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SKAISTĀ ATKLĀTS
SOCIĀLO PAKALPOJUMU
CENTRS
20.aprīlī, Skaistā, Miera ielas 3.nama 10.dzīvoklī tika atklāts Sociālo
pakalpojumu centrs.
Projektu „Sociālo pakalpojumu centra izveidošana Skaistā” īstenoja
biedrība „Skaistas atbalsta centrs”, kuras vadītāja
Iveta Leikuma ir arī šī
projekta autore.
„Projekta konkrētais
mērķis bija veikt rekonstrukciju 4 istabu dzīvoklim daudzdzīvokļu nama
pirmajā stāvā, iekārtojot
trīs atsevišķas istabas ar sešām gultas vietām, iegādāties nepieciešamās
mēbeles, veļas mazgājamo mašīnu un iekārtot dušas telpu, lai Skaistas
pagastā izveidotu Sociālo pakalpojumu centru, kur iedzīvotāji var nomazgāties, izmazgāt veļu, savstarpēji kontaktēties, kā arī sociāli kritiskā
vai grūtā situācijā rast vietu, kur īsākā vai ilgākā laika periodā atrisināt
savas problēmas,” pastāstīja Iveta Leikuma.
„Uz projekta iesniegšanas brīdi, 2009.gadā, Skaistas pagastā bija 756
iedzīvotāji, no tiem 25% pensionāru, 50 ģimenes ieguvušas maznodrošināto statusu.
Ievērojamai daļai iedzīvotāju, lielākoties maznodrošinātajiem, mājās
nav siltā ūdens, veļas mazgājamās mašīnas un dušas. Tuvākie veļas
mazgāšanas pakalpojumi pieejami 16 km attālumā - Krāslavā.
Vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo attālās viensētās, ziemas periodā ir grūtības apkurināt dzīvesvietu, nokļūt līdz veikaliem pagasta centrā un saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Cietušajiem no
vardarbības un cita veida sociāli kritiskā situācijā nonākušajiem nav patvēruma dzīvesvietas tuvumā.Ceram, ka projekta realizācija veicinās šo
problēmu pozitīvu risināšanu, sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību,” turpināja projekta vadītāja.
Aktīvākie dalībnieki un Ivetas Leikumas palīgi projektā bija biedrības
dalībnieki– Ainārs Vecelis un Jānis Pļavāns, krāslaviete Nataļja Kļimjato.Sociālo pakalpojumu centra atklāšanā telpas iesvētīja prāvests Pāvils
Odiņš, ar dāvanām un laba vēlējumiem nāca Krāslavas novada domes
Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs Andris
Uzuls, Skaistas pagasta vadītāja Gundega Grišāne, kolēģi no Kalniešu
pagasta, biedrības „Skaistas atbalsta centrs” atbalstītāji un draugi.
Sociālo pakalpojumu centrs savu darbību sāks ar 23.aprīli plkst. 9:00.
Biedrības kopsapulcē tika iecelta
pakalpojumu centra administratore Iveta Leikuma, kas šos pienākumus sākumposmā veiks brīvprātīgi, bez atalgojuma.
Darbības laiks sākumposmā
plānots pirmdienās un piektdienās, nosakot pirmdienu kā veļas
mazgāšanas dienu un piektdienu –
dušas pakalpojumu dienu.
Projekta „Sociālo pakalpojumu
centra izveidošana Skaistā” izmaksas sastādīja 12 304,94 Ls.
Darbus veica SIA „Krāslavas
Mūrnieks”.

Inga Kavinska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Elvīras Škutānes foto

TALKĀ PIEDALĪJĀS VAIRĀK NEKĀ 800 KRĀSLAVIEŠU
Pavasari šogad gaidīja ilgi. Zema
temperatūra, auksts vējš, kā arī
sniegs, kas visiem jau apnika, negribēja dot vietu siltumam un saulei. Jo nepatīkamāki bija laika
apstākļi, jo vairāk priecēja un sildīja garāmgājēju sirdis bezbailīgi
krokusi, kas parādījās pilsētas centrā, līdzko izkusa sniegs.
Eksperiments izdevās – rudenī
iestādītie sīpoliņi uzdīga labi. P/a
„Labiekārtošana K” darbinieki cer,
ka nākamajā pavasarī pirmās pavasara puķes parādīsies arī Augusta
ielas zaļajā zonā. Tad gan pilsētas
iedzīvotāji, gan viesi un garāmbraucēji varēs just – ziedonis ir
klāt!
Puķes nav vienīgais, kas paveras
mūsu skatienam, kad ir izkusis
sniegs. Biežāk tā ir visai nepievilcīga aina - atkritumi, kūla un smiltis,
kas sakrājās pa ziemu. Tad pie grābekļiem, slotām un lāpstām ķeras
sētnieki un visi tie, kam patīk dzīvot tīrā pagalmā, tīrā vidē un tīrā
pilsētā.
Katru gadu Krāslavā aprīlis tiek
izsludināts par Spodrības mēnesi.
Iestāžu un organizāciju darbinieki
sakārto savas teritorijas, privātmāju
īpašnieki sakopj savus pagalmus,
bet sētnieki iztīra pilsētas ielas, parkus un skvērus.
21. aprīlī visā Latvijā notika Lielā talka, arī Krāslava un novada pagasti aktīvi iesaistījās šajā
pasākumā.
Spodrības mēneša aktivitātēs
piedalījās vairāk nekā 800 krāslaviešu. Savas teritorijas sakārtoja
uzņēmumi „Krāslavas ūdens”,
„Krāslavas nami”, „Krāslava D”,
garāžu kooperatīvs „Laska”, bāriņtiesa un novada sociālais dienests.
Brīvības ielā strādāja valsts policijas darbinieki, „Mūsmāju” kolektīvs sakārtoja teritoriju blakus savai
ēkai.
Katru gadu pavasara talkā piedalās bērni un skolēni - šogad ģimnāzisti iztīrīja stadionu un skolas
pagalmu, Varavīksnes vidusskolas
audzēkņi sakārtoja teritoriju blakus
pareizticīgo baznīcai, stādīja kokus
blakus skolai, savāca atkritumus
piepilsētas mežā, PII „Pīlādzītis”
teritorijā strādāja audzinātāji un
bērni, auto-moto kluba dalībnieki
strādāja autosacīkšu trasē.
Pilsētas jaunieši sāka realizēt
projektu, kas paredz labiekārtot
Persteņa ezera pludmali. Vietu volejbola laukumam gatavoja Rīgas
Valsts tehnikuma audzēkņi, jaunsargi un jaunieši no biedrības „Latgales jauniešu sadarbības tīkls”.
Nopietnus darbus Persteņa ezerā
veica kluba „Poseidon” dalībnieki.
No ūdenstilpnes tika izcelti baļķi,

autoriepas, pudeles un citi
atkritumi.
Vairāku gadu garumā novada
pensionāru biedrība sakārto bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu Gr.Plāteru ielā. Parka un pils teritoriju sakopa Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeja darbinieki.
Pagalmus blakus savām mājām
iztīrīja daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Latgales ielā 2 un Aronsona
ielā 20. Vienu no veloceliņa atpūtas

vietām blakus Daugavai sakārtoja
Valērija Ļaksas ģimene.
Krāslavas novada domes, TIC,
biedrības „Krāslavas rajona partnerība”, pašvaldības policijas darbinieki strādāja Adamovas takā.
P/a „Labiekārtošana K” speciālisti strādāja dažādās pilsētas daļās.
Darbs ir izdarīts – Krāslava kļuvusi sakoptāka un pievilcīgāka. Tagad gaidīsim, kad uzplauks krāšņas
puķu dobes mūsu pilsētas ielās.
Gaidīsim vasaru.

Elvīra Škutane, autores foto
P.S. Rakstā ir nosaukti tie talcinieki, kas paziņoja par savu piedalīšanos
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VALĒRIJS MASLOVS:
„Daudzās pilsētās siltuma tarifi
tika paaugstināti,
taču mēs ceram saglabāt tagadējo līmeni”
Par to, kā Krāslavā pagājusi apkures sezona, stāsta uzņēmuma „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs Valērijs Maslovs.
- Kā pagāja apkures sezona pilsētā? Vai
bija arī avārijas situācijas?
- Izvērtējot centralizētās siltumapgādes darbību, var secināt, ka apkures sezona pagāja
mierīgi, nekādas lielas problēmas nav bijušas,
tika konstatētas dažas nelielas siltumtrašu
avārijas, taču tās operatīvi tika likvidētas, temperatūra dzīvojamajā fondā nebija pazeminājusies. Centrālā katlu māja apkures sezonas
laikā darbojās bez pārtraukumiem. Galvenās
problēmas ziemas periodā bija saistītas ar dzīvojamo fondu, kur nav centrālās apkures, jo
neapkurināmo dzīvokļu dēļ aizsala aukstā
ūdens un kanalizācijas stāvvadi. Tas notiek
tad, ja cilvēks pastāvīgi dzīvo, piemēram, trešajā stāvā un apkurina savu dzīvokli, bet divos
apakšstāvos iedzīvotāju nav, un dzīvokļi netiek apkurināti. Protams, telpās ir zema temperatūra, ūdens stāvvadā aizsalst, līdz ar to trešā
stāva iedzīvotājam ūdensapgāde nav pieejama.
Diemžēl tādā situācijā mums ir sarežģīti
sniegt palīdzību, jo pat tajā gadījumā, kad
mums izdodas iekļūt šajos neapkurināmajos
dzīvokļos un atsaldēt caurules, tik un tā pēc
kāda laika situācija atkārtojas, jo tie paši dzīvokļi netiek apkurināti. Avārijas dienesta
braucieni uz tādām mājām notiek ļoti bieži, tas
palielina apsaimniekošanas izdevumus, un tādu māju iedzīvotājiem ir jābūt gataviem, ka
maksa par dzīvojamā fonda (bez centrālās apkures) apsaimniekošanu būs paaugstināta.
Tuvākajā laikā tiks izskatīts jautājums par
normatīvo bāzi (pašvaldības saistošajiem noteikumiem), kas noteiks minimālo pieļaujamo
temperatūru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļos ar alternatīvo apkuri. Tādu dzīvokļu
īpašniekiem ir jāsaprot, ka sakarā ar to, ka viņi
neuztur normālu temperatūru savās dzīvojamajās telpās, cieš viņu kaimiņi. Kādā kooperatīvajā mājā ar centrālo apkuri ūdensapgādes
stāvvads aizsala tikai tāpēc, ka pirmā stāva
dzīvoklī tika nozāģētas baterijas. Neapkurināmais dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā būtiski
pasliktina kaimiņu dzīvokļu ērtības, kā arī negatīvi ietekmē siltuma cirkulāciju pa visu mājas
teritoriju.
Tieši
tāpēc
mēs,
apsaimniekošanas uzņēmums, nesaskaņojam
apkures pārtraukšanu atsevišķos dzīvokļos,
kas atrodas daudzdzīvokļu namos ar centrālo
apkuri, un, cik es zinu, arī kooperatīvās sabiedrības savās mājās neļauj pārtraukt apkuri
atsevišķos dzīvokļos.
- Dzīvokļu īpašniekiem ir daudz jautājumu par uzkrājumu fonda izmantošanu. Kā

tas tiek izmantots – atbilstoši iedzīvotāju
priekšlikumiem vai saskaņā ar apsaimniekošanas uzņēmuma plāniem? Kāpēc dažu
namu ieejās tiek mainīti logi un durvis, bet
citas mājas saņem atteikumu?
- Uzkrājumu fonds tiek izmantots atkarībā
no konkrētās mājas vajadzībām. Ir daudzdzīvokļu nami, kur nepieciešams krāt naudu jumta seguma nomaiņai. Tādā gadījumā mēs
netērējam uzkrājumu fonda līdzekļus jaunu
durvju uzstādīšanai namu ieejās, jo jumts ir
prioritāte. Tas attiecas, piemēram, uz starppaneļu šuvju remontu vai namu aizsargapmali, ja
bojājumu dēļ ūdens tek uz pagrabiem un pamatiem.
Cits piemērs -cauruļvadu siltināšana māju
pagrabos – daudzos namos tas ir sasāpējušais
jautājums, kas ietekmē siltuma patēriņu. Tādus darbus mēs iekļaujam plānā un izpildām,
izmantojot uzkrājumu fonda līdzekļus. Taču
mēs strādājam arī saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku iesniegumiem par dažādiem darbiem namu
teritorijā, vienkārši ir mājas, kur nav nekādu
prioritāro darbu, un tieši tajās uzkrājumu fonda līdzekļi tiek tērēti durvju un logu nomaiņai
namu ieejās pēc dzīvokļu īpašnieku lūguma,
bet citā mājā ir kādas neatliekamas problēmas,
kuras risinām pirmām kārtām. Jebkurš dzīvokļa īpašnieks pie mums var iepazīties ar
darba plānu, kas ir saistīts ar viņa māju.
- Kāda ir situācija ar parādniekiem?
- Parādnieki, protams, ir. Parādu piedziņa ir
namu apsaimniekotāju darba daļa. Kas attiecas uz tām mājām, kuras mēs apsaimniekojam, tad tāpat kā agrāk, viņi var būt mierīgi apkure tiks nodrošināta savlaicīgi un pirms
termiņa netiks atslēgta, neskatoties uz konkrētās mājas parāda apjomu, līdz ar to apzinīgi
maksātāji necietīs parādnieku dēļ.
- Vai tiek plānotas tarifu izmaiņas? Kāpēc par februāri bija aprēķinātas tik lielas
summas par apkuri?
- Mūsu tarifs nemainījās no 2008.gada, pašlaik tas sastāda 39,82 Ls par 1 MWh (bez
PVN), un februārī tarifs bija tieši tāds pats.
Taču februāris bija diezgan auksts mēnesis ar
vidējo gaisa temperatūru -11,2 grādu, attiecīgi
palielinājās arī siltuma patēriņš, marta mēnesī
siltuma enerģiju tērēja mazāk, arī summas rēķinos bija zemākas. Siltumenerģijas vienības
(1 MWh) cena bija nemainīga. Jā, mūsu tarifs
nav zemākais Latvijā, taču mēs neesam arī
„dārgo pilsētu” vidū. Šajā ziemā daudzās pilsētās siltuma tarifi tika paaugstināti, taču mēs

ceram saglabāt tagadējo līmeni, ja nenotiks
nekādas kataklizmas ar kurināmā cenām. Turklāt uzņēmums nestāv uz vietas – mēs pakāpeniski veicam veco siltumtrašu nomaiņu pret
jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, likvidējot 4-cauruļu siltuma apgādes sistēmu.
- Modernizācija pieprasa siltuma mezglu
uzstādīšanu mājās. Kādas ir to priekšrocības?
- Pirmkārt, uzlabojas siltumnesēja cirkulācija mājā, otrkārt, uzlabojas karstā ūdens cirkulācija. Siltuma mezgli aprīkoti ar automātiku,
kas nodrošina siltuma piegādi atkarībā no ārējās gaisa temperatūras. Rudenī un pavasarī
automātiski tiek atslēgta siltuma piegāde, ja
ārējā gaisa temperatūra sasniedz noteikto līmeni (pašlaik tie ir +9 grādi), un pieslēdz siltuma piegādi, ja ārējā temperatūra pazeminās
(pašlaik rādītājs ir +7). Tādējādi, tiek nodrošināta komfortabla temperatūra, bez pārkarsēšanas un bez nepietiekamas siltuma padeves.
Siltuma piegādes atslēgšanas temperatūras līmenis ir programmējams distancēti, tāpat tiek
uzstādīts arī siltuma piegādes līmenis visā mājā, turklāt ir iespēja ieprogrammēt siltuma piegādes temperatūras pazemināšanu, piemēram,
nakts periodā.
Mums ir svarīga sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem. Vēršos ar lūgumu pie to māju dzīvokļu īpašniekiem, kur jau uzstādīti siltuma
mezgli, jo ir nepieciešams izvēlēties vienu
pārstāvi kontaktiem ar apsaimniekotāju, lai
noteiktu apkures piegādes režīmu konkrētā
namā. No katras mājas ar automātisko siltuma
mezglu ir nepieciešams pārstāvis, kurš varētu
sazināties ar mums gadījumos, kad nepieciešams koriģēt apkures režīmu.
- Vai ir mājas, kur tāds pārstāvis jau tika
ievēlēts?
- Jā, ir, pagaidām tikai viens, bet, manuprāt,
tas ir ļoti labs piemērs. Dzīvojamajā mājā
Aronsona ielā16 tika ievēlēts tāds pārstāvis.
Pēc viņa lūguma, piemēram, bija pazemināts
siltuma piegādes atslēgšanas temperatūras līmenis - pavasarī apkure tika atslēgta, nevis
tad, kad tika sasniegta +9 grādu ārējas temperatūras atzīme, bet agrāk – kad bija +7 grādi.
Turklāt siltuma piegādes grafiks vairākas reizes tika koriģēts, un, cerams, ka tagad tas ir atbilstošs mājas iedzīvotāju prasībām.
Protams, līdz ar to ir sasniegta arī apkures
maksas pazemināšana, jo tiek patērēts mazāk
siltuma enerģijas. Lai izmantotu visas automātisko siltuma mezglu iespējas, ir vajadzīga
kontaktpersona katrā mājā. Es nedomāju, ka tā
ir ļoti liela slodze kādam cilvēkam, viņam tikai jāatnāk pie mums, jāiedziļinās sistēmas
darbības principos, bet turpmāk mēs pieņemsim pieteikumu no pilnvarotā pārstāvja arī
telefoniski
. Praktiski nebūs vajadzības bieži kaut ko
mainīt, taču, sadarbojoties un iegūstot pieredzi, mēs varam izveidot tādu siltuma piegādes
režīmu, kas būtu piemērots visiem konkrētās
mājas iedzīvotājiem.
„KV”

NOVADA ZEMNIEKI APMEKLĒ
LAUKSAIMNIECĪBAS IZSTĀDI ČEHIJĀ
Aprīļa sākumā grupa Krāslavas novada
zemnieku devās uz lauksaimniecības un
mežizstrādes tehnikas, medniecības, veterinārijas, zootehnikas un enerģijas atjaunošanas resursu izstādi Brno pilsētā Čehijā.
Izstādē plašā klāstā tika piedāvāta augsnes
apstrādes, sējumu kopšanas un ražas novākšanas tehnika. Varēja aplūkot mežizstrādes
tehnikas demonstrējumus, medniecības inventāru un trofejas, dravas inventāru un biškopības produkciju plašā sortimentā, kā arī
dažādus apkures katlus.
Ar lielu interesi vērojām aitu, kazu, piena
liellopu, gaļas liellopu un zirgu izstādi – izsoli. Patīkami, ka lielākā daļa izstādes apmeklētāju no Krāslavas novada bija
jaunieši.
Dažiem jauniešiem ir savas saimniecības,
kurās viņi sekmīgi strādā, citi ir startējuši projektā
jauniem lauksaimniekiem un cer nodibināt savas
saimniecības, lai varētu palikt un strādāt dzimtajā
novadā.
Izstāde bija ļoti plaša, tās pilnīgai apskatei veltījām divas dienas. Rezultātā tika gūtas daudzas jaunas idejas par attīstības iespējām Krāslavas novada
lauksaimniekiem. Jaunieši un pieredzes bagātākie
lauksaimnieki nodibināja jaunus biznesa kontaktus,
kuri, cerams, īstenosies ar jaunu projektu realizāciju. No pašiem jauniešiem ir nākusi iniciatīva izveidot biedrību ,,Jaunieši laukos”, lai, idejas
apvienojot, varētu veiksmīgāk attīstīties.

Brauciena dalībniekam, Kalniešu pagasta jaunajam uzņēmējam Aleksandram Ivanovam jun., vislabāk patikuši stendi, kur bija skatāms viss, kas
saistīts ar mežizstrādi. Jaunietis uzskata, ka braucieni uz izstādēm varētu būt biežāki.
Šoreiz gan redzētais pārspēja cerēto - tādu piedāvājuma daudzumu vēl nebija vienkopus gadījies
skatīt. Izstādes apmeklētāji pateicas novada domei
par finansiālo atbalstu un Daugavpils autobusu parkam par transporta piešķiršanu.
Viktorija Lene,
Lauku attīstības speciāliste

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2012.gada 3.aprīlī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā
tika izskatīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- V.O., dzim. 1942.g., tika uzlikts
naudas sods 20,00 Ls apmērā par
Krāslavas slimnīcas iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu;
- K.M., dzim. 1962.g., tika uzlikts
naudas sods 20,00 Ls apmērā par reliģisko rituālu, ceremoniju, sapulču
norises kārtības pārkāpšanu;
- A.S., dzim. 1947.g., tika uzlikts
naudas sods 10,00 Ls apmērā par
ubagošanu;
- E.K., dzim.1989.g. un K.V.,
dzim.1991.g., tika uzlikts naudas
sods 10,00 Ls apmērā katram par dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas;
- V.S., dzim.1964.g., tika izteikts
brīdinājums par to, ka viņam piederošais suns skraidīja bez pavadas un bez
uzraudzības;
- A.N., dzim.1970.g., tika izteikts
brīdinājums par to, ka viņai piederošais suns nobiedēja garāmgājēju;
- J.K., dzim.1974.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu;
- A.M., dzim.1973.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Trīs administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 08.05.2012.

KURŠ MĀJĀS
IR SAIMNIEKS?
Māja Aronsona ielā 16 ir vienīgā Krāslavā, kur ieejas durvis
tiek atvērtas ar elektronisko atslēgu - čipu. Aukstuma pārbaudi šī sistēma veiksmīgi izturējusi
- ziemā nebija radušās nekādas
problēmas, viss darbojās ideāli.
Fjodors Volerts, mājas vecākais, pastāstīja: „Jaunas durvis
mēs uzstādījām, izmantojot uzkrājumu fonda līdzekļus. Visi iedzīvotāji ir gandarīti, pat pensionāri,
kas uztraucās, ka nevarēs tikt galā
ar jauno sistēmu, pārliecinājās, ka
tā ir vienkārša un ērta. Atšķirībā
no durvīm ar koda atslēgu, mājā
nevar nokļūt tas, kam nav čipa, bet
viesi sazinās ar mājas iedzīvotājiem pa namruni („domofonu”).
F. Volerts palīdz risināt visas šī
daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju
saimnieciskās un sadzīves problēmas un vajadzības, kā arī nodarbojas ar apkures regulēšanu, seko, lai
nama ieejās, pagrabos būtu tīrība.
Visu jautājumu un problēmu risināšana, kas ir saistīta ar apsaimniekošanas uzņēmumu „Krāslavas
nami”, notiek ar viņa starpniecību.
„Es kā mājas vecākais vēršos
SIA „Krāslavas nami”,” stāsta
Fjodors Volerts, „tas ir ērtāk nekā
bija līdz šim, jo uz turieni nav jāzvana vai jāraksta visiem mājas iedzīvotājiem. Tas ir vienkāršāk gan
mājas iedzīvotājiem, gan uzņēmumam „Krāslavas nami”. Gadījumā, kad rodas kaut kādas
problēmas, iedzīvotāji dodas pie
manis. Siltuma piegādi mājā arī
vienkāršāk regulēt vienai atbildīgajai personai.”
F.Volerts uzskata, ka siltuma
mezgli daudzdzīvokļu mājās tas ir
gan ekonomiski, gan ērti. Var uzstādīt temperatūru, kuru sasniedzot apkure atslēgsies un
ieslēgsies automātiski. Kādiem ir
jābūt rādītājiem, to nosaka paši iedzīvotāji.
„Pašlaik gribam izveidot aizsargapmali ap māju,” turpina mājas vecākais. „Tad gribam
iepriecināt mūsu sievietes – uztaisīsim nojumi vietā, kur žūst izmazgāta veļa. Žēl, ka mūsu
pagalmā nav laba bērnu rotaļu un
atpūtas laukuma. Smilšu kastes,
pēc manām domām, vajadzētu novākt – tas ir tikai infekcijas perēklis, jo tās iecienījuši klaiņojošie
dzīvnieki. Gribētos uztaisīt remontu nama ieejās, taču Krāslavā
nepazīstu nevienu meistaru, kas
varētu kvalitatīvi veikt remontdarbus. Labi būtu uzstādīt mājas ieejās apgaismojuma sensorus, lai
nebūtu jāatgādina, ka jāizslēdz
gaisma, lai taupītu elektroenerģiju.”
Mājas vecākais ir pārliecināts,
ka katrā daudzdzīvokļu mājā jābūt
cilvēkam, kas nodarbojas ar saimnieciskām lietām. Citādi sanāk kā
fabulā par gulbi, līdaku un vēzi.
Aronsona ielā 16 viss ir citādi – iedzīvotāju kopsapulcē tiek pieņemts lēmums - kādiem mērķiem
jātērē nauda no uzkrājumu fonda.
Kad izvēle ir izdarīta, darbus uz
priekšu virza mājas vecākais. Rezultāts - acīmredzams.
Elvīra Škutāne
Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2012./2013.
māc.g. profesionālās ievirzes mūzikas izglītības šādās izglītības
programmās:
taustiņinstrumentu spēlē - klavierspēle, akordeona spēle;
stīgu instrumentu spēlē - vijoļspēle;
pūšaminstrumentu spēlē - klarnetes spēle, saksofona spēle, flautas
spēle.
Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pieņemšana notiek līdz
23.aprīlim no plkst. 13.00-18.00.
Uzņemšanas eksāmeni š.g. 23.,
24.aprīlī plkst.18.00.
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valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2008.gada
8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”
ietvaros”. Grozījumi precizē atbalsta saņēmēju loku pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā, nosakot, ka uz atbalstu jaunu uzņēmumu izveidei varēs pretendēt tikai tad, ja projektu īstenos Latgales
plānošanas reģionā. Grozījumi precizē arī uzraudzības laiku tiem uzņēmumiem, kas īstenos projektus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
pārstrādes sektorā.
tīviem lauksaimniekiem Farming.lv piedāvā ikviePortāls ak
nam iespēju ar portāla starpniecību uzdot jautājumus
kompetentiem un pieredzes bagātiem ekspertiem lauksaimniecības nozarē. Konsultanti sniedz atbildes ES un nacionālo subsīdiju jautājumos, dārzkopībā, lopkopībā, būvniecībā, meža apsaimniekošanā,
juridiskajos u.c. jautājumos. Tāpat ar Farming.lv starpniecību iespējams uzdot jautājumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvjiem.
Jautājumus iespējams uzdot un atbildes atrast portālā www.farming.lv
sadaļā Forums/Jautā ekspertam.
zīti Verņedvinsku (Baltkrievija) apmeklēAr draudzības vi
ja novada kultūras darbinieku delegācija,
kuru vadīja kultūras speciālists Jāzeps Dobkevičs.
Šajā reizē pie baltkrievu draugiem devās arī Krāslavas fotogrāfs, Ukrainas fotomākslinieku asociācijas biedrs Anatols Kauškalis. Anatola
darbu izstādi „Pasaule manām acīm” varēja skatīt Verhņedvinskas rajona kultūras namā, bibliotēkā, kā arī vietējā ģimnāzijā. Turpat fotomākslinieks vadīja meistarklasi un tikās ar skatītājiem.
vijas Mūzikas akadēmijā notika 1.atklātā
Jāzepa Vītola Lat
mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās 106 dalībnieki no visas Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem visās vecuma
grupās. Šai mācību priekšmeta olimpiādei raksturīgs tas, ka primārs
nebija sacensību gars, bet visas dienas garumā valdīja radošs prieks par
iespējām dalīties savās prasmēs, kompozīcijās un talantos.
Īpašs prieks par to, ka 2.vietu sava vecuma grupā izcīnīja vienīgais
mūsu novada pārstāvis olimpiādē – Krāslavas pamatskolas 5.klases
skolēns Pauls Nartišs. Pats Pauls uzskata, ka bez skolotājas Ilonas Aprupes atbalsta diez vai būtu pieticis varēšanas izcīnīt tik augstu vietu.
tā norisinājās Profesionālās ievirzes izglītības mākŠogad mar
slas skolu audzēkņu valsts konkurss kompozīcijā, kurā
piedalījās 255 dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Krāslavas
Mākslas skolu tajā pārstāvēja Ingūna Vorslova un Dominika Podjava. Liels prieks par Dominikas Podjavas iegūto 1. vietu valsts konkursā.

„PAVASARA
BRĪNUMI PARKĀ”

Spī tē jot drēgna jam laikam, 20. ap rīlī Krās la vas Vēs tures un
māk slas mu ze ja telpās ko pā sa nā ca in sta lā ci ju izstā des „Pa vasa ra brī nu mi par kā” da līb nieki.
Daudz sirsnīgu vār du tika veltīts Krāslavas iedzīvotājiem, jo tieši
vi ņi ar sa vu ak tīvo bal so ša nu un pie tā ti pret ci tu dar bu, pie rā dī ja, ka
līdzī gi pa sāku mi ir va ja dzī gi un in te re san ti. Kad ko ku la pas vēl nav
izplau ku šas, bet za ļās zāles vie tā zemi klāj tik brū ni kuš ķi, šie krāsainie dar biņi ie nesa par kā dzī ves prieku un pa va sa ra no ska ņu.
Jā at zīmē pa sāku ma pe da go ģis kā vēr tī ba, jo vis i tie sko lēni, ku ri
piedalījās, no teikti nebūs postītāji, bet radītāji. Veicināšanas bal vas un pateicības saņēma itin visi, kas piedalījās: Krāslavas Māk slas skola, In dras Mākslas un mū zikas skola, BJC „Mazie
meistari”, PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Krāslavas pamatskola,
Va ra vīk snes vi dus sko la. Gal ve no bal vu, ie dzī vo tā ju at zi nību un
lie lo kliņ ģe ri sa ņēma Va ra vīk snes vi dus sko las 6.c kla se. Jā at zīmē
arī PII „Pīlādzītis” veikums - „ Mājiņas pavasara vēstnešiem” (16
put nu bū rī ši), kas pa liks par ka te ri to ri jā.
Gaisā virmoja idejas nākamajā gadā iesaistīt arī citas novada izglītības ie stā des. Gri bētos pa teikt pal dies Krās la vas no va da do mei,
ar kuras atbalstu varēja notikt šis pasākums, pateicamies Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejam, šī pasāku ma iniciatoriem, BJC dar bi nie kiem, ku ri pa līdzē ja amor fu ide ju sin te zēt no teik tā dar bības
plā nā, no va da kul tū ras me to diķim Jā ze pam Dob ke vičam, Krās lavas no va da do mes da torteh niķiem par bal so ša nas me hā nis ma ra dīšanu (tas noteikti noderēs citu ieceru realizācijā), SIA „Nemo”,
Krās la vas kul tū ras na mam un, pro tams, sko lo tā jiem, ve cākiem,
audzēk ņiem un krās la viešiem.
Kopā mēs veidojam šo pilsētu – skaistu un interesantu.
Eduards Danovskis

JAUNAS IESPĒJAS
Ministru braukšana uz Latgali laikam tomēr nav bijusi velta, uzskata Latvijas Lauku konsultāciju centra
Krāslavas biroja vadītājs Ivars Geiba.
Beidzot ir izsludināts projektu pieteikums uz ES
ELFLA un LAP atbalstīto pasākumu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, un laikam pirmo reizi
projektu vēsturē privātuzņēmējiem atbalsts ir diezgan
liels – 70% no attiecināmām izmaksām.
Kopumā gan bija solīts, ka būs 23 milj. LVL uz visu Latviju, bet, ja paskatās Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā, tad redzams, ka 2 miljoni ir doti uz kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem - šeit atbalsts ir 40%, visām pārējām
aktivitātēm paredzēti vien 18 milj. LVL.
Tā kā šoreiz atbalsts paredzēts tiem uzņēmumiem,
kuri reģistrēti tieši novadā (arī Dagdā, Dagdas novadā, Aglonā un Aglonas novadā), nevis Krāslavas pilsētā, tad uzņēmējiem būs jāizvērtē, vai dibināt jaunu
uzņēmumu, vai attīstīt jau esošo, bet ar kādu blakus
(papildus) nozari - uzsver Ivars Geiba.
Tātad, ja uzņēmums reģistrēts Krāslavā, tad reāli
labāk būtu reģistrēt vai nu jaunu uzņēmumu, vai arī tā
darbību izvērst ārpus pilsētas robežām, līdz ar to veicinot arī novada attīstību.
Kuras nozares tad tiks atbalstītas?
Šoreiz ļoti daudzas – no mašīnbūves pakalpojumiem līdz pat kosmosa pētniecībai.

KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
PROJEKTU KONKURSS
„JAUNIEŠU

INICIATĪVAS
KRĀSLAVAS
NOVADĀ”
Ir veiksmīgi noslēdzies Krāslavas novada pašvaldības projektu
konkurss jauniešiem „Jauniešu
iniciatīvas Krāslavas novadā”.
Konkursa mērķis: atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina
jauniešu intelektuālās, fiziskās un
sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektā varēja piedalīties
ikviens jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
saņemot 200 Ls savas idejas īstenošanai.
Pavisam konkursā tika iesniegti
24 projekti dažādās jomās - izglītība, māksla, kultūra, sports un apkārtnes
labiekārtošana.
Finansējums tiek piešķirts šādiem
projektiem:
• Indras vidusskolas neformālai
jauniešu grupai projektā „Draudzēsimies sportojot”;
• biedrībai „Jauniešu apvienība
„Dzelzsgriezējs”” projektā „Rokmūzikas pasākumu un aktivitāšu
dažādošana Krāslavas novada
jauniešiem”;
•
jauniešu
grupai
„NO
STRESS” projektā „Zirgezera

Ir šuvēju pakalpojumi, tāpat granulu, brikešu ražošana no dažādiem materiāliem – tur gan pro cents
būs mazāks - 40%, ja ir interese, to visu informāciju
var atrast LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Jāatceras, ka viens no galvenajiem nosacījumiem
šajā projektu shēmā ir, ka 3.gadā no projekta realizācijas uzsākšanas jāsasniedz vismaz 20% apgrozījums no ieguldītajiem līdzek ļiem.
Tātad, ja projekts ir uz 10 tūkst. LVL, tas nozīmē
vai nu no pakalpojumiem vai saražotās produkcijas
jādabū 2 tūkst. LVL.
Vēl ierobežojumi – ja tiek dibināts jauns uzņēmums, tad attiecināmo izmaksu robeža ir 100 tūkst.
eiro vai ek vivalents latos, ja tiek attīstīts jau esošs
uzņēmums, tad robeža ir 200 tūkst. eiro.
Tie nevarēs būt ļoti lieli projek ti, bet mazi, efektīvi, kas veicina tieši nelielo uzņēmējdarbību. Jāatceras, ka projektu iesniegšana sākas 7.maijā un ilgs
līdz 7.augustam.
Protams, nevajadzētu gaidīt līdz vasaras bei gām, jo 23 milj. LVL uz visu Latviju tā nav liela
summa, ja ņem vērā, ka ir tik ļo ti labs atbal sta pro cents.
Ivars Geiba ieteic iegriezties Lauku kon sultāciju cen tra Krās lavas bi ro jā Sko las ielā 9, kur var sa ņemt kon sul tā ciju un pa līdzī bu pro jek tu
rakstīšanā.
In ga Ka vin ska,
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

pludmales sagatavošana vasaras
sezonai”;
• Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolēnu parlamentam pasākumam
„Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremonijas organizēšana”;
• jauniešiem no PIKC Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības projektā
„Par veselīgu dzīvesveidu ar ielu
vingrošanu”;
• Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. klases skolēniem projektā „Kalnu priede” (Varavīksnes
vidusskolas teritorijas labiekārtošana);
• Krāslavas BJC sporta tūrisma
pulciņa entuziastu grupai projektā
„Ekstremāļu svētki”;
• Robežnieku pamatskolas skolēnu pašpārvaldei „Zvaniņš” projektā „Mazās rociņas lielo draugu
saujā”;
• biedrībai „Latgales jauniešu
sadarbības tīkls” projektā „Radošās darbnīcas”;
• Kalniešu pamatskolas jauniešu
grupai „Cerība” projektā „Kalniešu pamatskolas sporta un brīvā laika
pavadīšanas
laukuma
labiekārtošana”;
• Kombuļu pagasta jauniešu
grupai „Viss mūsu rokās” projektā
„Peldvietas labiekārtošana Ilzes
ezera krastā”.
Paldies visiem Krāslavas novada jauniešiem par iniciatīvu, veiksmi projektu īstenotājiem!
Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore

Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2012/5

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2012/2
„Par bezdarbnieku atlases kritērijiem
īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13. punktu
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.
2012/2 „„Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13. punktu un 2011.gada 25.javāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un
pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu”.
1.2. aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus „bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā” ar vārdiem „rindas kārtībā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

No 1.maija
drīkst paturēt lomā
līdakas
Krāslavas novada teritorijā atrodas 147 ūdenstilpnes - tas ir Aivara
Veceļa, pašvaldības policijas jaunākā inspektora, darbalauks.
„Manos pienākumos ietilpst līgumu slēgšana gadījumos, kad paredzēta
rūpnieciskā
zveja
ūdenstilpnēs, kur zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī nomas maksas
iekasēšana no privāto ezeru īpašniekiem, kuri grib organizēt rūpniecisko zveju,” pastāstīja Aivars.
„Turklāt es nodarbojos ar zivju resursu aizsardzību un kontroli.”
Vasaras periodā Aivars Vecelis
pārbauda, vai viss ir likumīgi novada ezeros, pārvietodamies ar motorlaivu, ziemā viņa transports ir
kvadrocikls. Šogad no novada
ūdenstilpnēm ir atsavināts 21
murds, kā arī vairāk kā 30 tīkli. Saskaņā ar Krāslavas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, kas nosaka nelikumīgi izmantoto zvejas
rīku un tīklu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību, par to, kur un kā
tie tiks iznīcināti, lēmumu pieņem
speciālā komisija.
Pārbaudes nav vienīgais zivju resursu aizsardzības un kontroles instruments, pašvaldība rūpējas arī
par to papildināšanu.
„Pagājušajā gadā,” turpināja
Aivars, „Sīvera ezerā tika ielaisti
25 tūkst. zandarta mazuļu, bet Indras ezerā - 16,5 tūkst. zandarta
mazuļu. Šogad ir iesniegts un atbalstīts projekts, kas paredz iegūt finansējumu
zandarta
mazuļu
ielaišanai Indras pagasta Baltajā
ezerā un Robežnieku pagasta Lielajā Gusena ezerā. Valsts programmas ietvaros ir piešķirti līdzekļi 120
tūkst. zandarta mazuļu un 20 tūkst.
sīgas kāpuru ielaišanai Sīvera ezerā, kā arī 300 tūkst. līdakas kāpuru
ielaišanai Drīdža ezerā.”
Kā paskaidroja Aivars, zivju mazuļu augšanas tempi ir atkarīgi no
ezera tipa, kurā tie aug. Piemēram,
zandarta mazuļi, kas tika ielaisti
ezerā pagājušajā gadā, ziemā jau
sasniedza 30-35 cm garumu, līdz
rudenim tie izaugs līdz 45 cm.
Kontrolējošās instances atgādina, ka zandarta zveja tagad ir aizliegta, bet līdakas varēs paturēt
lomā, sākot ar 1.maiju.
Bieži iedzīvotāji interesējas, vai
laiva ir jāreģistrē Ceļu satiksmes
drošības direkcijā? Aivars Vecelis
atbild: „Ja laiva nav aprīkota ar motoru, tad reģistrācija nav nepieciešama, izņemot gadījumus, kad laiva
tiek izmantota rūpnieciskajai zvejai.”
Elvīra Škutāne
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Nesen Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktores vietniece mācību
jautājumos Ērika Dobkeviča atzīmēja
skaistu dzīves jubileju.
Skolotāja ar četrdesmit gadu pedagoģiskā darba stāžu dalījās pārdomās
par pagātni un tagadni, par optimismu un darba mīlestību, par talantīgiem
skolēniem
un
pedagogu
meistarības noslēpumiem.
Visas dzīves gudrības esmu pārmantojusi no vecākiem. Audzināšana mūsu ģimenē norisinājās divos virzienos – darbs un
ticība. Mana māte ir latgaliete, tēvs - polis.
No mammas es ieguvu pacietību, bet no tēva
– darba mīlestību. Līdz šim laikam visnozīmīgākā un svarīgākā vieta pasaulē man ir
Aglonas bazilika, uz kurieni mūs kādreiz veda vecmāmiņa, citu vērtību mums nebija.
Par mācībām Dagdas vidusskolā man ir tikai labas atmiņas – vācu makulatūru, metāllūžņus, sportoju, piedalījos Dziesmu un deju
svētkos, biju aktīva skolas pašdarbības kolektīva dalībniece.
Daugavpilī uzbūvēja ķīmiskās šķiedras
rūpnīcu, un visi mūsu skolas absolventi
brauca uz turieni strādāt. Man bija tikai 16
gadu, tāpēc mani darbā nepieņēma. Kā izrāpar katra bērna panākumiem, pārdzīvo un
dījās, par laimi. Andrupenē tika atvērts bēr- jāanalizē, jāstrādā praktiski. Audzēkņi ir ļoti palīdz pārvarēt grūtības. Katrs skolotājs ir
nudārzs, un man, 16-gadīgajai meitenei, attīstīti, un skola mainās uz labāko pusi. Vie- interesanta personība, no katra var daudz ko
uzticēja bērnus. Nav zināms, kādi tolaik bija nīgais, kas noteikti jāsaglabā – saskarsme mācīties.
drošības noteikumi, tā man bija liela atbildī- starp bērniem un pieaugušajiem.
Ļoti aktīvi strādā mūsu sākumskolas skoba, manā grupā bija arī sovhoza
lotāju metodiskās apvienīdirektora Jāņa Briļa meitas. Pēc
bas vadītāja Ludmila
gada man piedāvāja pionieru
Konopļa, viņai vienmēr ir
vadītājas darbu skolā. Tad es
daudz jaunu ideju un intesapratu, ka man ir vajadzīga izresantu priekšlikumu. Skoglītība. Par to, kur iet mācīties,
lotāja prot organizēt darbu
šaubu nebija – tikai pedagoģija.
tā, lai padziļinātu bērnu ziIestājos V.Lāča Valsts Liepājas
nāšanas dažādos mācību
Skolotāja, skolēna un vecāku sadarbība,
pedagoģiskajā institūtā. Pēc studiju beigša- savstarpējais atbalsts un sapratne - tas ir gal- priekšmetos. Sākot ar septembri, kad notiek
nas man piedāvāja darbu Liepājā, Rīgā, bet venais un sarežģītākais mūsu darbā. Būt par sporta dienas, visa mācību gada garumā mēs
mans gars lidoja atpakaļ uz dzimto vietu. vecākiem nevienu nemāca, bet tas ir atbil- rīkojam skolā mācību priekšmetu nedēļas,
Kopš tā laika jau 37 gadus strādāju Krāsla- dīgs un nopietns darbs.
konkursus, olimpiādes. Katrs skolotājs kļūst
vā. Labi atceros savu pirmo klasi, kurā bija
Taču mūsu vecāki ir vislabākie. Bijušā di- par šī darba radošo centru.
ap 40 skolēnu.
Īpaša uzmanība tiek veltīta valsts valodai rektora Arkādija Fleišmana vārdi - «Mūsu
Šorīt pamodos ar pozitīvām domām. skolā strādā pasaulē labākie skolotāji, mācās no pirmās klases un pirmsskolas sagatavošaNav par ko bēdāties, nav par ko pārdzī- pasaulē labākie bērni, kuriem ir pasaulē la- nas grupām. Ne tikai latviešu valodas stundās,
vot. Izgāju ārā – viss ir brīnišķīgs. Apkārt bākie vecāki» - visprecīzāk raksturo skolas bet arī citu nodarbību laikā, skolotāji cenšas
– skaistums, strazdiņi kaut ko meklē pa zālī- darba panākumu atslēgu.
paplašināt vārdu krājumu un radīt tādus apti, sāka ziedēt pirmās pavasara puķes. Man
Mans nozīmīgākais sasniegums ir tad, stākļus, kad aktīvi jāizmanto latviešu valodas
ļoti patīk ceļš uz skolu – 25 minūšu laikā pa- kad bērni saka: „Cik interesanta stunda stundās iegūtās zināšanas un prasmes.
spēju noskaņoties uz darbu.
Esmu pozitīvs cilvēks. Man ļoti nepatīk
bija šodien!” Daudz strādāju ar talantīgiem
Bērni katru dienu ir dažādi. Gribas atrast bērniem, cenšos iemācīt būt atbildīgiem un problēmas, cenšos izvairīties no sarežģīkatram piemērotus vārdus, ikvienu ievērot. tiekties pēc panākumiem. Nesen notika daiļ- tām sarunām, vienmēr atlieku tās uz vēlāMan patīk mūsdienu izglītības sistēma, jo lasītāju konkurss, tā laureātu vidū bija gan ko brīdi. Laiks paiet, un sanāk, ka tā saruna
nedrīkst bērnam teikt: „Tev nav taisnība!” mani tagadējie skolēni, gan bijušie, kas ta- vairs nav aktuāla, viss atrisinājies pats par
Jāsaka tā: „Padomāsim kopā! Kādi vēl ir va- gad jau mācās vidusskolā.
sevi.
rianti?” Zinu ļoti vienkāršu mācību disciplīVisu mūžu man apkārt ir tikai labi cilvēki.
Cenšos krinas nodrošināšanas paņēmienu – skolotājam
Jurčenoku ģimene:
tiski analizēt Pirmā skolotāja
labi jāsagatavojas stundai un rūpīgi jāizplā- „Jūs atklājat saviem audzēk- visu, ko da- - Aleksandra Ernests Jančevskis:
no tās norise. Visi bērni ir jauki, vienkārši ņiem neatkārtojamo pasauli, ru. Vienmēr Smoriga. Atce- „Kad pirmo reizi viņu iejāprot organizēt viņus darbam. Prasme ie- vedat viņus pa mīlestības un labi zinu, ar ros pavārmāk- raudzīju, es sapratu, ka vimācīt, panākt vēlamos rezultātus ir atkarīga labestības taciņām, protat aiz- ko ir saistīti slas stundas, ņa ir ļoti laba un jautra
no skolotāja darba mīlestības. Jebkurā sko- degt viņu satrauktajos prātos mani panā- kas notika vi- skolotāja. Viņas sejā vienlēnu grupā var attīstīt talantus, sasniegt tei- un sirdīs zinātkāres liesmiņas, kumi un kas ņas mājās, mūs mēr staro smaids, balss ir
camus rezultātus dažādos virzienos. Ja bērns ticību taisnīgumam un ticību man nav iz- mācīja gatavot maiga, klusa un noslēpunav spēcīgs matemātikā, lai viņš piedalās
omleti,
vārīt maina.”
devies.
sev!”
daiļlasītāju
Diemžēl vis- putru.
Aleksejs Karols: „Man
konkursos,
Atceros pedagogus Šujanoam nepietiek laika. Sakarā
Pāvels
Nikitins: vus. Ar viņiem mēs apceļodejo,
dzied ļoti patīk skolotāja Ērika, es gribētu, ar to parasti apbrīnoju mūdziesmas, zī- lai viņa mācītu mani līdz 12. klasei.” su skolas direktori Ludmi- „Skolotāja Ērika mums ir ļoti jām
visas
Krievijas
mē. Skolā tam
lu Senčenkovu - viņa atraktīva! Viņa izdomā dažā- vēsturiskās vietas, divas reiir visas iespējas.
lieliski prot dažādu darbu un das spēles daudzos svētkos. zes gadā braucām ekskursijā Galvenais, lai bērni veltīgi nešķērdētu savu problēmu vidū izcelt svarīgāko. Man būs grūti no viņas šķir- apmeklējām Puškina dzimtās
laiku – stundās, mājās, uz ielas.
Kolēģi uzskata, ka mēs strā- ties, gribētos, lai klases vietas, Pēterburgu, MihailovPar spīti pēdējo gadu darba vietu skaita sa- dājam pēc diezgan stingra gra- audzinātāja 5. klasē būtu lī- sku. Naudu ekskursijām mēs
mazinājumam, mūsu skola nav zaudējusi fika.
pelnījām paši – vācām metālKatru
ceturtdienu dzīga skolotājai Ērikai.”
nevienu pedagogu. Mēs ejam vienā solī ar
lūžņus.
analizējam darbu
visām jaunajām tendencēm – apadministratīvajā sēdē, piektLaura Berga:
Hveckoviču ģimene: „Skolotāja
meklējam pārkvalificēšanās kursus, „Jūs esat apbrīnojama! dienās notiek kolektīva saĒri
ka
atklāj un attīsta mūsu bērnos tādus taiegūstam otro izglītību.
pul
ce,
lai
no
spraus
tu
plā
nus
Vēlu Jums veselību un
Ar katru gadu strādāt ir vieg- laimi, būt mīlētai un mī- nākamajai nedēļai.
lantus, par kuriem mēs paši pat neiedomājālāk - palīdz pieredze. Pirms 20-30 lošai.
Jūs
esat
gudra,
talantīga,
Nemainieties! Strādājot ar cilvēkiem, mies.
gadiem mums visu diktēja, bija vie- Esiet vienmēr tikpat sa- viss pamatīgi jāpārdomā. neatkārtojama un īsta skolotāja!”
na grāmata skolotājam, atbilstoši protoša, maiga, rūpīga, Skolotāji, tāpat kā bērni, ir
kurai bija jāmāca skolēni, un tikai 1 uzticīga savam darbam!” ļoti viegli ievainojami. Tā ir
Pedagoga darbs noteikti nav tā profesija,
programma. Pašlaik mēs varam izīpaša pasaule - pedagogi kad ir jāsūdzas un jābēdājas, ka pārāk daudz
mantot dažādas programmas, metospēku un enerģijas tiek atdots. Bet cik daudz
des un darba formas, taču lielāka ir arī
Erna Jančevska: „Jums nav „slikto”
ir saņemts pretī! Mēs, skolotāji, esam laimīatbildība par mācību standartu izpildi, par skolēnu, katrs bērns ir personība. Jūs jūtat gi cilvēki. Mūsu darbs nav saistīts ar noputēto, ko mēs pasniedzam bērniem. Mūsu die- bērnu garastāvokli un varat atrast tieši vi- jušajiem papīriem vai slimniekiem, mums
nās nav stingri reglamentēts, kurus mācību ņiem vajadzīgos vārdus. Esmu pārliecināta, uztic visdārgāko un vērtīgāko - bērnus. Viņi
materiālus izmantot, un radošajiem pedago- ka pateicoties Jums, mūsu bērni izaugs par ir tik jauki, kad atnāk pirmajā klasē! Cik ingiem ir lielas iespējas. Tās ir mūsdienu sko- krietniem cilvēkiem.”
teresanti viņi kļūst pusaudžu vecumā, cik ralas priekšrocības.
doši ir 12. klasē. Bērni dod mums tik daudz
Bērniem ir mainījusies uztvere, viņi grūti strādā ne tikai ar prātu, it visā, ko dara, viņi enerģijas! Tiem, kas domā par skolotāja proapgūst garlaicīgu un sausu teoriju. Ar intere- ieliek dvēseli, jūt līdzi katram savam skolē- fesijas izvēli, es varu teikt: „Nebaidieties!
si uztver mūsdienu tehnoloģijas, izmanto nam. Mūsu skolas kolektīva pamatā ir sko- Un tikai uz priekšu!”
datoru, skolēniem patīk radošās stundas, kad lotāji darbarūķi, kas vienmēr un visu izdara
Pierakstīja Elvīra Škutāne
viņiem pašiem ir jāmeklē, jāeksperimentē, godam. Nežēlo savu brīvo laiku. Priecājas
Foto no Ērikas Dobkevičas arhīva

„MĒS, SKOLOTĀJI,
ESAM LAIMĪGI CILVĒKI”
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Beidzies volejbola turnīrs
21.aprīlī notika Krāslavas novada volejbola turnīrs vīriešiem. Piedalījās 7 komandas no Dagdas, Daugavpils, Ezerniekiem,
Izvaltas un Krāslavas.
Sīvā cīņā 1.vietu ieguva Krāslavas volejbolisti- Juris Pastars, Devids Žolnerovičs,
Jānis Bonders, Ivans Lukša, Aleksejs Abramovs, Andrejs Balulis, Artis Galejs,
Dmitrijs Duškins.
Atstājot 2.vietā Daugavpils komandu,
3.vietu ieguva volejbolisti no Dagdas.

LR Neatkarības atjaunošanas
dienas pasākumi Krāslavā
4.maijā plkst.10.00
18.Novembra laukumā
- skrējiens apkārt Krāslavai
- mākslas akcija
- pašdarbības kolektīvu
koncerts

Pavasara gadatirgus
4. maijā no 9.00
- stādi un lauku labumi tirgus
laukumā Ostas ielā
- amatniecības un daiļamata
meistaru izstrādājumi
M.Tirgus ielā
9.maijā plkst.10.00 Krāslavas parkā
notiks mītiņš, kas ir veltīts Uzvaras Lielajā Tēvijas karā gadadienai.
Aicinām piedalīties visus LTK veterānus un novada iedzīvotājus.
Orgkomiteja

4. maijā plkst.15.00 Krāslavas
kultūras namā notiks senioru balle, kas
ir veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai.
Lūdzam paņemt līdzi groziņu.
Invalīdu biedrība „Stariņš”
sveic aprīlī dzimušos:
Leonardu Šuškjalo, Zinaīdu Semjonovu,
Sofiju Petkūni, Zoju Poliščuku, Ivanu Puzanovu, Juri Grivstānu, Vjačeslavu Lukaševiču.
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!

SLUDINĀJUMI
Frizētava „Fantazija” piedāvā epilāciju ar „Hala Schekar” orientālo cukura
pastu, kā arī matu ārstēšanu un taisnošanu ar Brazīlijas keratīnu. T.20020135.
òElektriķa pakalpojumi. T.20200442.
òDatoru remonts. T.20200442.
òPārdod 2-istabu dzīvokli labā ķieģeļu
mājā. Ir nomainīti logi, durvis; iebūvētā
virtuve, skapis; siltināta; zemi komunāli
maksājumi. T. 29356477.
òPārdod vasarnīcu („Meža nora”), laivu
motoru. T.26173163.
òPārdod „VW TRANSPORTER”,
1998.g., 2,5 TDI, TA līdz 09.2012., no Vācijas - 07.2011. Cena - 3300 eiro.
T.29345096.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus. Samaksa uzreiz.
T.26346688.
òCērtu guļbūves. Saimnieka materiāli.
T.26842131.
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

