noteikti labi pārzina mūsu dvēseles vissmalkākās
vibrācijas.
Un es nebiju kļūdījusies! Šūšanas fabrikas „Nemo” vadītājs Viktors Moisejs
par sevi atstāj patīkamu iespaidu - korekts un pozitīvs, ar dzīves pieredzi un zināšanām, ar viedām atbildēm, kas ir saistītas ar dziļām pārdomām. Izrādījās,
ka uz dažiem no maniem jautājumiem viņam nācās atbildēt pirmo reizi dzīvē.
Viktors domāja, sprieda, šaubījās, rauca pieri - meklēja atbildes. Un tās, pēc
manām domām, bija godīgas.
- Ar kādām emocijām jums saistās
8.marta diena?
- Pret šiem svētkiem man vienmēr bija pozitīva attieksme, neskatoties uz dažādām pārmaiņām sabiedrībā. Astotajam martam tika
piešķirti dažādi statusi, taču šajā dienā vienmēr
ir svētki. Mēs nemainījām tradīciju un katru gadu apsveicam sievietes. Tas, ka šī diena nav
brīvdiena, mūsu kolektīva mērogā, pēc manām
domām, ir pozitīvs faktors – kolēģi var sapulcēties un kontaktēties nepiespiestā atmosfērā.
- Kādu lomu jūsu dzīvē spēlē sievietes?
- Katram cilvēkam ir viena galvenā sieviete
- māte. Tā ir svēta lieta. Māte mums ir vienīgā
un uz visu mūžu. Ikvienam vīrietim svarīga
dzīves sastāvdaļa ir viņa sieva, meitas, kolēģes. Esmu pārliecināts - man paveicās ar to, ka
strādāju ar dažāda vecuma sievietēm. Daudzos jautājumos viņas ir atbildīgākas un apzinīgākas nekā vīrieši.
- Tas nozīmē, ka ar sievietēm strādāt ir
vieglāk nekā ar stiprā dzimuma pārstāvjiem?
- Kad es tikai sāku strādāt fabrikā (kopš tā
laika pagāja jau divdesmit gadu), man, protams, arī bija pielāgošanās periods. Bez šaubām, ir jāsaprot, ka ir savas nianses darbā ar
sieviešu kolektīvu. Taču, ja atradi pareizo pieeju, tad ar sievietēm noteikti ir vieglāk.
- Novada domē jums ir kolēģes – deputātes. Kā jums šķiet, vai sievietēm ir jāiet politikā?
- Negribu spriest par lielo politiku, bet tas, ka
mūsu novada deputātu vidū ir sievietes, ir saistīts tikai ar priekšrocībām. Viņas pārstāv dažādas nozares, gan pilsētu, gan lauku teritorijas,
katrai ir savs viedoklis. Zinātniski ir pierādīts,
ka sievietes atšķirībā no vīriešiem uztver visas
detaļas kopumā, tad droši vien viņas ir spējīgas
arī problēmas būtību izprast kopsakarā ar citiem jautājumiem.
- Vai ir kaut kādas principiālas atšķirības
vīrieša vadītāja un sievietes vadītājas darbā?
- Sievietēm ir pamatīgāka pieeja lēmumu
pieņemšanā. Piemēram, mūsu fabrikas izpilddirektore sistemātiski izseko situāciju,
redz problēmas kompleksā ar citiem aspektiem. Kaut gan, spriežot no citas puses, ražošanā ne vīrietim, ne sievietei nedrīkst
strādāt pavirši, bez iedziļināšanās. Katru

dienu nepieciešams pašaizliedzīgs darbs,
jebkāda veida kļūda, nepārdomāta rīcība var
novest pie ražošanas pārtraukšanas, aizkavēsies pasūtījumu piegāde un t. t. Šādu gadījumu
sekas - finansiālie zaudējumi.
- Ir viedoklis, ka ģimene vīrietim ir viņa
galvenais bizness. Vai jūs tam piekrītat?
- Nepārprotami! Manā dzīvē galvenais ir ģimene.
- Daudzi uzskata, ka sievietei ir jāpalīdz

- Jā, visām sievietēm ir vajadzīga vīriešu
uzmanība. Kā jūs risināt šo problēmu?
- Manai sievai paveicās - mans darbs nav
saistīts ar izbraukumiem. Mēs tiekamies katru

VIKTORS MOISEJS:
„Visskaistākās sievietes
dzīvo Krāslavas novadā”
vīrietim viņa pašrealizācijas ceļā. Kādas
īpašības tam ir vajadzīgas?
- Spēja un vēlme sadzirdēt vīrieti, saprast viņa problēmas, turklāt neuzspiest savu viedokli,
padomus un priekšlikumus. Gudra sieviete ir
apveltīta ar šīm spējām.
- Kādas īpašības jūs visaugstāk vērtējat
sievietē?
- Manuprāt, ikvienam cilvēkam ir nozīmīgas
tādas īpašības kā drosme un atbildība, savstarpējās attiecībās ir svarīga uzticība, sapratne.
Tās ir pamatvērtības gan ģimenes dzīvē, gan
darbā. Protams, saskarsmei ar mājiniekiem ir
savas īpatnības, bet no attiecībām ģimenē ir atkarīgi arī rezultāti darba vietā. Sieviešu kolektīvā tas ir labi jūtams. Ja kolēģēm-sievietēm
mājās ir kaut kādas problēmas, tas ir redzams,
bet es cenšos visu saprast.
- Man ir pretējs jautājums - kas jūs kaitina sievietēs?
- Pārlieka emocionalitāte, kaut gan gadu
gaitā es pie tās jau esmu pieradis. Sievietes
daudz asāk uztver radušās problēmas. Īpaši
strauja un vētraina ir pirmā reakcija, pēc tam,
kad emocijas stabilizējas, sievietes spēj pieņemt racionālus lēmumus.
- Kā jūs domājat, kādas rakstura īpašības
sievietes visaugstāk vērtē vīriešos?
- Droši vien sievietēm patīk vīrieši, kas ir
pārliecināti par sevi, aktīvi, interesanti un uzmanīgi.

dienu, tāpēc mums ir pietiekami daudz iespēju
kontaktēties un stāstīt par problēmām vai labām ziņām. Gadās, kas arī sievai viss nav tik
gludi, tad obligāti cenšos viņu uzklausīt, taču
nedrīkst pārspīlēt ar saviem padomiem. Tāpat
ir arī ar meitām. Neskatoties uz to, ka viena dzīvo Rīgā, otra - Daugavpilī, mums ir ļoti tuvas
attiecības. Sazvanāmies vairākas reizes nedēļā.
Viņas tikai krāj savu dzīves pieredzi, tāpēc dažreiz kaut kas ir jāpasaka priekšā vai jāpalīdz
pārvarēt jauniešu maksimālismu.
- Vai sieviete var lepoties ar to, ka viņai izdevās izveidot spīdošu karjeru?
- Es neesmu pret to, lai sievietes veidotu karjeru. Ja ir ambīcijas, kāpēc gan ne? Gudras sievietes prot visu savienot - realizēt savu galveno
misiju un veidot karjeru. Pozitīvu piemēru ir
diezgan daudz. Nav tālu jāiet - arī mūsu pilsētā
un novadā ir brīnišķīgas sievietes-vadītājas,
līdzināties kurām sapņo arī vīrieši.
- Kā jums šķiet, vai „aizmugure” sievietei
ir tikpat svarīga kā jums, vīriešiem?
- Varu atbildēt, pamatojoties uz savas ģimenes un savu vecāku ģimenes pieredzi. Uzskatu,
ka tāda „aizmugure” visiem ir vajadzīga. Sievietēm bieži rodas dažādas problēmas, bet, ja
viņas jūt atbalstu, tad ir daudz vieglāk pārvarēt
visas grūtības.
- Kam dzīvot ir vieglāk - sievietēm vai vīriešiem?
- Nekad neesmu bijis sievietes ādā, tāpēc
man ir grūti atbildēt.

- Bet spriežot no dzīves pieredzes?
- Kam ir vieglāk? Tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks sevi pozicionē. Piemēram, ja vīrietis iejūdzas darbā no rīta līdz vakaram, uzņemas un
pilda pienākumus gan mājās, gan ārpus tām,
tad, protams, viņam ir ļoti grūti. Bet, ja viņš jūtas gandarīts, tad viņš ir laimīgs. Sievietes vairāk nodarbojas ar mājas saimniecības lietām,
bērnu audzināšanu. Pēc manām domām, sieviešu dzīve ir grūtāka. Taču, neskatoties uz to,
visiem zināms fakts – sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši.
- Kādām sievietēm ir vienkāršāk dzīvot gudrajām vai skaistajām?
- Sāksim ar to, ka katra sieviete ir skaista,
īpaša un neatkārtojama. Es runāju nevis par ārējo, bet par iekšējo skaistumu. Ja sieviete prot
sevi „pasniegt”, komunicēt, tad viņa būs daudz
pievilcīgāka nekā tā, kas ir vienkārši skaista.
Manuprāt, visiem gudrajiem cilvēkiem, vīriešiem vai sievietēm, dzīvot ir sarežģītāk. Filozofija ir šāda - jo vairāk cilvēks izzina pasauli,
jo biežāk rodas jautājumi, ir jādomā, kā uz tiem
atbildēt. Līdz ar to gudrajiem ir problemātiskāka dzīve, bet tajā pašā laikā arī daudz interesantāka.
- Ko jūs ieteiktu sievietēm, lai mēs labāk
saprastu jūs, vīriešus?
- Man paveicās, es nevaru sūdzēties par to,
ka sievietes mani nesaprot. Uzskatu, ka viss ir
atkarīgs no pašiem vīriešiem. Jāprot atrast pieeju sievietei, pašam censties viņu saprast. Ja redzi, ka tagad un tūlīt par kaut kādu tēmu labāk
vispār nerunāt, tad arī nevajag. Var parunāt pēc
pusdienām vai nākamajā dienā. Ko ieteikt sievietēm? Jūs pašas visu labi saprotat un zināt!
- Ko jūs gribētu novēlēt mums, Krāslavas
novada sievietēm, 8.marta svētkos?
- Visskaistākās sievietes dzīvo Krāslavas novadā. Tā ir taisnība, esmu bijis daudzās vietās tādu sieviešu kā Krāslavā, nav nekur.
Gribu novēlēt mūsu mīļajām dāmām veselību, savstarpējo sapratni ģimenē un darbā. Mīliet un esiet mīlētas!
Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto

GANDRĪZ IDEĀLA KŪKA
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Jau kādu laiku iepriekš trīs jaukas žurciņas no plakāta vēstīja
ģimnāzijas skolēniem, ka pirmo
reizi skolas vēsturē tuvojas sacensības, kuru uzvarētājs iegūs ideālas kūkas autora titulu. Vai
vismaz gandrīz ideālas... Klases
pieteicās diezgan aktīvi, skolā arī
bija dzirdamas sarunas par labākajām kūku receptēm, tāpēc pasākums jau uzreiz šķita daudzsološs,
un, kad pienāca liktenīgā pirmdienas pēcpusdiena, skolēni bariem
vien plūda uz pasākumu, jo tika
paziņots, ka visas izceptās kūkas
pēc tam varēs arī nogaršot.
Kā jau visos nopietnos pasākumos- galvenais ir žūrija. Šoreiz
smago uzdevumu veica pieci eksperti - gan speciālisti kūku jomā,
gan gardēži. Tie bija „Krāslava D”
speciāliste Lonija Stivriņa, skolas
direktors Jānis Tukāns, fizikas
skolotājs Aivars Vagalis un divi
cilvēki vecumā, kad ēdienu novērtē visvairāk- studenta gados-, Ervīns un Armands (turklāt viens no

viņiem dzīvo kopā ar pavāru). Šo
cilvēku pienākumi vērtēšanā bija
ļoti plaši, jo punkti bija jāliek gan
par prezentāciju, gan kūkas vizuālo noformējumu un, protams, arī
garšu. Pēdējais, kā izrādījās, bija
vissmagākais uzdevums, par kuru
pēc pasākuma viens no žūrijas locekļiem izteicās šādi: „Pēc trešās
kūkas mēs jau viss.” Bet viņiem
nācās to izturēt, neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu.
Konkursā piedalījās 9 klases jeb
60% no visiem skolēniem, un tas
tiešām ir daudz. Katrs bija sagatavojis ne tikai kūku, bet arī videoprezentāciju, kas atklāja kūkas
recepti un pašu gatavošanas procesu. Prezentācijas bija gan iespaidīgas, gan mierīgas un visu kārtīgi
izstāstošas, bet vienu nevar noliegt- 12.d klase noteikti izcēlās.
Viņi bija sagatavojuši ne tikai kūku, bet arī pavāru šovu ar lielisko
vadītāju Alisi. Tajā tika atspoguļota ne vien gatavošanas praktiskā
puse, bet arī kas vairāk- gatavoja-

mā produkta papildināšana ar labām domām, cīņa par guščonku ik
pa brīdim un tas, ko gan meitenes
dara, kad kūka ir sagatavota. Tas
viss arī atnesa 12.d klasei pelnīto
uzvaru, jo viņu kūka bija arī garšīga un skaista. Ne kurš katrs spētu
izveidot skudru pūzni ar divām
skudrām, izmantojot tikai 12 dotos
(un 2 paša izvēlētos) pārtikas produktus! Otrajā vietā ierindojās 9.b
klases gatavotā kūka. Neviens īsti
nezina, recepti, bet tajā bija daudz
riekstu. Skolēni vairākkārt minēja,
ka tieši šī kūka esot bijusi visgardākā. Trešās vietas žūrija nolēma
piešķirt divas- 7.a klases meitenēm, kuras gatavoja medus kūku,
un 11.c klasei ar kūku „Grāfa pilsdrupas”.
Šis bija pasākums, kurā uzvara
noteikti nebija veltīga- klases saņēma naudas balvas. Pārējiem tika
piešķirtas dažādas nominācijas, tāpēc bešā nepalika neviens.
Tomēr šoreiz nevar teikt, ka uzvara pasākumā bija saldākais. Pēc

kopīgas bildes visi ķērās pie kūku
ēšanas. 10 minūšu laikā tika pazudinātas 7 kūkas un viens kliņģeris
(viena no kūkām bija aiznesta
prom, tāpēc netika visiem). Kūku
pietika ikvienam. Tās bija lielas,
saldas, garšīgas un šokolādīgas,
kaut arī viena esot bijusi diētiskā.
Atnākušie atzina- pasākums tiešam bija apmeklēšanas vērts. Lai
gan kas tāds tika rīkots pirmoreiz,
noteikti, ne pēdējo, jo varēja noprast, ka tādus brīnumus gatavot
un nogaršot skolēni vēlēsies vēl un
vēl.
Vēlamies pateikt lielu paldies
naudas balvu sponsoriem – SIA
„Vārpa” valdes priekšsēdētājam
Edvardam Baranovskim un Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
parlamenta vārdā,
Evelīna Puzo

sludinājumi
Pirmoreiz Krāslavā!
Praktiskās Dziedniecības
autorskola - aicinām piedalīties
visus interesentus!
12. martā, plkst. 15.15 – ievadlekcija (bez maksas).
16.00-20.00 - I pakāpe:„Māksla būt par pašu Sevi” (latviešu
un krievu valodā).
Nodarbības vada: dziednieks,
hipno-psihoterapeits
OSKARS PEIPIŅŠ.
Adrese: Krāslavas kultūras
nams, Rīgas ielā 26, 2. stāvs, izstāžu zāle.Visa informācija pa
mob.t.: 29489221.

òPērk mežus ar zemi, cirsmas,
var izstrādātus mežus. Samaksa
uzreiz. T.26346688.
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ATSKATĪŠANĀS UZ PADARĪTO
UN PROJEKTA NOSLĒGUMS
2012.gadā 23.februārī,
noslēdzot Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes atbalstīto projektu
„Daudzfunkcionālā ģimenes
atbalsta centra Krāslavas
novada iedzīvotājiem izveide”, biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „ Atvērtība””,
informēja biedrus, sadarbības partnerus un atbalstītājus
par padarīto, kā arī novērtēja
un atcerējās būtiskākos darbus par iepriekšējo laika periodu, jo kopš 2001. gada,
kad tika dibināta biedrība,
pagāja jau gandrīz 11 gadu.
Vispirms biedri pastāstīja
klātesošajiem par biedrības
dibināšanas ideju. To 2001.
gadā veica sociālā darba speciālisti – Anita un Pēteris
Ratkeviči, Genovefa Kalviša, Vaira Cauņa un Raisa
Vagale, kam vēlāk piebiedrojās arī citi. Visi biedri tā
vai citādi savā profesionālajā
darbībā strādāja ar ģimenēm
un labi izprata, ka krīzes situācijās izņemt bērnus no ģimenes – tā nav izeja,
nepieciešams liels preventīvais darbs un savlaicīgais atbalsts ģimenēm ar bērniem,
lai nepieļautu to iziršanu un
bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē. Jo visiem bērniem ir liela vajadzība pēc
ģimenes, īpaši maziem bērniem, kas alkst pēc uzmanības, siltuma, vecākiem,
mīlestības... Jau toreiz kā
moto biedrības darbībai skanēja vārdi: „ Vislabāk palīdzēt bērniem, palīdzot viņu
ģimenei”.
Pa šo laiku izpratām arī to,
ka gandrīz ikkatrai ģimenei

un ikkatram cilvēkam
noteiktā laika periodā ir vajadzīgs atbalsts, jo apstākļi
mūsu valstī nav īpaši labvēlīgi, bet reizēm ir pat nežēlīgi.
Kā, piemēram, var izdzīvot
māte ar 2 bērniem, ja nav pastāvīga darba un pabalsti sastāda tikai 80 latus. Kā jūtas
strādājošie vecāki, kam alga
tik tikko lielāka par minimumu un jāskolo un jāaudzina 2
vai 3 bērni. Kā tikt galā ar
kredītiem, zaudējumiem un
tt. Un tādu situāciju ir daudz.
Visbiežāk vecāki neiztur
spriedzi un sāk sevi „mierināt” ar alkoholu, kompānijām, attiecību skaidrošanu,
aizvainojumiem, dusmām,
depresiju, izolāciju utt.
Krāslavas novada sociālā
darbiniece Inta Ļaksa apstiprināja teikto, nosaucot datus,
ka apmēram katrai 5.-6. ģimenei pašvaldībā šobrīd nepieciešams atbalsts. Skaidrs
arī tas, ka to pakalpojumu,
kas pašvaldībā ir pieejami,
pašreiz nepietiek.
Biedrība bija izveidota ar
mērķi, lai saviem spēkiem
sniegtu kaut minimālo palīdzību ģimenēm, sekmētu sabiedrības
uzmanības
pievēršanu ģimeņu problēmām. Pa šo laiku bija daudz
izglītojošo semināru, bija atbalsta grupas un dzīves prasmju attīstības darbnīcas
vecākiem un bērniem, bija
rotaļu centrs un citi projekti.
Tomēr mēs arī labi apzināmies, ka tas ir tikai viens piliens no tā, kas būtu
vajadzīgs, lai ģimeņu situācija uzlabotos. Tikpat labi
izprotam arī to, ka atbalsts

vajadzīgs arī sociālā darba
speciālistiem, kam nākas
strādāt ar šādām smagajām
problēmām, jo strauji notiek
profesionālā izdegšana, kas
ietekmē gan darba rezultātus, gan speciālistu veselības
stāvokli.
Arī šīs projekts ir vērsts uz
šo mērķi. Tā ietvaros tika iekārtota bērnu rotaļu istaba,
krīzes centrs uz 6 vietām 1-2 krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm un informatīvā telpa, kur var palasīt
literatūru un lietot datoru.
Rotaļu istabā var atstāt bērnu
uz vairākām stundām, ja mājās neviena nav vai ir kādi
steidzami darbi. Pakalpojumi rotaļu istabā tiek sniegti
bez maksas.
Minēto
pakalpojumu
sniegšanai izveidota sadarbība ar NVA Krāslavas nodaļu,
atbalstu
sniedz
brīvprātīgie jaunieši, kas piedalās NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Atbalsts
jauniešu brīvprātīgajam darbam”.
Par projekta atbalstu un realizāciju, kā arī par atbalstu
un palīdzību biedrības darbībā pateicamies Lauku atbalsta dienestam, LEADER
programmai, Krāslavas rajona partnerībai, Krāslavas novada domei, NVA Krāslavas
nodaļai, Sarkanā Krusta komitejai, Krāslavas BSRC
„Mūsmājas”, Krāslavas novada sociālajam dienestam,
SIA „Kristafors” un „Rols”,
biedrības dibinātājiem un
biedriem un citiem atbalstītājiem.
Biedrības valde

Sniedzam atbalstu bērnu pieskatīšanā
Sniedzam atbalstu pirmsskolas vecuma (sākot ar 3 gadiem) BĒRNU PIESKATĪŠANĀ un
mājas darbu sagatavošanā (1.- 6. kl.).
Strādājam katru darba dienu no plkst.14:00 līdz 18:00.
Tā ir laba iespēja bez maksas saņemt atbalstu mācību sekmju uzlabošanā un bērnu audzināšanā.
„Mēs varam palīdzēt matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un citos mācību priekšmetos, kā arī varam palīdzēt uzrakstīt referātu vai atrast vajadzīgos materiālus, izmantojot internētu, varam pieskatīt bērnus, organizēt bērnu svētkus un citu.”
Atbalstu sniedz brīvprātīgie jaunieši, kas piedalās NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.
Esiet mīļi gaidīti Pils ielā 5, Krāslavā.
Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. : 65622900, m.t. 22388217.
Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””

AICINĀM JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES
PROJEKTU KONKURSĀ!
Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu
biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.
Projektu iesniedzēji – jaunieši vai jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas iepriekš nav veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un nav īpašnieki jau esošam
uzņēmumam.Projekta prasības – nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, uzsākt
komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas novadā.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada
31.martam. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai - Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601. Kontaktpersona: Krāslavas novada
domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032,
25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā vai
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā); jums tuvākajā pagasta
pārvaldē.

Tas tālais Atmodas laiks
Ir pagājis gandrīz ceturtdaļgadsimts, kad cilvēku prātus
un sirdis jundīja Atmoda un tas saldais Brīvības vārds. Neviens cilvēks nepalika vienaldzīgs, neraugoties uz to, kurā
virtuālo (un ne tikai) barikāžu pusē viņš atradās. Latvijas
tautas lielākā daļa bija vienota un atbalstīja neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu. 1989.gada 14.janvārī notika Latvijas Tautas frontes rajona nodaļas dibināšanas konference,
kuras laikā Krāslavas kultūras nama zāle bija pārpildīta, cilIzdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.
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„JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2011”

24. februārī notika pasākums „Jaunatnes
sporta laureāts 2011”, kurā tika sumināti
sportisti, kas 2011.gadā uzrādījuši labus
rezultātus valsts un starptautiskā mēroga
sacensībās.
Krāslavas Sporta skolas direktors Viktors Beinarovičs uzrunāja labākos sportistus: „Jūs ziedojāt savu brīvo laiku,
pārvarējāt nogurumu, pēdējiem spēkiem
cīnījāties un sasniedzāt augstus rezultātus par to mēs gribam jums pateikties.”
Par Krāslavas novada Jaunatnes sporta
laureātiem 2011 tika atzīti:
1.Jānis Timma – 10.v Pasaules čempionātā basketbolā U-19; zelta medaļa Latvijas čempionātā Swedbakas LJBL U - 19;
1.vieta Latvijas Basketbola Līgā 2.divīzīja.
2.Evelīna Petunova – četrās zelta medaļas Latvijas čempionātos vecākajā vecuma
grupā, divās zelta medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē; 13.vieta Eiropas Jaunatnes
Olimpiskajās dienās Latvijas izlases sastāvā.
3.Kristīne Liepiņa - zelta un bronzas
medaļas Latvijas čempionātos distanču
slēpošanā; 2 zelta medaļas Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiādē; 1.vieta Latvijas
slēpošanas savienības rangā U-18 un 2.vietā elites grupā; Latvijas izlases sastāvā piedalījās Eiropas Jauniešu Olimpiskajā
festivālā, Pasaules čempionātā un Pasaules
junioru čempionātā.
4.Natālija Kovaļova – divās zelta un divas sudraba medaļas Latvijas čempionātos
distanču slēpošanā;
divās bronza medaļas Latvijas Jaunatnes
Ziemas Olimpiādē; 2.vieta Latvijas slēpošanas savienības rangā U-18 un 3.vietā elites grupā; Latvijas izlases sastāvā
piedalījās Eiropas Jauniešu Olimpiskajā
festivālā, Pasaules čempionātā un Pasaules
junioru čempionātā.
5.Olga Kovaļova - divās zelta un divas
sudraba medaļas Latvijas čempionātos distanču slēpošanā; sudraba un bronzas medaļas Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiādē;
2.vieta Latvijas slēpošanas savienības rangā U-16.
6.Marita Batura – 1.vieta Latvijas čempionātā pieaugušajiem; 2.vieta starptautiskajā turnīrā Daugavpilī.
7.Alīna Dimbovska – 2.vieta Latvijas
čempionātā pieaugušajiem;
8.Karīna Krilova – trīs sudraba un
bronzas medaļas Latvijas jaunatnes un junioru čempionātos; sudraba medaļa Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

9.Rihards Baranovskis – 2.vieta Latvijas čempionātā junioriem, uzstādīja Krāslavas Sporta skolas rekordu lodes grūšanā
junioriem.
10.Juris Džamirze – 1.vieta individuālajā statistikā Swedbankas Jaunatnes Basketbola Līgas 2.divizījas austrumos U-17
Kristīne Žuravļova – zelta un bronzas
medaļas Latvijas jaunatnes čempionātā
Aleksandra Kurbanova – sudraba un
bronzas medaļas Latvijas jaunatnes čempionātā
Aleksandrs Ļebedevs – bronzas medaļa
Latvijas čempionātā vidējā vecuma grupā
un 2.vieta Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs sprintā.
Jānis Cauņa – 2.vieta statistikā individuālajā statistikā Swedbankas Jaunatnes
Basketbola Līgas 2.divizījas austrumos
U-15.
Ojārs Vanags – trīs sudraba un bronzas
medaļas Latvijas čempionātos distanču
slēpošanā U – 14;
sudraba medaļa Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiādē; 3.vieta Latvijas slēpošanas savienības rangā U-14.
Raivis Kokins – 6.vieta ind.statistikā
SJBL 2.divīzija austrumos U-19
Mārtiņš Kolita – 4.vieta sprintā LR
čempionātā vecākajā vecuma grupā
Aldis Krumpāns – 5.vieta vesera mešanā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
Ilvija Smirnova - 6.vieta 100 metru
barjerskriešanā LR čempionātā vecākajā
vecuma grupā
Kaspars Miglāns – 6.vieta ind.statistikā
SJBL 2.divīzija austrumos U-15
Diāna Bulavska – 4.vieta Latvijas jaunatnes čempionātā ložu šaušanā
Rolands Škutāns - 4.vieta LR čempionātā vidējā vecuma grupā trīssoļlēkšanā
Žanis Burcevs – 5.vieta LR čempionātā
vidējā vecuma grupā 3000m
Olga Plutjakova – 5.vieta lodes grūšanā
LR čempionātā jaunākajā vecuma grupā
Aigars Ļaksa – divās 5.vietas LR čempionātā jaunākajā vecuma grupā sprintā un
tāllēkšanā.
Šī gada Sporta laureātu pasākumā Krāslavas Sporta skolas audzēkņi ne tikai saņēma balvas, bet arī piedalījās konkursos.
Slēpotāji, šāvēji, vieglatlēti, basketbolisti
un cīkstoņi sacentās un pārbaudīja savu
veiklumu.
Kad bija pasniegtas balvas un tika noskaidroti konkursu uzvarētāji, labākie sportisti
un viņu treneri pulcējās kopīgajam foto.

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Viktoriju Oļehno,
tēvu zemes klēpī guldot.
Krāslavas novada dome,
Izglītības un kultūras nodaļa

vēki stāvēja zāles durvīs un foajē. Tādu cilvēku pieplūdumu
tā vēl nebija piedzīvojusi.
Atjaunotā Latvijas valsts karoga iesvētīšana un pacelšana
Dagdā, Krāslavā, Izvaltā, Skaistā, Andrupenē, Ezerniekos
1989.gada pavasarī un vasarā, piketi un mītiņi, piedalīšanās
Baltijas ceļā, trauksmainās barikāžu dienas Rīgā 1991.gada
janvārī - visi šie notikumi guvuši atspoguļojumu izstādē. Ieskatīties to jau tālo un veselai cilvēku paaudzei nepiedzīvoto notikumu virpulī mēģināsim ar izstādes „Atmodas laiks
Krāslavas rajonā”, acīm, kas sagatavota sadarbībā ar Dag-

das novadpētniecības biedrību „Patria” un tās enerģisko un
darbīgo vadītāju Aivaru Arnicānu.
Izstāde izmantoti Dagdas fotogrāfu Jāzepa Stikuta un
Dmitrija Čumika fotogrāfijas, krāslaviešu Alekseja Gončarova un Borisa Tarļecka fotogrāfijas no Krāslavas Vēstures
un mākslas muzeja krājuma.
Izstādes atklāšana notiks 2012.gada 9.martā plkst. 15:00
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, Pils ielā 8.
Aicinām piedalīties!
Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

e-pasts:vestis@kraslava.lv

