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dažos
teikumos

martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(LLU) notika svinīgā ceremonijā,
kurā uzņēmums „M.J. Restorāni”,
kas ir plašāk pazīstams kā „Tomato Pica” un ir jaunākais mecenāts
Attīstības fondā, šogad pirmo reizi piešķīra stipendijas 300 Ls apmērā LLU studentiem.
Par labākajām un radošākajām
idejām stipendiju ieguvusi LLU
pirmā kursa studente no Krāslavas
novada Līva Lipšāne, kas studē
Veterinārmedicīnas fakultātē.
ovada domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu atbalstīt futbola nodaļas izveidošanu
Krāslavas Sporta skolā.
rāslavas novada dome nolēmusi piešķirt 500 Ls ﬁnansējumu Krāslavas Sv.Ludvika
Romas katoļu baznīcas ērģeļu
skaņošanas un remonta darbiem,
lai nodrošinātu festivāla „Latgales
ērģeļu dienas 2013” koncerta norisi 2013.gada 18.maijā.
ieslietu ministrija paziņoja,
ka no 11.marta visās dzimtsarakstu nodaļas izsniedz jauna dizaina dzimšanas, laulības un miršanas apliecības. Derīgas būs arī pēc
2013.gada 1.janvāra un līdz 2013.
gada 10.martam izsniegtās apliecības un obligāti tās nav jāmaina pret
jaunajām. Iedzīvotāji varēs apmainīt apliecības, kuras saņēma no šī
gada 1.janvāra, jebkurā dzimtsarakstu nodaļā bez maksas, uzrādot
iepriekš izsniegto apliecību.
Ja persona sākotnēji izsniegto
apliecību nevar uzrādīt (tā ir pazaudēta, bojāta, iesniegta citur
utt.) un vēlās saņemt apliecību
atkārtoti, jāmaksā valsts nodeva 1
Ls apmērā.
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Krāslava
uz vienu dienu
kļūs par dejas
galvaspilsētu
„Plānots, ka Krāslavā 25.maijā uz
Latvijas bērnu tautas deju festivālu
„Latvju bērni danci veda” ieradīsies
apmēram 3,5 tūkstoši dalībnieku
no visas Latvijas,” pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Interešu
izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, „
tie būs dejotāji vecumā no 6 līdz 19
gadiem.”
Šie svētki tiek rīkoti līdz ar Atmodas sākumu, pirmie „Latvju bērni danci veda” festivāli notika Rīgā,
Lielajā Ģildē, tad pamazām dejotāji
sāka plesties pa visu Latviju un izdejot visas lielākās pilsētas.
Šobrīd ir izdejoti teju visi bijušie
rajonu centri, un šovasar kārta pienākusi Krāslavai un Liepājai.
Lai iezīmētu gaidāmo svētku aprises, izrunātu organizatoriskus un
ﬁnansiālus jautājumus, pirmdien,
25.februārī Krāslavu apmeklēja
IZM Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore
Agra Bērziņa un IZM VISC vecākā
referente Ilze Mažāne. Kopā ar vietējās rīcības komitejas pārstāvjiem
viņas pieņēma domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Saruna izvērtās konstruktīva,
IZM pārstāves pastāstīja par iepriekšējo gadu pieredzi festivālu
rīkošanā, parādīja fragmentus no
„Latvju bērni danci veda” koncerta
Madonā.
Festivālā Krāslavā 25.maijā paredzēts viens lielkoncerts estrādē
un ielu koncerti, kur katrs kolektīvs
rādīs šajā mācību gadā apgūto programmu.
Inga Kavinska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PROJEKTA „EDUCATE FOR BUSINESS”
SADARBĪBAS PARTNERI TIEKAS RĒZEKNĒ

Krāslavas novada domes speciālisti un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzēji 26. un 27. februārī piedalījās
projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” 3. vadības
grupas sanāksmē Rēzeknē. Sanāksmes dalībniekus
uzņēma Austrumlatgales Profesionālā vidusskola,
kura projektā pārstāv kokapstrādes nozari.
Kā ziņots iepriekš - Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu
sadarbības platformas attīstība” ietvaros sadarbojas
sešas institūcijas – divas pašvaldības, kuras pārstāv
savu teritoriju profesionālās izglītības iestādes, trīs
profesionālās izglītības iestādes, savukārt projekta vadību uzņemas biedrība „Eiroreģions „Ezeru
zeme””. Projekta ietvaros tiek veidota sadarbības
platforma četrās nozarēs - sabiedriskā ēdināšana, tūrisma uzņēmējdarbība, kokapstrāde un autoremonts.
Darba grupā partneri atskaitījās par paveikto projektā, tajā skaitā – Utenas kokapstrādes izglītības
programmas apgūstošo studentu vizīti Rēzeknē un
Krāslavā, izsludinātajiem un plānotajiem iepirkumiem, kā arī detalizēti apsprieda tuvāko mēnešu
aktivitāšu laika graﬁku, vienojoties par studentu un
pedagogu vizītēm sadarbības partneru pārstāvētajās
izglītības iestādēs Latvijā un Lietuvā, prakses apmaiņām kaimiņvalstu uzņēmumos, ka arī mentoringa
programmu.
Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas (Izveidota 2011. gadā,
apvienojot Rēzeknes Profesionālā vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Viļānu 41. arodvidussko-

la un Zilupes arodvidusskolu) mācību bāzi Rēzeknē
un Lūznavā, neformālās izglītības iespējām Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”,
apmeklēja a/s „Latvijas Finieris” Rēzeknes novadā
darbojošos rūpnīcu „VEREM”, kā arī zāģripu ražošanas komercuzņēmumu SIA „NOOK, LTD”.
Šobrīd projekta darba grupa strādā pie informatīvā
bukleta izstrādes un izdošanas. Buklets ietvers informāciju par PIKC RVT Krāslavas teritoriālo struktūrvienību un tiks izdots trīs valodās. Aprīlī divi Rīgas
Valsts tehnikuma audzēkņi un pedagogs dosies 5 dienu atbildes vizītē uz Utenu, savukārt vasarā - divpadsmit tehnikuma audzēkņiem būs iespēja praktizēties
Lietuvas kokapstrādes uzņēmumos. Diviem uzņēmīgākajiem audzēkņiem tiks piedāvāta sadarbība ar
mentoru, kurš veltīs laiku, lai jauniešus atbalstītu un
iedrošinātu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Audzēkņu
atlase, kas ietvers sekmju, uzvedības, valodu prasmju un motivācijas izvērtējumu, dalībai minētajās
aktivitātēm noritēs pavasarī.
Projekta kopējais budžets ir gandrīz 800 000 eiro,
no tiem Krāslavas novada domes budžets sastāda 155
494 eiro (85% ﬁnansē ERAF, 10% Krāslavas novada
pašvaldība un 5% valsts). 90% no Krāslavas novada
domes projekta budžeta plānots ieguldīt PIKC RVT
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības infrastruktūrā,
nodrošināt audzēkņiem iespēju strādāt ar modernākajām tehnoloģijām – līdz ar to attīstīt profesionālo
kapacitāti un veiksmīgi konkurēt darba tirgū.
Projekta darba grupas vārdāGunta Čižika,
Julianna Moisejenkova
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jautājums redakcijai

ANDRIS UZULS:

„Mūsdienās ir cilvēki,
kas vairs vienkārši nemāk strādāt”

„Krāslavas Vēstis” redakcija
saņēma jautājumu: „Sakarā ar
to, ka ir atcelts valsts līdzﬁnansējuma nodrošinājums (50%)
pašvaldībām, garantētā iztikas
minimuma jeb GMI pabalsta
izmērs šogad samazināts līdz
35 Ls (pagājušajā gadā - 40 Ls
pieaugušajiem un 45 Ls - bērniem). Pašvaldībām ir tiesības
savu ﬁnansiālo iespēju robežās
noteikt arī citu, augstāku GMI
līmeni, ko sociālais dienests
piemēro pabalsta apmēra aprēķināšanai (līdz 90 latiem - dažādām
iedzīvotāju grupām). Cik lielu pabalstu piešķirs Krāslavas novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem?
Uz jautājumu atbild Krāslavas novada domes sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs Andris Uzuls:
- Krāslavas novada pašvaldības budžets nav tik liels kā, piemēram,
Rīgā vai Daugavpilī. Diemžēl mums nav tādu iespēju. Agrāk 50% GMI
nodrošināja valsts, tagad tas vairs nav paredzēts. Mums vienkārši nepietiks sociālā budžeta līdzekļu, lai maksātu šo pabalstu iepriekšējā līmenī.
Krāslavas novadā ir daudz vecāka gadu gājuma cilvēku, daudzi no
viņiem dzīvo pansionātos, tiek uzturēti sociālajās gultās - viņu aprūpi
nodrošina pašvaldība. Ievērojami ﬁnanšu līdzekļi ir nepieciešami sociālo dzīvokļu uzturēšanai.
Pašvaldība palīdz daudzbērnu ģimenēm, kurām ir parādi par apkuri,
taču ar noteikumu, ka ģimene ik mēnesi apmaksā vismaz daļu no apkures rēķina summas un cenšas neuzkrāt vēl lielāku parādu.
- Vai tas nozīmē, ka ir svarīgi, lai iedzīvotāji paši mēģinātu izlabot
savu materiālo stāvokli?
- Tieši tā. Pašlaik ir izplatītas situācijas, kad cilvēkam piedāvā darbu,
bet viņa pirmais jautājums ir šāds: „Cik man par to maksās?” Agrāk iedzīvotāji vairāk interesējās par to, kas viņiem būs jādara, jo atalgojums
atbilst paveiktā darba apjomam.
Nesen kāds bezdarbnieks atnāca pie manis, lai aizņemtos naudu. Es
atbildēju: „Naudu aizdot nevaru. Taču ziņu vientuļo pensionāri, kurai
nepieciešams saskaldīt malku. Ejiet, pastrādājiet, viņa jums samaksās.”
Un, kā jums šķiet, ar ko tas beidzās? Viņš pat negrasījās iet.
Pagājušā gada nogalē es piedalījos seminārā, ko organizēja tiesībsargs, tajā īpaša uzmanība bija veltīta Latvijas romiem jeb čigāniem.
Šajā pasākumā piedalījās arī pārstāvis no Krāslavas - Aleksandrs Dombrovskis. Pārtraukumos mums bija iespēja sazināties ar uzņēmējiem no
dažādām Latvijas pilsētām, kuri uzsvēra, ka, pēc viņu domām, daudzi
čigāni negrib strādāt, un, ja runa ir par cilvēktiesībām, romus neviens
nediskriminē - ne skolās, ne uzņēmumos. Diemžēl mūsdienās ir cilvēki,
kas vienkārši vairs nemāk strādāt, un, protams, ne tikai čigāni.
Lai motivētu cilvēkus būt atbildīgiem par sava materiālā stāvokļa uzlabošanu, likums „Par sociālo drošību” nosaka personības līdzdalību,
sociālās tiesības un pienākumus. Ja cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ nevar
strādāt, viņam ir jāatnāk uz sociālo dienestu vai pagasta pārvaldi un
jāstājas uzskaitē. Līdzdalība nozīmē arī ar to, ka iedzīvotāji pieskata
un aprūpē savus nepilngadīgos bērnus. Savukārt sociālais dienests pārbauda, vai vecāki izpilda savus pienākumus, un apkopo informāciju par
skolēnu sekmēm un kavējumiem.
Piemēram, nesen kāda ģimene vērsās sociālajā dienestā ar lūgumu apmaksāt bērnu ēdināšanu skolā. Izvērtējot situāciju, secinājām, ka bērns
apmeklēja skolu tikai dažas dienas mēneša laikā. Protams, šī ģimene
saņēma atteikumu.
Krāslavas novada pašvaldības sociālais dienests organizē savu darbu
tā, lai pabalstu saņemtu tieši tie iedzīvotāji un ģimenes, kam tas ir paredzēts un nepieciešams. Informācija par pretendentu ienākumiem un
īpašumiem tiek rūpīgi pārbaudīta, un pabalstu saņem tikai tie, kas atbilst
visiem nosacījumiem.
- Vai nepieciešamība audzināt paaudzi, kas saprot darba reālo
vērtību un vēlas patstāvīgi nodrošināt sev materiālos līdzekļus, veicināja pašvaldības deputātus pieņemt lēmumu par skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā?
- Jā, šogad mēs gribam piedāvāt tādu iespēju skolēniem, kas vēlas strādāt vasaras brīvlaikā. Krāslavas novada dome organizēs nodarbinātības
pasākumus skolu audzēkņiem (no 15 līdz 19 gadiem), kas 2012./2013.
gadā mācījās vispārizglītojošajā skolā vai profesionālajā izglītības iestādē, ja viņu dzīves vieta deklarēta Krāslavas novadā.
Finansējuma avots ir darba devēju līdzekļi un Krāslavas novada pašvaldības līdzekļi. Tiek plānots, ka darba devēji nodrošinās darba algu,
bet novada dome apņemas atmaksāt darba devējam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no minimālās mēneša darba
algas par katru nodarbināto skolēnu.
- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne

projektu konkursi
PAŠI VEIDOJAM PASAULI, KURĀ DZĪVOJAM
Krāslavas novada iedzīvotājiem
jau piekto gadu tiek piedāvāta iespēja īstenot savas idejas tuvākās
apkārtnes un vides labiekārtošanai, piedaloties projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Pateicoties šim konkursam, iepriekšējos gados īstenoti 67 projekti visā novada teritorijā – ir
labiekārtoti bērnu rotaļu un sporta
laukumi, atpūtas vietas, iestādīts
simtiem daudzgadīgo augu un
koku, īstenotas daudzas citas idejas.
Konkursā,
kuru
organizē
Krāslavas novada dome, var pieteikties jebkura Krāslavas novada
iedzīvotāju grupa (gan nereģistrētas domubiedru grupas, gan biedrības). Projektam ir jābūt saistītam
ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, un galvenais, lai iedzīvotāji
spētu to gan sagatavot, gan īstenot
pašu spēkiem.
Projekta vērtēšanas kritēriji ir
nemainīgi - projekta idejas oriģi-

nalitāte un radošā pieeja, sabiedrības iesaistes līmenis, rezultātu
ilgtspēja, projekta iesnieguma
noformējums un projekta budžeta
atbilstība projekta mērķiem.
Liela projektu pieteicēju skaita
un līdzīgas kvalitātes projektu gadījumā šogad priekšroka tiks dota:
projektiem, kas saistīti ar
Krāslavas pilsētas 90 gadu jubileju;
projektiem, kas nav saņēmuši
ﬁnansējumu 2009. - 2012.gadu
konkursos;
projektiem, kam tiek piesaistīts
papildus līdzﬁnansējums;
projektiem, kuru rezultāti ir pieejami plašākai publikai.
Atbalstītie projekti saņems ﬁnansējumu projekta īstenošanai
maksimums 400 latu apmērā
(galvenokārt materiālu iegādei).
Kopējais pieejamais ﬁnansējums
visiem projektiem ir 4 000 LVL.
Lai piedalītos konkursā, projektu pieteikumi ar norādi „Projektu

konkurss „Iedzīvotāji veido savu
vidi” jāiesniedz personīgi Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, vai
jānosūta pa pastu Krāslavas novada domes Attīstības nodaļai, Rīgas
51, Krāslava, LV-5601, līdz 2013.
gada 5.aprīlim plkst. 12.00. Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma, ieteikumi pieteikuma
aizpildīšanai un saskaņojums ar
daudzstāvu mājas iemītniekiem
pieejami pašvaldības mājas lapā
www.kraslava.lv.
Papildus informāciju un konsultācijas iespējams saņemt pie
programmas koordinatores Ināras
Dzalbes pēc 15.marta, iepriekš
piesakoties
(tālr.
29185871,
65620032, e-pasts: inara@kraslava.apollo.lv, Skolas ielā 7, Krāslavā).
Lai izdodas!
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

AICINĀM JAUNIEŠUS
PIEDALĪTIES PROJEKTU KONKURSĀ
Krāslavas novada pašvaldība
izsludina projektu pieteikumu
konkursu „Jauniešu biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.
Projektu konkursa mērķis –
motivēt jauniešus sava biznesa
veidošanai, inovatīva produkta/
pakalpojuma radīšanai, veicinot
jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos
novadā.
Projektu iesniedzēji – jaunieši
vai jauniešu grupa vecumā no 18
līdz 30 gadiem, kuri iepriekš nav
veikuši komercdarbību vai saim-

niecisko 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 2013.gada 4.marta
līdz 12. aprīlim.
Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa
pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas iela 51, Krāslava, LV5601.
Kontaktpersona:
Krāslavas

novada domes uzņēmējdarbības
atbalsta projekta koordinatore
Agita Kruglova, tālr. 65620032,
25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu
var iepazīties:
1.interneta mājas lapā www.
kraslava.lv;
2.Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā vai
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā);
3. tuvākajā pagasta pārvaldē.

pašvaldības policija informē
Par darbu februārī
Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 4 par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu,
2 par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu.
Saņemti 17 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 114 izsaukumi. Tika
veiktas 27 proﬁlaktiskās sarunas
un mutiski brīdinājumi.

Par administratīvajiem
pārkāpumiem
2013.gada 5.martā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatīti 11 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- N. P., dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 150,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu (atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas);
- J. P., dzim.1966.g., tika uzlikts
naudas sods 150,00 Ls apmērā par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (atkārtoti gada laikā pēc ad-

Viens cilvēks tika nogādāts
Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. Turklāt
Daugavpils dzīvnieku patversmē
tika nogādāti 4 (četri) klaiņojoši
kaķi.
Februārī tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu
un no sestdienas uz svētdienu),
kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā. Tika
nodrošināta sabiedriskās kārtības
ievērošana šādos pasākumos: 1)

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas Absolventu vakara laikā;
2) Meteņdienas pasākuma laikā
(Robežnieki, Krāslavas nov.); 3)
rikšotāju sacensību laikā (Robežnieku pag.).
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 7 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.

ministratīvā soda uzlikšanas);
-A.L.,dzim.1976.g., tika izteikts
brīdinājums par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu;
-N.K.,dzim.1976.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-S.J.,dzim.1982.g., tika izteikts
brīdinājums par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu;
- SIA (B) tika izteikts brīdinājums par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā;
- A.L.,dzim.1996. g. tika izteikts brīdinājums par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā;

- D.E.,dzim.1998. g. tika izteikts brīdinājums par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā;
- J.S.,dzim.1997. g. tika izteikts
brīdinājums par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā;
- P.L., dzim. 1920.g., tika izteikts brīdinājums par dzīvnieku
(suņa) turēšanas prasību pārkāpšanu.
- I.J., dzim. 1969.g.,lietā par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, lietvedība tika
izbeigta, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
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kultūra
Mājīga zāle, puskrēsla, spilgts ekrāns. Mūzika, kas saviļņo klausītāju sirdis, un dziļa balss...
Neparasts vakars Krāslavas pamatskolā - par savu dzīvi un daiļradi stāsta dzejniece, komponiste un soliste Gita Auziņa-Muižniece.

„Tā vai citādi sapņi piepildās!”

Mana

vecmāmiņa bija ģeniāla.
Viņa atklāja savu skaņu
ierakstu studiju un ierakstīja manu balsi, kad
man vēl nebija 4 gadu.
*
*
*
mūsu veikalā es ieraudzīju
kokli. Es sāku lūgties: „Vecmāmiņ, es vienmēr būšu paklausīga, darīšu
visu, ko teiksi, tikai nopērc man, lūdzu, to!”
Vecmāmiņa nosprieda – varbūt bērnam ir talants... un nopirka.
*
*
*
gadā es iestājos pirmajā klasē. Tā gadījās, ka īsi pirms
1.septembra kāds zēns ļoti „veiksmīgi” pavizinājās ar velosipēdu, un es paliku bez zobiem.
Tā arī aizgāju skolā. Biju teicamniece, oktobrēns, diemžēl iestāties pionieros jau nepaspēju.
Gribas zināt, kā jutās cilvēki ar sarkanu kaklasaiti.
*
*
*
ģimene, pirms mēs saņēmām dzīvokli, dzīvoja
kopmītnē. Reiz mamma uzaicināja uz dzimšanas dienu savu kolēģi. Viņa atbildēja: „Es
atnākšu, bet ar diviem puišiem. Uzcienā viņus
kaut ar vienu kartupeli, par to viņi mums uzdziedās, jo viņi ir muzikanti.” Viens no šiem
puišiem bija Ēriks Gruzniņš. Tā sākās mūsu
draudzība. Tolaik viņam bija gari mati, un es
pinu viņam bizes. Tad es, maza meitenīte, biju
pārliecināta: „Kaut kad viņš kļūs par manu
vīru.
*
*
*
brīvlaikā es un
mamma strādājām
siltumnīcā, protams, ne jau vienkārši tāpat man bija mērķis. 1994.gada vasarā, kad strādāju daudz vairāk nekā visos iepriekšējos gados, es uzdrošinājos un lūdzu mammu nopirkt
man sintezatoru. Uz jautājumu, vai es protu
spēlēt, es atbildēju apstiprinoši: „Protams!” Es
sapratu, ja atzīšos, ka zinu tikai dažas notis un
spēlēju ar vienu pirkstu, tad sintezatoru nedabūšu.
Mamma vērsās pie Ērika Gruzniņa, viņi
kopā aizbrauca uz Lietuvu, un viņš palīdzēja
izvēlēties sintezatoru. Vakarā mani pasauca un
palūdza kaut ko nospēlēt.
„Pat visiem izcilajiem māksliniekiem ir nepieciešama sagatavošanās! Es vēl neorientējos
visās pogās, man jātrenējas,” tā es izgrozījos,
taču sapratu - izvēles nav, man ir jāmācās spēlēt sintezatoru.
Ticiet vai ne - jau pirmajā vakarā es iemācījos spēlēt divu dziesmu melodijas. Kad no rīta
man pajautāja, vai es esmu gatava, es atbildēju
apstiprinoši.
Kaut kas nezināms vadīja mani no augšas.

Reiz

1987.

Mana

Skolēnu

Es vienkārši darīju to, ko varēju.
*
*
*
gadā pirmo reizi piedalījos
konkursā. Kad vajadzēja paziņot dziesmas nosaukumu, ko es uzrakstīju,
es apjuku un teicu to, kas tajā brīdī ienāca prātā - pirmās rindiņas vārdus – „Diena jauka”.
Apbalvošanas laikā, dzirdot, ka pirmo vietu
ieguva dziesma „Diena jauka”, ar acīm sāku
meklēt uzvarētāju. Tikai pēc dažiem mirkļiem
sapratu, ka tā esmu es.
*
*
*
Stankevičs - cilvēks, kurš
producēja un aranžēja
dziesmas tādiem mūziķiem kā Olga Rajecka,
Lauris Reiniks, Mārtiņš Freimanis, Jana Key,
Žasmin, Laima Vaikule. Un vēl - viņš ir Ērika
Gruzniņa labākais draugs. Es aizsūtīju Gintam
īsziņu ar jautājumu: „Sakiet, lūdzu, kurš sintezators ir vislabākais?”
Pārsteidzoši, bet viņš man piezvanīja un ieteica: „Ja tu gribi nopietni nodarboties ar mūziku, tad tev ir vajadzīgs „KORG”.”
Tas kļuva par manu sapni. Ko tik es nedarīju, lai tas piepildītos! Izrādījās, ka visas manas
pūles ir veltīgas. Bija moments, kad es padomāju, ka ne visi sapņi piepildās. Taču vēlāk
dzīve pierādīja pretējo.
*
*
*
dziesmas pamatā
ir dzeja, pat tādai
kā, piemēram, „Gangnam Style”. Nevar teikt,
ka man patīk visa dzeja, bet dažas dzejoļu rindas vai tikai frāzes mēdz būt īpašas. Reiz es
sapratu - ne visi dzejoļi var tapt par dziesmām,
ir tādas vārdu virknes, kas var pastāvēt neatkarīgi – un tikai tad tām būs sava nozīme.
*
*
*
laiks, Ēriks Gruzniņš dziedāja dziesmas, ko uzrakstīja
Gints. Taču pienāca brīdis, kad šis process piebremzējās, un jaunu autoru nebija.
Tolaik mana māte strādāja kopā ar Ērika sievasmāti un reiz piedāvāja viņai: „Mana meita
raksta dziesmas, bet tavējam Ērikam tās ir vajadzīgas. Kāpēc gan viņi nevar apvienoties un
strādāt kopā?” Parādīja Gintam Stankevičam
manas dziesmas, un viņš sacīja: „Jā. Tas ir vērtīgs materiāls.
*
*
*
kopā ar producentu Zigmāru
Stikānu pie mūzikas albumu, es pastāstīju
viņam par vienu no saviem darbiem: „Man ir
lieliska dziesma, tu tikai paklausies!”
Nodziedāju.
„Zini, Gita, tā ir slikta un nekam nederīga
dziesma. To labāk nevajag,” tāda bija atbilde.
Bet man likās, ka vajag, man tā patika! Tā

1995.

Gints

Jebkuras

Gāja

Strādājot

Trešdien, 20.03.2013., plkst.13.00
apdrošināšanas sabiedrība „BTA”
aicina noskatīties ﬁlmu
„Sapņu komanda 1935”
kopā ar Krāslavas Sporta skolas
bērniem un pedagogiem.
„Šobrīd mēs piedāvājam 80 sporta skolām Latvijā iespēju bez maksas noskatīties ﬁlmu, kuras tapšanu esam ﬁnansiāli atbalstījuši 2 gadu garumā, un esam tās oﬁciālie sponsori. Krāslava pašlaik ir mūsu nākamā ciemošanās vieta.”

Gita ir dziesmu autore, daudzas no kurām izpilda Ēriks Gruzniņš. Viņas
komponētie darbi iekļauti 2 mūzikas albumos - „Panāc pretī” un „Tev
neļaušu aiziet”. Gita ir dzimusi Jēkabpils novadā, bet jau vairākus gadus
viņa un dzīvesbiedrs Pēteris dzīvo Krāslavā. Meita Evelīna mācās Krāslavas pamatskolas 1.klasē.
bija dziesma par tiem pašiem zirnekļa tīkliem („Iešu tev līdz” - autores piezīme).
Tikai vēlāk es sapratu, ka toreiz vienkārši nebija īstais laiks un nebija tā cilvēka, kas
varētu nodziedāt šo dziesmu, bet sapņi piepildās - tā vai citādi!
*
*
*
pievērš
uzmanību
dziesmas
autoram.
Reiz mana mamma stāvēja rindā un dzirdēja
divu sieviešu sarunu: „Paklau, nesen Pauls
uzrakstījis loti labu dziesmu Ērikam Gruzniņam - „Iešu tev līdz”.”
Tas bija vislabākais kompliments manā
dzīvē.
*
*
*
Mēs likām
mūsu meitiņai Evelīnai: „Sēdi kopā ar skatītājiem, uz
skatuvi neej, citādi tavas ausis vairs nebūs
tajā vietā, kurā atrodas pašlaik.” Un kas notika? Sākumā viņa slēpās tur, kur mēs viņu
nevarējām ieraudzīt. Bet, kad saprata, ka
māmiņa un tētis nevar neko izdarīt, iznāca uz
skatuves un dziedāja kopā ar Ēriku Gruzniņu. Esmu pārliecināta, ka šis gadījums spēlēs savu lomu viņas dzīvē. Pat pēc daudziem
gadiem viņa zinās, ka dziedāja kopā ar izcilu
mūziķi.
*
*
*
pie autoostas.
Iegāju, paņēmu tēju, maizīti. Jutu, ka apetīte pazuda.

Retais

Koncerts.

Kafejnīca

27.martā plkst.11.00
Krāslavas KN notiks
„Lasīšanas svētki”

Jūs sagaidīs
Bibliotekāres un Karlsons.
Visradošāko Dagdas un Krāslavas novadu
lasītprieka vēstnešu apsveikumi,
Daugavpils teātra aktieru priekšnesums.
Tiek aicināti Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku
žūrijas eksperti
un visi, kam patīk lasīt.

Papīrs, pildspalva - sāku rakstīt. Sintezatora
nekur nav. Kā pierakstīt melodiju, ja nezini
notis? Taču iedvesma atnāk, neprasot, vai tas
ir īsts vai nepiemērots brīdis. Šis moments ir
jāizmanto!
Reizēm es pati nesaprotu, no kurienes rodas vārdi, kā dzimst izjūtas, emocijas. Dzeja
iebrāžas prātā un sirdī un neprasa, vai mēs
gribam to pieņemt.
*
*
*
strādāju kultūras centrā un grasījos iet atvaļinājumā. Padomāju
- beidzot man ir laiks ieiet internetā, atbrīvošos no visas negatīvās enerģijas, kas bija sakrājusies. Un kas notika tālāk? Es uzrakstīju
kādam cilvēkam „Hi”! (Sveiks! - autores piezīme), jo nezināju, vai viņš ir latvietis, brazīlietis vai anglis. Viņš atbildēja: „Privetik!”
Tālāk viss bija netradicionāli - iepazīšanās,
saderināšanās, kāzu plānošana un bērna gaidīšana - viss notika internetā.
Viņš ticēja man, ticēja manam sapnim – un
man parādījās sintezators „KORG”. Tikai
pēc kāda laika mans vīrs atzinās: „Zini, mana
mīļā, pat tad, ja tu nekļūtu par manu sievu, es
tik un tā nopirktu tev šo sintezatoru.”
*
*
*
nesaka - ne visi sapņi piepildās!
Mani piepildījās! Man ir mīļotais vīrs, un man ir meita. Ko vēl var vēlēties?
Elvīra Škutāne,
autores foto

Es

Lai

1.aprīlī plkst.12.00
pilsētas laukumā Lieldienu pasākums
„Atnāca Lieldiena
pār augstu kalnu”,
plkst.14.00
kultūras namā Pavasara ieskaņu koncerts.
Ieeja bez maksas.

4 Kraslavas V

ESTIS

izglītība
PROJEKTU NEDĒĻA
KRĀSLAVAS
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

Mūsu skolā ik gadu tiek organizēta projektu nedēļa. Parasti tā ir
veltīta dažādiem mākslas veidiem,
gadadienām un sabiedriskās dzīves sfērām. Ikviens šajās īpašajās
dienās var tuvāk un dziļāk iepazīties ar zinātnes, kultūras un citām
jomām, kurām vēlas veltīt lielāku
uzmanību. Skolēni ne tikai aktīvi
izstrādā savus projektus, bet arī iepazīstas ar citu grupu projektiem.
Visu nedēļu bērni tiek mudināti
uzzināt kaut ko jaunu, paplašināt
savu redzesloku un attīstīt dažādas
prasmes un iemaņas.
Šogad projektu nedēļas mērķi
un uzdevumi bija veltīti Krāslavas
pilsētas 90 gadu jubilejai. Daudzas
grupas strādāja ar projektiem, kas
saistīti ar šo nozīmīgo gadadienu.
Gandrīz visi mūsu skolas audzēkņi un skolotāji ir krāslavieši, viņi
ļoti mīl un ciena savu dzimto pilsētu, tāpēc savos projektos pētīja
Krāslavas vēstures nozīmīgākos
notikumus dažādās sfērās. Par to
liecina projektu nedēļas moto –
„Mēs lepojamies!”. Kaut gan ikvienam cilvēkam vienmēr ir tas, ar
ko var lepoties, mūs visus vienoja
mīlestība pret dzimto pilsētu Krāslavu.
Saskaņā ar šo izteiksmīgo un
svarīgo moto skolēni strādāja savās projektu grupās un gatavojās
pārliecināt citu grupu pārstāvjus
par to, ka viena no galvenajām
dzīves vērtībām ir mīlestība pret
dzimteni un savu dzimto pilsētu.
Visi 1. - 12.klašu skolēni projektu nedēļas ietvaros darbojās
aktīvi un rezultatīvi. 14.februārī
notika visu projektu grupu prezentācijas, kad bija iespēja izvērtēt ne
tikai savas darba grupas veikumu,
bet arī projektus, ko izstrādāja un
prezentēja citas grupas. Manuprāt,
šis process ne tikai saliedē, bet arī
māca pareizi uztvert kritiskas piezīmes.
Daži skolotāji izteica savu viedokli par projektu nedēļu mūsu
skolā, kā arī pastāstīja par darbu
projektu grupās, ko viņi organizēja un vadīja:
J. Sergejenko: „Mana grupa
strādāja ar projektu „Krāslavas
mākslinieki”. Grupas darbu es
vērtēju atzinīgi. Mums bija daudz
ekskursiju un tikšanos. Bērni uzzināja daudz jauna, iepazinās ar
Krāslavas mākslinieku darbiem.”
G. Mikulāne: „Mani bērni aktīvi
darbojās projektā „Dzimtās valodas diena Latvijā un Krāslavā”.
Mēs pētījām UNESCO materiālus, kā arī šīs dienas svinēšanas
tradīcijas. Skolēni ir gandarīti par
savu darbu, jo par centīgumu un
radošumu ieguva 10 balles.”
A. Bahmate: „Mūsu projekts
bija saistīts ar matemātiku. Tā ie-

sludinājumi
 Krāslavā, Raiņa ielā 13 (blakus veikalam „Kristīne”, 2. stāvā)
atvērta frizētava. Piedāvājam sieviešu friziera un manikīra meistara pakalpojumus. Iepriekšējā
pierakstīšanās pa tālr.26001132.
 Pērk senlietas: ordeņus un

tvaros tika apkopota informācija
par iepriekšējo gadu matemātikas
olimpiāžu uzvarētājiem. Mana
projekta grupa sagatavoja prezentāciju par šiem talantīgajiem
skolēniem, izpētīja viņu panākumus un sasniegumus un risināja
tos pašus sarežģītos uzdevumus,
kurus kādreiz izpildīja mūsu teicamnieki. Vēl gribu uzsvērt tādu
faktu - gandrīz visi skolēni no manas projektu grupas arī ir dažādu
matemātikas olimpiāžu dalībnieki
un godalgoto vietu ieguvēji, tāpēc viņi labi zina, ko nozīmē šis
darbs.”
L. Kairāne: „Savu grupu es gatavoju īpašam pasākumam, kas
notika 14.martā. Manas projektu grupas dalībnieki iesaistījās
starptautiskajā vēstures konkursā
„Vēsture ap mums”. 14.martā tika
organizēta konference, kurā skolēni prezentēja savus pētnieciskos
darbus par vēsturiskajiem notikumiem.”
Ļ. Konopļa: „Mani bērni pētīja un apkopoja informāciju par
Krāslavas pašvaldības vadītājiem.
Mēs uzzinājām daudz jauna par
viņu dzīvesstāstiem, kā arī par
pilsētas vēsturi, ko ievērojami ietekmēja šo cilvēku darbs. Mēs apmeklējām Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeju, kur bija organizēta interesanta ekskursija, mums
parādīja arī visu pilsētas mēru
portretus. Pateicoties šai lieliskajai ekskursijai, mēs ieguvām jaunu
informāciju par Krāslavas pilsētas
vadītājiem, kuras nebija pat internetā. Protams, man ļoti patika skolēnu darbs šajā projektu nedēļā.”
V. Avota: „Mums bija neparasts
projekts, jo skolēni darbojās leļļu
teātrī. Mēs gatavojām izrādi „Zvēru skola” – nedēļas laikā mēģinājām, bet 15.februārī notika priekšnesums. Aktieru vecāki palīdzēja
šūt lelles un gatavot maskas, bet
bērni spēlēja teātri. Mūsu grupā
darbojās 7 skolēni. Mēs paši uzrakstījām scenāriju, uzstājāmies,
bet skatītāji mums dāvāja savus
aplausus. Esmu pārliecināta, ka
mūsu projekts šogad ir visoriģinālākais.”
Tā pagāja „Projektu nedēļa
2013” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Manuprāt, tās rezultāti ir ļoti veiksmīgi. Spriežot pēc
skolotāju viedokļiem un viņu optimistiskajiem vērtējumiem, arī
nākamajā gadā projektu nedēļa
būs tikpat daudzveidīga un oriģināla. Par to varat spriest arī jūs,
lasītāji. Taču ticiet man – nevienā
no skolām šī radošo domu nedēļa
nav tik dzīvespriecīga un rosīga kā
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.
Iļja Gavrikovs,
8.а klase

medaļas, zobenus un durkļus, patvārus, ikonas, baznīcas grāmatas,
svečturus, zelta un sudraba izstrādājumus, glāzturus, dzirnakmeņus. Apmaksa uzreiz, izbraucam
uz vietas. Т. 26986262.
 Pērk mežu ar zemi, cirsmas
vai izcirtumus. Apmaksa uzreiz.
T.26346688.

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

TRĪS SVĒTĀS DIENAS
UN LIELDIENAS

sports
Daugavpils čempionāts sprintā
24. februārī notika Daugavpils atklātais čempionāts distanču slēpošanā. Visi dalībnieki piedalījās sprinta distancē. Sākumā visi sportisti
veica kvaliﬁkāciju, tad norisinājās pusﬁnāli un ﬁnāli.
Pirmās vietas kausu ieguva krāslavieši - Natālija Kovaļova, Olga Kovaļova, Bogdans Kancevičs.
Arī otrās vietas kauss mūsējiem - Ojāram Vanagam, Snežanai Jegorčenko, Artēmijam Ivanovam.
Ilona Vanaga,
distanču slēpošanas trenere

aktuālā informācija
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2013.
gada II ceturksni, kas sastāda Ls 15.00, jānomaksā līdz 31.03.2013.g.
(ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija

UZMANĪBU!

Ir mainīta Krāslavas novada Pašvaldības policijas atrašanās vieta, šobrīd tā atrodas Dīķu ielā 5, Krāslavā. Policijas tālrunis - 65622907.

PAR PARAKSTU VĀKŠANU

2013.gada 18.februārī Latvijas Pensionāru federācijā tika pieņemts
lēmums par parakstu vākšanu sakarā ar indeksācijas atjaunošanu 2013.
gadā.
Krāslavas novada pensionāru biedrības valde atbalstīja šo lēmumu un
nolēma sākt parakstu vākšanu (līdz 27.03.13.) Ikviens Krāslavas novada iedzīvotājs var parakstīties pagastu pārvaldēs un sociālā dienesta
telpās Gr.Plāteru ielā 6 no plkst.9.00 līdz 16.00, bet piektdienās no 9.00
līdz 12.00.

AICINA DARBA DEVĒJUS
PIEDALĪTIES SKOLĒNU VASARAS
NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ

Krāslavas novada dome aicina darba devējus, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Krāslavas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem
vecumā no 15 līdz 19 gadiem 2013.gada vasaras brīvlaikā no 17.jūnija
līdz 9.augustam.
Dome apņemas atmaksāt darba devējam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no minimālās mēneša darba algas,
pilngadīgā skolēna obligātās veselības pārbaudes izmaksas (līdz Ls 10)
un dotāciju Ls 5 mēnesī par katru nodarbināto skolēnu.
Lai piedāvātu darba vietas, darba devējiem no 4.marta līdz 8.aprīlim
jāiesniedz aizpildīts pieteikums Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā.
Iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas Krāslavas novada
domē, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā un Krāslavas novada
mājas lapā www.kraslava.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, epasts: agitakruglova@inbox.lv.

NOTIKS PENSIONĀRU BIEDRĪBAS
ATSKAITES SAPULCE

2013.gada 21.marta plkst.14.00 Krāslavas kultūras namā notiks
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce. Jautājumus
un priekšlikumus rezolūcijai lūdzam līdz 18.martam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie novada domes, sociālā dienesta vai mūzikas skolas
ēkas. Tikai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem sapulces laikā atbildēs novada domes amatpersonas.

Biedrība „Stariņš”
sveic martā dzimušos:
Asteriju Rusecku,
Lidiju Saviču.

Šī diena lai ir skaistāka
par citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst!
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

28.marts – LIELĀ CETURTDIENA (KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA)
18:00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
29. marts – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA)
15:00 – Lielās piektdienas dievkalpojums (poļu valodā)
18:00 – Krustaceļš (pa Krāslavas pilsētas ielām)
Nakts adorācija (poļu valodā)
30. marts – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA)
18:00 – Lieldienu vigilijas Sv.
Mise (latviešu valodā). Uguns un
ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi
sveces)
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda
ēdienu svētīšana. Nakts adorācija
(latviešu valodā)
31. marts – SVĒTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA)
7:00 – Rezurekcijas procesija un
sv. Mise (latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda
ēdienu svētīšana.
1. aprīlis – PIRMDIENA
(OTRĀS LIELDIENAS)
8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā)

Paziņojums

Ar Krāslavas novada domes
28.02.2013. lēmumu (protokols
Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024.
gadam un saistošo noteikumu
Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.
gadam Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un Graﬁskā
daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas
plānojums un izdoti saistošie noteikumi.
Ar Krāslavas novada teritorijas
plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības
interneta vietnē www.kraslava.lv.
Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/059 „Krāslavas novada
pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot
jaunu Krāslavas novada teritorijas
plānojumu”.

Cienījamais Kazimirs Voitjuļs!
Sirsnīgi sveicam 90 gadu jubilejā!
Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts!
Vēlam veselību, laimi un labklājību!
Anna M., Zinaīda
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

