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SPILGTS NOTIKUMS ZIEMASSVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ
Par aizejošā gada spilgtāko un iespaidīgāko notikumu
17 Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” audzēkņiem kļuva brauciens uz Jelgavas Ledus
halli. Bērni slidoja kopā ar Latvijas sporta zvaigznēm,
baudīja karstu zupu kopā ar Latvijas Valsts prezidentu un
piedalījās stafetēs kopā ar grupas „Prāta vētra” dalībniekiem.

Šī gaišā akcija, Ziemassvētku
priekšvakarā, norisinājās Jelgavas

Ledus hallē, kļuva par ceturto labdarības pasākumu, kuru amatieru

hokeja komanda „Tērvete” organizēja bērnunamu audzēkņiem.
Kopā ar Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” audzēkņiem, kurus uz pasākumu uzaicināja sportiste Ineta
Radeviča, svētkos piedalījās bērni no Dobeles un Tērvetes bērnu
nama.
„Tas bija ļoti silts, draudzīgs
un aizraujošs pasākums,” dalījās
saviem iespaidiem rehabilitācijas
centra audzinātāja Irīna Bondare. „Programmu vadīja populārākās Latvijas personības, hokejisti
mācīja bērnus slidot, bet Ineta
Radeviča bija blakus mūsu mazuļiem. Pasākuma beigās visus
gaidīja pārsteigums – apsveikt un
iepriecināt bērnus ieradās Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis ar dzīvesbiedri. Katram
bērnu namam prezidents uzdāvināja apjomīgu dāvanu, un, kā mēs
noskaidrojām vēlāk, tās bija attīstošās spēles.”

Pavadot Krāslavas bērnus uz
mājām, Ineta Radeviča iekāpa
autobusā. Viņa pateicās visiem
par piedalīšanos svētkos, palielīja tos, kas divu stundu laikā iemācījās slidot, un protams, lūdza

nodot sveicienu savai iemīļotajai
Krāslavai: „Atceros, mīlu, ļoti ilgojos pēc dzimtās pilsētas un sveicu visus krāslaviešus Ziemassvētkos un Jaungada svētkos!”
Elvīra Škutāne,
foto www.hktervete.lv

AICINA DARBĀ ŠUVĒJAS, DRĒBNIEKUS,TEHNOLOGUS, KONSTRUKTORUS
Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, kas ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus
Eiropas modes namiem, STEIDZAMI aicina darbā uz noteiktu laiku (2 nedēļas) un pastāvīgam darbam:
šuvējas, drēbniekus,tehnologus, konstruktorus.
Darba vieta: Krāslava, Sporta iela 8.
Prasības: attiecīga izglītība, profesionalitāte un pozitīvisms. Par pārējo vienosimies.
Rakstīt: agnese.ozola@nemosewing.lv
Zvanīt: 26404745 Agnese Ozola-Kozele
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aktuālā informācija
KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2016. gada 5. janvārī notika Administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 4 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā J.K., dzim. 1977.
g. un K.K., dzim.1986. g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā
katram;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu Ņ.B., dzim.1969. g., tika
uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;
- par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu koplietošanas telpās un
naktsmiera traucēšanu O.P., dzim.1962. g., tika uzlikts naudas sods 20
EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2016. gada 2. februārī
plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU DECEMBRĪ
Sastādīti 24 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu un 23 par transportlīdzekļu stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 19 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 292 izsaukumi. Tika
veiktas 183 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos
pasākumos:
- basketbola spēle;
- PII „Pīlādzītis” ceļu satiksmes mācību akcija „Melna lelle”;
- pilsētas eglītes iedegšana;
- Ziemassvētku atpūtas vakars Indrā;
- Gada balle Krāslavas Kultūras namā;
- JAK spēle.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Daugavpils
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā un vienu personu Daugavpils
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja piecus klaiņojošus kaķus un
trīs klaiņojošus suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 8 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un
kontroles pasākumiem.

PAR ATBALSTU
NORĒĶINIEM PAR ELEKTRĪBU
Ar 2016. gada 1. janvāri atbalstu norēķiniem par elektrību var saņemt arī cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem, par pirmajām 100 mēnesī
izlietotajām kilovatstundām maksājot mazāk.

Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.
Pieteikties atbalstam var no 2016. gada 1. janvāra portālā „elektrum.
lv” vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem
„Elektrum”.
1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi papildu dokumenti. Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas apliecību (ja tiek kārtots atbalsts
ģimenei ar bērnu invalīdu).
Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tādēļ jau dažas minūtes
pēc pieteikšanās klients saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts
un atbalsts ir piešķirts.
Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas: tas nozīmē, ka
trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100
kWh mēnesī.
Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz
2016. gada beigām.
Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju par
norēķinu kārtību savā e-pastā vai pa pastu.
Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portālā „elektrum.lv”.
Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenes ar bērniem invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80200400.
Neskaidrību gadījumā var vērsties Sociālajā dienestā (Gr. Plāteru
ielā 6, Krāslavā) personīgi vai zvanīt pa tālr. 65622530, 65622189,
65622191.
Vija Bārtule,
Sociālā dienesta vadītāja

2015. GADĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ
97 JAUNDZIMUŠIE
Dzimšana 2015. gadā
2015. gadā Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
97 jaundzimušie: 40 meitenes un
57 zēni.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts: martā – 13 un jūlijā – 12.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts aprīlī - 6, maijā – 6 un novembrī - 6.
Laulībā dzimuši 60 bērni. Atzīta
paternitāte 32 jaundzimušajiem.
Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 5 bērniem.
Reģistrēti dvīņi – zēns un meitene.
Pirmie bērni dzimuši 40 māmiņām, otrie bērni – 41 māmiņai,
trešie – 8 māmiņām, ceturtais
bērns – 4, piektais – 3 māmiņām,
astotais – 1 māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
18-20 gadi
5
1
21-25 gadi
35
17
26-30 gadi
31
27
31-35 gadi
19
18
36-40 gadi
7
27
41-45 gadi
2
Bērnu vārdi:
meitenēm:
četras Soﬁjas, trīs Anastasijas,
divas Agneses, divas Tatjanas, divas Darjas, pārējie vārdi – Katrīna, Aleksa, Elvīra, Elina, Anna,
Jevgeņija, Valērija, Viktorija,
Merisa, Andriāna, Arīna, Dārija,
Kira, Jelisaveta, Karolīna, Elza,
Darija, Paula, Akvelīna, Emīlija,
Emma, Lolita, Ariana, Aivita, Felicija, Justīne un Anna Marija;
zēniem:
pieci Danieli, trīs Artjomi, divi
Timuri, divi Kristeri, divi Jegori,
divi Lauri, divi Kirili, divi Armandi, divi Maksimi, divi Raivji,
divi Denisi, pārējie – Artemijs,
Iļja, Tailers, Ārons, Valērijs, Ivars, Vladislavs, Dāvis, Dominiks,
Timofejs, Ričards, Rihards, Daniils, Murats, Ilgvis, Dmitrijs, Stanislavs, Ernests, Makars, Edgars,
Daniēls, Kirills, Milans, Aleksejs,
Maiks, Renats, Matiass, Arnis,

Ņikita, Lukašs, Danila.
Laulības 2015. gadā
Krāslavas novadā reģistrētas
86 laulības: 62 laulības noslēgtas
Krāslavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā, 12 laulības - Priedaines
Romas katoļu draudzē, 1 laulība Krāslavas Romas katoļu baznīcā,
1 - Indricas Romas katoļu draudzē, 3 - Izvaltas Romas katoļu
draudzē un 1 laulība – 7. dienas
Adventistu draudzē.
4 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Lielbritānija, Lietuva,
Vācija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 70
vīrieši un 71 sieviete, otro reizi
– 13 vīrieši un 13 sievietes, trešo
reizi – 3 vīrieši un 2 sievietes.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši sievietes
18-20 gadi
2
21-25 gadi
2
31
26-30 gadi
27
29
31-35 gadi
17
9
36-40 gadi
9
9
41-45 gadi
3
1
46-50 gadi
4
2
51-55 gadi
1
1
56-60 gadi
1
61-65 gadi
66-70 gadi
2
71-75 gadi
1
76-80 gadi
1
86-90 gadi
-

Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
72 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1
pāris - pēc sievas uzvārda, 9 pāri
palikuši katrs savā uzvārdā, 4 gadījumos līgavas pievieno vīra uzvārdu, iegūstot dubulto.
Visvairāk laulību noslēgts jūnijā - 18, augustā - 18, septembrī 20.
Vismazāk: janvārī - 1 un
novembrī - 1.
Miršana 2015. gadā
2015. gadā Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
272 miršanas gadījumi – 116 vīrieši un 156 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu
reģistrēts janvārī – 28.
Vismazāk miršanas gadījumu
reģistrēts augustā - 14 un septembrī – 14.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši
sievietes
no 19 līdz 30
1
no 31 līdz 40
3
2
no 41 līdz 50 4
5
no 51 līdz 60 24
11
no 61 līdz 70 23
19
no 71 līdz 80 32
44
no 81 līdz 90 24
58
no 91 līdz 95
5
13
no 96 līdz 100 3
no 101
1

KVALITATĪVI SAPLĀNOTS PROJEKTS
Decembrī notika Izglītības un zinātnes
ministrijas un Valsts izglītības attīstības
aģentūras ES struktūrfondu 2007.- 2013.
gada perioda noslēguma forums.
Pēdējo astoņu gadu laikā vispārējā un
profesionālajā izglītībā ir ieguldīti vairāk
nekā 335 milj. eiro, no kuriem 296 milj. ir
ES struktūrfondu finansējums.

2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda
laikā īstenotie projekti ir snieguši nozīmīgu atbalstu
profesionālo skolu audzēkņiem, pedagogu tālākizglītībai un kvaliﬁkācijas pilnveidei, mācību satura
attīstībai, kas virzīta uz šodienas darba tirgus mainīgajām prasībām. Visā Latvijā ir veiktas ļoti būtiskas
investīcijas skolu infrastruktūras un mācību bāzes
modernizēšanā.
Par ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda labāko izglītības projektu nominācijā „Kvalitatīvi
saplānots projekts” atzīts Krāslavas novada domes
projekts „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem“ (ieejas bloka pārbūve, tualetes,
lifts).

Nākamajos septiņos gados ir paredzēts turpināt
investīcijas vispārizglītojošo skolu infrastruktūrā, tai
skaitā paredzot kompleksu atbalstu mūsdienīgas mācību vides izveidošanā un inovāciju ieviešanai skolā,
sasaistot šo ar vēl kādu nozīmīgu reformu virzienu
- mācību saturs, kur jau 2016. gadā tiks uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts.
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darbi, notikumi, cilvēki

svētki un jubilejas

PĒC PIEREDZES – UZ ILŪKSTI
7. janvārī Krāslavas un
Dagdas pašvaldību darbinieku delegācija apmeklēja Ilūkstes pilsētu. Galvenais brauciena mērķis bija
Ilūkstes Sporta skolas Sporta centra apmeklējums.

Krāslavas novada dome jau ir
izsludinājusi konkursu par autoruzraudzību un tehniskā projekta
izstrādi, kas ir saistīts ar sporta
zāles piebūvi pie Krāslavas pamatskolas. Būvdarbi tiek plānoti
jau šogad, tāpēc Krāslavas pašvaldības speciālistus visvairāk interesēja tādi jautājumi kā Ilūkstes
Sporta centra apmeklētība, telpu
izkārtojums un izdevumi baseina
uzturēšanai.
Sporta centrā ietilpst liels un
mazs baseins, tvaika pirts un sauna. Baseinā, kura garums ir 25
metri, tiek organizētas peldēšanas
nodarbības skolēniem un Ilūkstes
Sporta skolas audzēkņiem. Savukārt mazajā baseinā notiek peldēšanas apmācības bērniem, sākot
no 5 gadu vecuma.

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna cer, ka baseina atklāšana kaut nelielā mērā
palīdzēs apturēt iedzīvotāju aizplūšanu no novada.
Ieceres par Sporta centra celtniecību pašvaldībai radās vēl
2005. gada, tāpēc baseina un stadiona atklāšana 2015. gadā kļuva
par vislielāko dāvanu visiem novada iedzīvotājiem. Pašvaldības
priekšsēdētājs ir gandarīts par to,
ka baseins nestāv tukšā, tur notiek
dažādas nodarbības. Visās novada
skolās peldēšana ir ieviesta kā ob-

ligāts mācību priekšmets.
,,Mums ir prieks, ka krāslavieši
atbrauca paskatīties, kā mēs šeit
dzīvojam. Krāslavu mēs vienmēr
uztveram kā sadraudzības pilsētu,
jo vēsturiski mūs saista Sēlija, pie
kuras pieder arī Krāslavas novada
daļa. Kad vēl pastāvēja Ilūkstes
apriņķis, šī teritorija arī ietilpa
tajā. Ceru, ka Krāslavas novads
pievienosies Sēlijas novadu apvienībai, kas tika dibināta, lai nostiprinātu saikni starp novadiem
un lai nodrošinātu lielākas iespējas ietekmēt valdību, risinot savas
problēmas.
Pašlaik, kad mūsu valdība parādīja savu vājumu, un var teikt,
ka īstenībā mūsu valsts dzīvo
bez valdības, katrai pašvaldībai
ir jāsasparojas un izdara viss iespējamais, lai strādātu stabili. Lai
Krāslavas novadam vienmēr ir
spēks sasniegt visaugstākos mērķus!” novēlēja Stefans Rāzna tikšanās noslēgumā.
Elvīra Škutāne,
autores foto

SPORTA TŪRISMA PULCIŅA „SAPSAN”
GADA KOPVĒRTĒJUMS
Visu gadu mēs aizstāvējām Krāslavas
godu sporta tūrisma sacensībās, paldies
Krāslavas Bērnu un jauniešu centram par
morālo atbalstu un Krāslavas novada domei par finansiālo atbalstu, pateicoties
kam mums ir iespēja piedalīties sacensībās, kā arī iegadāties mums tik nepieciešamo ekipējumu.
Valsts mērogā ir seši posmi, katrs citādāks un nav
līdzīgs pārējiem pieciem. Katrā posmā tiek pārbaudīts mūsu spēks un izturība, komandas darbs un cīņa
par uzvaru. Analizējot iepriekšējā un šī gada rezultātus, secinājām, ka mēs, krāslavieši, ar savu gribasspēku un spīti gada laikā varam sasniegt augstus
rezultātus valstī. Jāsaka, ka visā Latgalē mēs esam
vienīgie, kas nopietni nodarbojas ar šādu sporta veidu. Sacensībās mēs piedalāmies A vecuma grupā
(11. - 12. klase), C grupā (7. - 9. klase) un D grupā
(4. - 6. klase). Vien B vecuma grupā (10. kl.) mums
komandas nav, kaut gan ļoti gribētos, ka arī šī vecuma jaunieši izmēģinātu savus spēkus. Komanda
sastāv no 4 dalībniekiem – 2 zēniem un 2 meitenēm.
Komandas kopvērtējuma KTT (komandas tūrisma tehnika) A grupa ierindojās 6. vietā 13 komandu
konkurencē, C grupa izcīnīja 1. vietu 13 labāko komandu vidū, D grupa ieguva 4.vietu, sacenšoties ar
17 komandām, komandai nepietika viena punkta līdz
godalgotājai 3. vietai. Ir prieks un gandarījums par
skolēnu sasniegumiem.
ITT (individuāla tūrisma tehnikā) iegūt augstus rezultātus ir sarežģīti, jo konkurence ir milzīga. A grupā šogad ir 24 zēni, Ilmārs Murāns ieguva 8. vietu,
bet pārējiem rezultāti bija nedaudz vājāki. B grupā

šogad ir 17 meitenes, Alise Sivko ieguva 6. vietu. C
grupā šogad piedalījās 36 meitenes, bet mūsu Janai
Barganai - 14. vieta, Karīnai Kuricai – 7. vieta, Natālijai Eglei – 6. vieta, Karīnai Volkovičai – 5. vieta,
bet Alise Samsanoviča valstī ieguva 1.vietu. D grupā šogad startēja 30 meitenes, mūsu rezultāti: Diāna
Smertjeva – 15. vieta, Evita Mažuta - 20. vieta, Vika
Kuznecova – 21. vieta. Skumji, bet A grupā ( meitenes), B grupā, C grupā un D grupā (zēni) mums nav
individuālo dalībnieku.
Vislielākais paldies bērniem, kas darbojas pulciņā,
viņu vecākiem, kas mūs atbalsta un motivē sasniegt
augstus rezultātus.
Dzintars Patmalnieks,
sporta tūrisma treneris

PUSGADSIMTU
NOSARGĀTS
UZTICĪBAS
ZVĒRESTS!

Katra kāzu jubileja ir īpašs notikums. Kāzu gadadiena norāda
uz konkrētu laiku, cik ilgi ir būts kopā ar savu mīļoto. Īpaši atzīmētas tiek Zelta kāzas, jo tieši 50. gadadiena ir ļoti nozīmīga laulāto pārim. Pirms pusgadsimta gredzenus mija Dmitrijs Hoduļevs
un Juzefa Lapira, kuru laulību 1965. gada 30. decembrī reģistrēja
Krāslavas rajona dzimtsarakstu birojs. Tieši 2015. gada 30. decembrī Hoduļevi ieradās Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā, kur
atskatījās uz pagājušajiem gadiem un atjaunoja laulības zvērestu.
Dmitrijs un Juzefa Latvijā ieradās dažādos laikos no Baltkrievijas,
bet, kā atbrauca, tā arī abi palika uz pastāvīgu dzīvi šeit. Iepazinās dejās,
un draudzība turpinājās gadus četrus. Dmitrijs 1960. gadā saņēma vadītāja tiesības, visu mūžu strādāja par šoferi un auto stūrē vēl šobaltdien,
tiesa – jau tikai personīgo vieglo mašīnu. Ilgajā vadītāja stāžā viņam
faktiski nebija neviena pārkāpuma, ja neskaita dažus pavisam maznozīmīgus. Jubilejas dienā uz dzimtsarakstu nodaļu abi ar sievu atbrauca
personīgajā „Volkswagen” markas automobilī, kas ripo labāk par iepriekšējo „Volvo” un „Moskviču”.
Juzefa no Baltkrievijas uz Latviju pārcēlās uzreiz pēc 7. klases. Visu
darba mūžu bijusi parasta strādniece, sākumā - laukstrādniece kolhozā
„Rodina” Dagdas pusē, pēc tam iekārtojās darbā Krāslavā, kur strādāja
maizes ceptuvē, vēlāk bija krāvēja PMK. Viņa, smagā darbā rūdīta un
stipra sieviete, pildot darba pienākumus, ir izbraukājusi visu Baltiju.
Kopdzīvē izaudzināti divi bērni - Sergejs un Pjotrs. Vecākais dēls, kas
pēc profesijas bija šoferis, jau nomiris. Pjotrs arī šoferis, viņam tagad ir
savs bizness. Ir sagaidīti trīs mazbērni un viena mazmazmeita. Dmitrijs
un Juzefa ir piepildījuši arī sapni par savu māju. Laika ritumā bija dažādas domas, bet Dmitrijs un Juzefa nolēma palikt Latvijā un ir pilnībā
apmierināti ar savu izvēli. Viņiem nav bijusi iespēja doties ceļojumos
vai citādi dāsni atpūsties, jo ir nācies daudz un cītīgi strādāt. Viņi ir īsteni darbarūķi, kuriem šis Zelta datums ir viens no gaišākajiem mūžā, un
viss, ar ko dzīvoja līdz šim, ir kļuvis dārgāks simtkārt.
Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieki izbaudīja lielu
godu redzēt pāri savās telpās, jo mūsu dienās tas kļūst par retu gadījumu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre atgādināja abiem jaunības dienu skaistāko notikumu, svinīgi nolasot iestādes arhīvā saglabāto
ierakstu par Hoduļevu ģimenes dzimšanu - 1965. gada 30. decembrī
sastādīto ierakstu par laulības reģistrāciju. Abi jaunie laulībā stājās
pirmoreiz, divdesmit četrus gadus vecais Dmitrijs - šoferis MSO, divdesmitgadīgā Juzefa – patērētāju biedrības strādniece. Dmitrijs dzimis
Polockā (Baltkrievija), Juzefa - Vitebskas apgabala, Braslavas rajona,
Drujas pagasta Baranovščinā (Baltkrievija).
Kā pirms piecdesmit gadiem, tā arī šodien abus aicināja atcerēties šo
svinīgo brīdi un parakstīties nu jau Zelta jubilāru Goda grāmatā. Arī
šodien viņi viens otram uzvilka pirkstā gredzenus, bet blakus viņu parakstiem savus lika šīsdienas notikuma liecinieki, Jeļena un Pjotrs Hoduļevi. Dmitrijs un Juzefa kopīgi iededza sveci, kas simbolizē ģimenes
ligzdiņu, vēl četras liesmiņas svečturī iededzināja bērni un mazbērni.
Aplausiem skanot, jubilāri saņēma savu laulības apliecību, kuras izdevējiestāde nu ir Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa.
Pašvaldības vārdā Dmitriju un Juzefu apsveica Krāslavas novada domes deputāts Jāzeps Dobkevičs: „No sirds gribam nodot jums savu prieku par iespēju un godu sveikt jūs. Gribētos, lai tādu pāru mūsu novadā
būtu iespējami vairāk, un, kā šodien jau sacīja, lai jūsu iesākto turpina
bērni, mazbērni, jūsu kaimiņi, draugi, lai jums apkārt būtu tikpat laimīgi
pāri, kas apzinātos savu laimi piecdesmit gadu kopdzīvē. Jūs savulaik
devāt uzticības zvērestu, un neviens nezināja, kas būs pēc 50 gadiem.
Šodien visi pārliecinājāmies, kā ir, ja tur zvērestu, ja nešaubās viens par
otru - šo zvērestu iznesāt līdz šai dienai veselus 50 gadus! Liela laime,
liels prieks un labs paraugs mūsu nākamajām paaudzēm.”
Deputāts pasniedza nelielas dāvaniņas no novada domes, atkorķēja
šampanieša pudeli un piepildīja ar dzirkstošo dzērienu kausus jubilāriem. Viss kā īstās kāzās, arī saucieni „rūgts”, ziedu klēpji, bučas un
prieka asaras!
Juris Roga,
autora foto
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darbi, notikumi, cilvēki
PALDIES
PAR SKAISTO NOFORMĒJUMU!

GRĀMATA
NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

Lai cik skaista būtu mūsu vide, pirms Ziemassvētkiem cenšamies savas mājas sakopt, izrotāt un izgaismot, un tālab jau
vairākus gadus Krāslavā godina čaklākos mājsaimniekus un
Grāmatu sērija „Mākslas pieminekļi Latvijā” papildināta ar jaunu grāmatu - Ziemasmājsaimnieces, kuri, svētkus gaidot, izrotā savus mājokļus.
svētku priekšvakarā nākusi klajā Rūtas Kaminskas un Anitas Bisteres grāmata, kas šoreiz veltīta vēsturiskā Krāslavas rajona sakrālajai arhitektūrai un mākslai. 18. decembrī
Krāslavas kultūras namā notika šīs apgādā „Neputns” izdotās grāmatas „Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā” atvēršanas svētki. Interesentiem bija dota iespēja iegādāties gan šo, gan citas sērijas grāmatas par izdevīgām
cenām, kā arī lūgt autogrāfus.
Paldies par darbu

2015. gada konkursā tika aicinātas piedalīties juridiskas un ﬁziskas personas, kuras, gatavojoties ziemas saulgriežiem, krāšņāk noformēs savā pārziņā esošās ēkas, to fasādes, apkārtni, daudzstāvu namu logus, balkonus
un lodžijas. Šoreiz nedaudz mainīta konkursa norises kārtība – komisija
vērtēja vienīgi tos objektus, informācija par kuriem saņemta rakstiski.
Konkursa noslēguma pasākumā tika sumināti vairāki desmiti cilvēku,
pēc balvām bija ieradušies gandrīz visi. Sapulcējušos domes zālē Jaungada
svētkos apsveica domes izpilddirektors Jānis Geiba: „Mājīgumu un siltumu mājokļos un sirdīs! Lai šajā gadā atliek laiks gan sev, gan ģimenei,
gan pārrunām ar bērniem un mazbērniem, jo laiks, izrādās, arī ir vislielākā
dāvana!”
Konkursa dalībnieku atsaucīgumu augsti novērtēja komisijas priekšsēdētāja un būvvaldes vadītāja Ineta Danovska: „Šī ideja ir izvērtusies jau par
nopietnu tradīciju. Ejot pa pilsētu un redzot, kad daudzstāvu mājās katrā
lodziņā ir kāda gaismiņa, ir ļoti priecīgi un silti ap sirdi, un arī privātmājas ir
sakoptas skaistas. Katrs ielicis savu dvēselīti iekšā ne tikai ar lampiņām, bet
gājis uz mežu, plūcis skujas, taisījis bantītes, un centies, lai prieks būtu ne
tikai citiem, bet arī sev pašam, un, lai visiem kopā mums būtu silti un labi!
Gandrīz 100 cilvēki bija pieteikuši ne tikai savas mājas, bet arī draugus
un kaimiņus. Esam izbraukuši visu pilsētu un visu apskatījuši. Šeit ir tas,
ko šogad atzinām par labāko. Drošu sirdi varu teikt, ka decembris mums
Krāslavā ir pats skaistākais mēnesis!”
Apbalvotie privātmāju kategorijā: Antons Šroms – Lakstīgalu 17; Irēna
Leitāne – Lakstīgalu 15; Romualda Šeripo – Vasarnieku 14; Alla Zabelova – Rīgas 31; Natālija Piņajeva – Studentu 11; Mihails Pobudins – Lielā
31; lmārs Plociņš – Vienības 66; Jevgēnijs Podjava – Rēzeknes 37; Ligita
Pobudina – Rīgas 43; Mihails Žuravskis – Rancāna 39; Raisa un Valērijs
Osipovi – Rancāna 29; Rolands Jaņevičs – Rancāna 43; Žanna Borščevska
– Rancāna 47; Ludmila Morozova – Rancāna 45; Inna Dudeviča – Skaistas 27; Viktorija Linčika – Jeremejeva 14; Pāvels Širokijs – Jeremejeva
ielā māja un arī veikals Tirgus ielā; Anna Bogdanoviča - Lāčplēša 4; Igors
Kovaļčuks – Jaunatnes 11; Ņikitini – Dārza 46.
Marija Višņevska un Peter Gregory – Persteņa iela 1 - uzvarētāji privātmāju kategorijā.
Apbalvotie sabiedrisko ēku kategorijā: SIA „TORNIS” - par ziedu veikala Āronsona ielā 2 noformējumu; Salons „Oksana”.
Krāslavas autoosta – uzvarētāja sabiedrisko ēku kategorijā.
Apbalvotie izglītības iestāžu kategorijā: Bērnudārzs „Pienenīte”; Bērnudārzs „Pīlādzītis”.
Krāslavas pamatskola – uzvarētāja izglītības iestāžu kategorijā.
Apbalvotie daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lodžiju kategorijā:
Iveta Solima – Baznīcas 17 - 26; Inga Krasovska – Celtnieku 2 – 25;
Lonija Jakovele – Raiņa 15 – 6; Inga Paceviča – Raiņa 6 – 15;
Daina Strupiša - Vienības iela 61 – 7, dzīvokļa logs un balkons - uzvarētāja daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lodžiju kategorijā.
Juris Roga, Elvīras Škutānes foto

Pasākumu apmeklēja vairāki
desmiti cilvēku, tostarp arī no citiem novadiem. Grāmatas veidotāji pieņēma apsveikumus, ziedus
un pateicības. Pie grāmatas strādāts daudz un ilgi, tā būs noderīga ne tikai tiem, kuri gribēs veikt
sīkāku izpēti, bet arī skolēniem,
studentiem un ikvienam citam,
kuru interesē sakrālā arhitektūra
un māksla.
Krāslavas
novada
domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
pauda gandarījumu par to, ka Ziemassvētku priekšvakarā nāk klajā
tāds darbs, kas ir pierādījums tam,
ka ir cilvēki, kuri domā, ko vērtīgu atstāt pēc sevis nākamajām
paaudzēm. Tā ir skaista ideja, kas
domāta ne tikai ierobežotai personu grupai, bet visiem vēsturiskā
Krāslavas rajona ļaudīm un tiem
cilvēkiem, kuri būs pie mums
un interesēsies par šīm vērtībām
gadsimtus uz priekšu. Viņš arī uzsvēra, ka mums katram būtu pienākums gādāt, kā to visu saglabāt,
lai nekļūtu sliktāk!
Grāmatas veidotājiem paldies
sacīja arī Krāslavas Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards
Voroņeckis, kurš akcentēja:
„Baznīca mūs vienmēr pavada pa
visu dzīvi. Ļoti bieži braucam uz
ārzemēm un tad stāstām, ka kaut
ko esam redzējuši, bet ļoti daudz
skaistu baznīcu ir mums blakus,
un tās bieži neredzam un nedomājam par to. Šī grāmata palīdz
mums to skaistumu ieraudzīt,
lai tas kalpo nākamajām paaudzēm!”
Atzinīgus vārdus par grāmatu
sacīja arī Krustpils katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis,
kurš kādreiz strādājis Dagdā un

kuram tuvs Krāslavas rajons. Uzstājās vēl citi ciemiņi un mūsu
pašu cilvēki.

Par grāmatu

Vēsturiskais Krāslavas rajons
pašlaik administratīvi sadalīts
Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadā, taču vēsturiski skatāms
kopsakarībā kā Dienvidlatgales
kultūras mantojums. Sakrālās
arhitektūras un mākslas mantojuma jomā tieši Krāslavas rajons
ir viens no interesantākajiem ne
tikai Latgalē, bet visā Latvijā. Te
atrodamas celtnes, kas 18. gadsimtā tapušas pēc itāļu arhitektu
projektiem, kā arī senākā koka
baznīcas būve, kas saglabājusies
savā sākotnējā vietā (Indricas katoļu baznīca, 1698) un daudzi 19.
gadsimta arhitektu meistardarbi
(Bukmuižas un Landskoronas
katoļu baznīcas u. c.). Daugavas
krastā atrodas arī viena no vērtīgākajām vēlā baroka laika būvēm
– Piedrujas katoļu baznīca. Baznīcu interjeros atrodami itāļu gleznotāja Filipo Kastaldi 18. gadsimtā tapušie darbi, kā arī 19. un
20. gadsimta sākuma akadēmiski
izglītoto poļu gleznotāju snie-

gums (Kalupē dzimušā Boļeslava
Tomaševiča darbi u. c.) un dažādu Polijas un Lietuvas lietišķi dekoratīvās mākslas darbnīcu 18. un
19. gadsimta produkcija.
Krāslavas rajona mūsdienu situāciju tā vēsturiskajās robežās
atspoguļo atsevišķās nodaļās izceltais Krāslavas pilsētas un novada, Dagdas pilsētas un novada un
Aglonas novada teritorijās esošo
visu konfesiju dievnamu apskats.
Grāmatā iekļauta informācija par
dažādu konfesiju 38 dievnamiem
un kapelām, tā ir bagātīgi ilustrēta (418 attēli) un papildināta ar
apjomīgiem pielikumiem angļu
un krievu valodās. Ilustratīvais
materiāls apkopo gan mūsdienu
fotogrāﬁjas, gan arī vēsturiskus
fotouzņēmumus un celtņu atspoguļojumu senos zīmējumos un
akvareļos. Tekstā dots īss ieskats
vēsturē, baznīcu ēku un mākslinieciski vērtīgā inventāra raksturojums. Dievnamu apskats balstīts
uz autoru ilgu darba gadu pieredzi
kultūras pieminekļu inventarizācijas jomā un bagātīgo Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā savākto dokumentu
krājumu. Autores cer, ka grāmatā
atrodamā informācija pārliecinās
par to, ka mantojumam ir sava
vieta arī mūsdienu cilvēka dzīvē.
Tas dzīvo tiktāl, ciktāl esam gatavi to gudri novērtēt un par to rūpēties.
Juris Roga,
autora foto
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intervija
- Kāpēc izvēlējies aktiermākslas studijas?
- 12. klasē sāku domāt, ko darīt pēc vidusskolas beigšanas.
Patiesībā izlemt palīdzēja skolas
biedri. Mācoties Krāslavā, centos piedalīties gandrīz visur, kur
vien varēja. Spēlēju arī skolas
ludziņās. Daudzi izteica komplimentus un teica, ka man labi sanākot. Tas man lika aizdomāties
par aktiera profesiju. Turklāt arī
nezināju, ko citu es varētu studēt.
Skolā īpaši padevās un patika latviešu valoda, literatūra, sports,
mājturība, tehniskā graﬁka.
Atceros, kā mammai pateicu,
ka gribētu studēt aktiermākslu,
viņa pasmējās un teica: „Labi!”
Mans lēmums viņai bija negaidīts, bet neiebilda. Sameklēju informāciju, kur Latvijā var apgūt
šo profesiju, izlasīju, kāda ir studiju programma, ko tā piedāvā,
kāds ir mācību process. Patika,
ka ir gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Gadā, kad pabeidzu ģimnāziju,
akadēmijā aktierus neuzņēma,
tāpēc gadu nogaidīju. Stājoties
aktieros, bija jākārto nopietni iestājeksāmeni, kas notika četrās
kārtās. Ar mani kopā stājās kādi
200 cilvēki, no kuriem uzņēma
tikai 20, plus piecus topošos režisorus.
- Zinu vairākus jauniešus,
kuriem profesijas izvēlē dominē nauda, nauda un vēlreiz
nauda…
- Manuprāt, ja darīsi to, kas
tev patīk, un visu savu enerģiju
koncentrēsi tajā, tad var sasniegt
labus rezultātus un arī nopelnīt.
Es neizvēlējos studēt eksaktās zinātnes, jo zinu, ka ar to man ietu
grūti un nevarētu rast stimulu
mācībām. Lai gan vienu brīdi gribēju būt zobārste. Zobārsti mani
iedvesmo.
- Toties šajā, kuru tagad mācies, šķiet, sokas ļoti labi. 2014.
/2015. gada sezonā tiki nominēta „Spēlmaņu nakts” balvai par lomu izrādē „Tumsas
vara”. Cik izrādes jau bijušas?
- Kādas divdesmit „Tumsas varas” izrādes ir nospēlētas. Pirmizrāde notika pērnā gada septembrī.
Režisors ir Gatis Šmits, kurš man
bija pasniedzējs pirmajā kursā.
Man ļoti patīk šī izrāde, lai gan
tematika ir pasmaga – stāsts ir
par 19. gadsimtā Krievijā dzīvojošu ģimeni, kas slīgst tumsonībā
un melos.Tāpēc izrāde nav ļoti
pieprasīta. Vairākums skatītāju
tomēr dod priekšroku izklaidējoša rakstura darbiem.
- Vai vienmēr izdodas nospēlēt lomu vienādi?
- Nē, un tas ne vienmēr ir vajadzīgs, katra izrāde var atšķirties. Tā ir kā dzīvs organisms.
Kad sāku spēlēt, es studēju otrajā
kursā. Tagad esmu iemācījusies
daudz jauna, to arī izmantoju
praksē. Man ļoti nepatīk visu laiku darīt vienu un to pašu, un, ja
izrādē, skolā vai dzīvē sāk palikt
garlaicīgi, vienmēr atrodu ko jaunu.
- Kā izspied asaras, kad nākas raudāt? Liec lietā sīpolus?
- Kino varbūt ir tādi paņēmieni,
bet uz skatuves tā, protams, ne-

Aktiera profesija ir ne vienas vien meitenes vai puiša sapnis skolas gados, bet retais to
piepilda. Bet drīz mūsu pilsēta jau varēs lepoties ar savu aktrisi, jo krāslaviete Alise Danovska Latvijas Kultūras akadēmijā apgūst dramatiskā teātra aktiera mākslu un nesen
tika nominēta „Spēlmaņu nakts” balvai par lomu izrādē „Tumsas vara” (Jaunais Rīgas
teātris).
Studijas akadēmijā ilgst četrus gadus, Alisei šajā studiju programmā rit trešais gads,
bet pirms tam viņa šajā akadēmijā gadu studēja kultūras teoriju un menedžmentu, jo
dramatiskā teātra aktiera mākslas studentus akadēmija uzņem tikai ik pēc pāris gadiem. Alise ir augusi Krāslavā, apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” un
„Pienenīte”, mācījās Krāslavas pamatskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Tālāk ceļš
veda uz galvaspilsētu - Latvijas Kultūras akadēmiju.

PROFESIJA
LĪDZ SPĒKU
IZSĪKUMAM

dara. Aktierim jābūt emocionālam un jūtīgam. Jāspēj iejusties
konkrētajā situācijā, iztēloties
sevi tajā. Jānotic tam, kas notiek
uz skatuves. Bet vispār akadēmijā māca ar raudāšanu uz skatuves
neaizrauties. Jāraud ir skatītājam,
nevis aktierim.
- Aktieris pats izvēlas tērpus,
jeb tev obligāti mugurā jāģērbj
tas, ko pasaka?
- Parasti ir kostīmu mākslinieki, un tas ir viņu darbs. Protams,
tiek uzklausītas arī aktieru domas, lai tērpā justos ērti un tas
palīdzētu, nevis traucētu.
- Var sacīt, ka esi uzsākusi
savu profesionālo karjeru. Tajā
tu juties vīlusies, pārsteigta vai
jūties ko jaunu ieguvusi. Kā ir?
- Runājot par izrādi „Tumsas
vara”, man ārkārtīgi patika darba
process, jo strādāt ar profesionāļiem vienmēr ir ļoti patīkami. Kā
arī kolektīvs ir ļoti svarīgs. Un
laba humora izjūta. Tad darbs ir
tīrā izprieca. Grūtības sākās, kad
beidzās mēģinājumi un izrāde
tika spēlēta skatītājiem. Tad jāspēlē ir maksimāli labi un nevar
atļauties haltūrēt. Kā jau minēju,
„Tumsas vara” ir smags gabals,
un, tā kā man nebija baigās pieredzes, sākumā bija ļoti grūti nospēlēt 5 dienas pēc kārtas, katru
dienu pa izrādei. Likās, ka sabrukšu un domāju, kas tā par nenormālu profesiju. Bet tāpēc jau
ir jāmācās, jāiedziļinās profesijā,

jāapgūst dažādas tehnikas, lai sev
nenodarītu pāri. Tad pat smaga
izrāde ir tāds vakara prieciņš un
gandarījums.
- Sabiedrības vienai daļai tomēr šķiet, ka aktieris ir viegla
profesija. Kas gan tur, iznāci uz
skatuves, paplātījies, un lieta
darīta!
- Nu jā, daudzi iet mācīties ar
tādu priekšstatu, ka būs viegli,
bet teātris ir ļoti smags darbs.
Kad ieraudzīju lekciju sarakstu,
kurā nodarbības un lekcijas plānotas no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā un arī sestdienās,
man tas šķita absurdi. Vēlāk sapratu, ka tas tā arī ir un jāmācās
ļoti daudz un visu laiku. Aktiera
profesija nav viegla. Ir jāstrādā ar
sevi, jādisciplinē sevi, jāpēta cilvēki, jāiedziļinās viņu domāšanā,
jāizprot viņu rīcību motīvi (jo
tev uz skatuves ir jākļūst par citu
cilvēku), jāmāk kritiski domāt,
jāmāk analizēt lugas, jāstrādā ar
savu balsi, kustībām, jābūt drosmīgam, jābūt trakam uz skatuves,
protams, ja tu gribi, lai tas, ko tu
dari, ir kvalitatīvi. Tas ļoti nogurdina, tāpēc jāmāk atslēgties un
jāmāk atpūsties. Vispār, ja dzīvē
māki daudz strādāt un labi atpūsties, tad tā ir ļoti laba kombinācija, jo uzskatu, ka bez darba dzīvē
nekur nevar tikt.
- Tavuprāt, kas piesaista cilvēkus teātrim laikmetā, kad
ir platekrāna kino, televīzija,

video un daudz kas cits aizraujošs?
- Forma. Aktierspēle. Skatītājs
redz, ka viss notiek uz vietas,
viņa acu priekšā. Neko nevar pārﬁlmēt vai pārtaisīt. Skatītājs un
aktieris ir šeit un tagad, tas viss
ir dzīvs. Manuprāt, piesaista tieši
tas, ka šajā laikmetā tas ir unikāli. Un, ja aktieri un režisori savu
darbu veic profesionāli un asprātīgi, tad tas ir pat ļoti baudāmi.
- Ne reizi ir dzirdēts, ka Rīgā
latgaliešiem ir grūtības ar pareizu izrunu latviešu valodā.
Tas atstāj kādu iespaidu?
- Iestājpārbaudījumos daži no
komisijas mani par to pakacināja,
bet tas noteikti nav noteicošais
faktors. Pirmajā gadā man un vēl
divām meitenēm bija individuālās runas nodarbības, kur mums
mācīja „pareizu” izrunu, jo aktierim tas noteikti ir jāmāk. Kursa
biedri pirmajā gadā pazobojās
par izrunu, bet tas nekad nebija
ļauni, tāds draudzīgs jociņš. Bet
vispār ir vienalga, vai esi no Latgales vai Kurzemes, galvenais,
ka foršs cilvēks.
- Kāds cilvēks ir jaunā aktrise? Varbūt tava pieredze noderēs vidusskolniekiem, kuri pēc
pusgada pametīs vecāku mājas
un iekļausies studentu saimē?
- Dzīvojot Krāslavā, es daudz
iemācījos, manuprāt, te tiešām
var iegūt ļoti labi izglītību. Aizbraucot uz Rīgu, es par to arī pār-

liecinājos. Un tas ir jāizmanto.
Studējot es sapratu, ka ir daudz
jāstrādā ar sevi. Jāsaprot, kas ir
tavas vājās vietas, trūkumi un
jāstrādā ar tiem, jāapzinās, kas
ir tavi talanti un jāattīsta tie. Un
jāmācās! Bet noteikti pa reizei
arī ir jāiet ielās, jātiekās ar cilvēkiem, jāmācās veidot kontaktus
(tas tiešām ir svarīgi), jāmācās
izteikt un formulēt savu viedokli.
Lai būtu spējīgam, man liekas, ir
jāattīsta sevi pēc iespējas vairākās jomās. Vispār man apkārt ir
ļoti daudz interesantu un spēcīgu
cilvēku, no kuriem mācos un iedvesmojos.
- Ko sacītu tiem, kuri sapņo
par to vai citu profesiju, bet
baidās kļūdīties?
- Nekad nevajag baidīties kļūdīties! Manuprāt, ir jādara tas, ko
gribas, un tad viss sanāks.
- Kā aktieris tiek pie eksistences līdzekļiem?
- Ir maksimāli labi jāparāda
sevi eksāmenos, jo uz tiem nāk
režisori un tad copē studentus,
skatās, ar kuriem gribētu strādāt. Tad var tikt kādā teātrī. Vēl
ir kino, daudzi aktieri ir ļoti pieprasīti dažādu pasākumu vadīšanā (un Rīgā tas maksā ļoti labi),
ierunā ﬁlmas, reklāmas. Var arī
dibināt savu teātri.
- Varbūt notiek brīnums, un
ar izrādi redzēsim tevi Krāslavā?
- Brīnumi notiek!
- Par kādu lomu pati sapņo?
- To man bieži jautā, bet īsti
nav, jo man tiešām patīk visas
lomas, ko spēlēju, ja nepatīk, tad
izdaru tā, lai patiktu.
- Grūti noticēt, ka nav nevienas, par ko sapņoji?
- Tagad strādājam pie Henrika
Ibsena lugas „Leļļu nams”. Tajā
galvenā varone ir Nora. Tā varētu
būt viena no sapņu lomām.
- Studentes un aktrises dzīvē
ir brīvais laiks, ko veltīt sev?
Kādi ir tavi hobiji?
- Pirmajā gadā darbojos vokālajā ansamblī un „Rīgas pantomīmā”, tagad gan tam laika neatliek.
Man reiz skolā pasniedzējs jautāja, nosauciet savu hobiju, un es
teicu - saimniekot. Tiešām! Patīk
gatavot, kārtot, ravēt, remontēt,
zāģēt, urbt. Šovasar nedēļu nostrādāju kāpņutelpu restaurācijā,
vajadzēja špaktelēt un atjaunot
nobrukušos pakāpienus. Celtnieki bija sajūsmā un domāja, ka es
specializējos šajā lietā, bet patiesībā darīju to pirmo reizi. Nu jā,
tas tāpēc, ka man talantīgi vecāki. Man patīk radīt skaistumu.
Vēl man ļoti patīk sports. Paldies
tētim, ka viņš man bērnībā lika
braukt ar kalnu slēpēm, ko gan
vēlāk es nomainīju pret snovbordu. Vispār es domāju, ka visiem
obligāti jānodarbojas ar sportu,
jo tas dod ārkārtīgu jaudu, veselību un izturību. To arī novēlu
Jaunajā gadā!
- Paldies par interviju!
Juris Roga
Attēlā: Alise Danovska,
Toms Veličko
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ZIVJU MEDNI EKS
UN TO
KŪPINĀŠANAS MEISTARS
Jauni komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji nerodas no zila gaisa, tam apakšā ir konkrēts darbs. Motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta
vai pakalpojuma radīšanai nav vienkāršs uzdevums, tālab
izdošanās gadījumā prieks ir abpusējs. Ainārs Dzalbs ir
viens no tiem, kurš ar savu ideju sekmīgi startēja projektu
konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” un tagad ir gatavs pastāstīt, kā viņam sokas zivju kūpināšanas biznesā. Ieskats
jaunieša biogrāfijā pavērs pilnīgāku ainu par to, kā viss
sākās.
Ainārs ir uzaudzis Kombuļu
pagastā, Apsītēs, un ir makšķernieks trijās paaudzēs. Tiesa, pēdējos gados vasaras makšķerēšanas
sezonai ar makšķeri un spiningu neatliek laika, jo nākuši klāt
jauni hobiji. Jebkurā gadījumā
makšķernieku stāstu Aināram netrūkst, ir nākuši klāt jauni un var
arī palielīties ar lomiem, bet tas
jau būtu cits stāsts, pie kura varbūt
kādreiz būs iemesls atgriezties.
Pirmo izglītības dokumentu
jaunais cilvēks ieguva Sauleskalna pamatskolā, turpināja mācības
Rēzeknes Profesionālajā vidusskolā, kur četru gadu laikā ieguva
datorsistēmu tehniķa profesiju,
kurā nav strādājis nevienu dienu.
Diemžēl jaunietis ar novēlošanos
saprata, ka piņķerēšanās ar datortehniku nav īsti tas, ko viņš dzīvē vēlas sasniegt. Laimīgā kārtā
dzīvojam pierobežā, un daži Aināra draugi sargā Latvijas valsts
robežu. Puisis nolēma pie viņiem
painteresēties, kas un kā, Rēzeknē
iestājās Valsts robežsardzes kole-

sports
Novembra beigas un decembra sākums izrādījās
personīgiem rekordiem un
panākumiem bagāts.

22. novembrī Tukumā norisinājās Latvijas kausa izcīņa
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. Jauniešiem 25 sportistu konkurencē Rihards Misjūns
un Rihards Plociņš pārsteidzoši
parādīja pilnīgi vienādu rezultātu – 390.9 punktus (rezultātus
pneimatikā skaita ar desmitdaļām), kas ļāva abiem ierindoties
attiecīgi 5. un 6.vietā. Mareks

džā, kuru gada laikā sekmīgi pabeidza.
Inspektors-seržants
Ainārs
Dzalbs sāka strādāt patālu no mājām – Robežniekos, uz tā saucamās „zaļās robežas”. Pēc pusgada
pārcēlās darbā uz Kaplavas robežapsardzības nodaļu, kur atkal sargā t.s. „zaļo robežu”. Maiņu darbs
viņu pilnībā apmierina, jo ir brīvas
dienas, kad var pievērsties saviem
lielākajiem hobijiem - zemūdens
medībām un zivju kūpināšanai.
Kaisli uz zemūdens medībām jaunais cilvēks apmierināja, iesaistoties Krāslavas zemūdens tūrisma
klubā „Poseidons”. Ūdens ir Aināra stihija kopš bērnības, ļoti mīl
gan tradicionālo peldēšanu, gan
zemūdens medības, kuru sezona
noslēdzas 1. decembrī, bet šoreiz
Ainārs to pabeidza oktobra vidū.
Viņš apgalvo, ka skarbie laika
apstākļi nav šķērslis, lai zemūdens
peldētprieku izbaudītu līdz pat
pirmajam ledum. Ja vien paliktu
brīvs laiks, jo, pievēršoties zivju
kūpināšanas biznesam, tā kļuvis

vēl mazāk.
„Kopš bērnības gāju tēvam līdzi makšķerēt un palīdzēju viņam
zivju kūpināšanā, ne tikai vēroju
šo procesu, bet pats tajā praktiski
piedalījos,” stāsta Ainārs. „Man
tas viss patika. Laikam ritot, izdomāju, ka jāķeras klāt pašam pie
zivju karstās kūpināšanas. Pamēģināju, galarezultāts pašam labi
garšoja, arī draugiem, radiem un
paziņām mani kūpinājumi gāja
pie sirds. Drīz sapratu, ka es ilgi
neizvilkšu, ja kūpināšu nelielos
apjomos vien paziņām un draugiem, tam ir jāpievēršas nopietnā
līmenī. Turklāt savu biznesu gribēju kopš bērnības. Pirmsākumos
domāju, ka ieceri varēšu realizēt
ar paša ietaupījumiem. Kad veicu
aprēķinus, sapratu, ka tam nepieciešama liela summa, sākotnējie
ieguldījumi, saskaņā ar aprēķiniem, sasniedza trīs-četrus tūkstošus eiro. Jau bija doma doties uz
banku, bet plānos iejaucās krustmāte, kura uzzināja par Krāslavas
pašvaldības projektu konkursu
jauniešu biznesa idejām un mudināja mani tajā piedalīties. Es nolēmu pamēģināt, un viss izdevās!
Pamatojoties uz savu pieredzi,
varu apliecināt, ka pašvaldības
atbalsts man bija ļoti būtisks un
novada domei ir jāturpina atbalstīt
aktīvus jauniešus.”
Ja nebūtu šī pašvaldības ﬁnansējuma, Ainārs nezina, vai būtu
piepildījis sapni par savu biznesu,
nezina, kā klātos šodien. Viņaprāt, jauniešiem var būt ļoti labas
ieceres, bet trūkst ﬁnansējuma to
realizācijai dzīvē. Ne katrs jauns cilvēks šodien gatavs riskēt ar
pēdējiem ietaupījumiem, ne katrs
uzdrīkstētos ņemt bankā kredītu,
lai ieguldītu uzņēmējdarbības radīšanā. Tālab pašvaldības iniciatīvām ir ļoti liela nozīme, būs vai
nebūs tās teritorijā jauni saimnieciskās darbības veicēji. Bet nauda
ir tikai viens aspekts, ne mazāk
svarīgas ir arī zināšanas par zivju
kūpināšanu, kuras Ainārs apguva
pašmācības ceļā, meklējot informāciju internetā un konsultējoties

ar citiem zivju kūpinātājiem. Pirmo kūpinātavu Ainārs uzbūvēja
pats pēc interneta resursos atrastajiem rasējumiem un skicēm. Tā
varēja būt labāka, taču galveno
funkciju pilda labi. Otra kūpinātava tapa līdzās pirmajai un tā ir
gan ietilpīgāka, gan kopumā labāk izdevusies. Abās kūpinātavās
vienā piegājienā var pagatavot
40 karpas. Ainārs kūpina arī zušus, brekšus, stores, asarus, jūras
asarus, skumbrijas, foreles, lašus,
līņus un citas zivis, kuras pamatā iegādājas no zvejniekiem un
makšķerniekiem. Zivju karstās
kūpināšanas tehnoloģijai Ainārs
pievērsies, jo šis process ir ātrāks
par auksto kūpināšanu.
„Man ir paziņa Madonas novadā, kurš zivis kūpina vairākus
gadus, pie viņa pamācījos daudz
ko,” turpina Ainārs. „Viņš man
parādīja pašus pamatus, izstāstīja,
kādas prasības izvirza kūpinātājiem, kā jāsagatavo produkts, vārdu sakot, kā šis process norit. Bet
tas arī viss, pašu galveno paturēja
noslēpumā. Visi zivju kūpinātāji
mēdz slēpt, kādas garšvielas lieto,
kā taisa marinādi, cik ilgi marinē,
kādā temperatūrā, cik ilgi kūpina
utt. Kad es uzdevu dažus no šiem
jautājumiem, viņš tikai pasmaidīja un sacīja - ﬁrmas noslēpums!
Šodien arī man ir savi ﬁrmas no-

slēpumi, kuros ar citiem es nedalos, pat internetā – nē!”
Aināram ir draudzene, ar kuru
iepazinās savā darbavietā, viņiem
ir līdzīgas intereses. Arī viņa ar
prieku piedalās zivju kūpināšanā,
palīdz marinēt, pagatavo garšvielas. Abi dzīvo Krāslavā, bet, tā kā
kūpinātavas atrodas vecāku mājās - „Apsītes”, tad visai regulāri
nākas mērot ceļu uz dzimto Kombuļu pagastu. Lielas neērtības tas
gan nerada, ir arī savi ieguvumi:
skaista un bērnībā iemīļota vieta,
dabas valdzinājums, te ir arī liels
dīķis, kur daļu kūpināšanai iegādāto zivju var uzglabāt dzīvā veidā, pārējās nonāk saldētavā. Paralēli kūpināšanas procesam var
paspēt apdarīt arī kādus darbus,
palīdzot saviem vecākiem.
Palika neatbildēts tikai viens
jautājums, proti, kas ir tas, kādēļ
cilvēki gatavi maksāt par šādiem
kūpinājumiem? Droši vien viņus
vada apziņa, ka Ainārs piedāvā
dabīgu kūpinājumu, kas tā vai citādi pārspēj to plašo līdzīgas produkcijas klāstu, ko var iegādāties
lielveikalos. Ir vēl viens bonuss,
ko piedāvā jaunais biznesmenis
– kūpinājumu piegāde uz mājām.
Protams, ar zivju kūpināšanas
meistaru var par visu vienoties,
piezvanot pa tālruni 28371719.
Juris Roga, autora foto

KRĀSLAVAS ŠAVĒJI
GADU PABEIZA AR MEDAĻĀM
Mjadjuta palika 14.vietā, kas
viņa vecuma grupai cīņā ar vecākiem pretiniekiem ir ļoti labs
rādītājs. Jaunietēm Diāna Bulavska, izpildot 1. sporta klasi,
starp 23 konkurentēm ierindojās
7. vietā. Sieviešu konkurencē
Karīna Krilova, izpildot sporta
meistara kandidāta normatīvu,
ieguva kausu par 1.vietu.
Svarīgākās gada sacensības
jaunākajai vecuma grupai, kā

jau ierasts, notika decembra sākumā Rīgas šautuvē „Aurora”.
Mūsu jaunākie censoņi uzrādīja
ļoti labus rezultātus un arī ieguva godalgotās vietas.
Ja vingrinājumā 30 šāvieni
guļus, sportisti neuzrādīja kādus
teicamus rezultātus, tad standartā 3x10 šāvieni parādīja, uz
ko ir spējīgi. Danai Soskovai
ar labāko personīgo rezultātu
(258 punktiem) un izpildīto 2.

sporta klasi - trešā vieta! Mareks Mjadjuta arī uzlaboja savu
personīgo rezultātu un ar rezultātu 249 punkti ierindojās otrajā vietā! Abiem sportistiem arī
absolūtā kopvērtējumā ir trešā
vieta. Apsveiksim arī jaunāko
komandas dalībnieku Aivi Plociņu ar sava personīgā rekorda
uzlabošanu, kas ļāva ierindoties
10. vieta no 18 sportistiem.
Atskatoties uz šī gada snie-

gumu, varam būt lepni par sevi,
saviem panākumiem un padarīto
darbu. Ceram, ka nākamais gads
būs jaunu rekordu, medaļu un
kausu bagāts. Vēl jo vairāk tāpēc, ka nākamvasar notiks Latvijas IV Olimpiāde, kurā piedalīsies arī krāslavieši!
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intervija
- Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai izšūtu
tādu gleznu?
- „Svētais Vakarēdiens” tapis trīs mēnešu
laikā. Izšūšana ar pērlītēm tehniski ir vieglāka nekā, teiksim, izšuvumi krustdūrienā, taču
darbs ar pērlītēm prasa īpašu centīgumu un
uzmanību.
Ar rokdarbiem nodarbojos visu mūžu, jau
no bērnības. Tikai tad, kad strādāju, nebija
pietiekami daudz laika savai iemīļotajai nodarbei. Tagad esmu pensijā, taču tāpat kā agrāk man nepietiek laika, lai nodarbotos ar visu
to, ko es gribētu darīt.
No sākuma es izšuvu gleznas krustdūriena
tehnikā, bet pēc tam mana māsa atrada vietni
internetā, kur var nopirkt visu nepieciešamo
gleznu izšūšanai ar pērlītēm. Kopš tā laika sākusies mana lielā aizraušanās ar pērlītēm.
Mājīgi, ideāli tīri un skaisti - tā var aprakstīt Kuriloviču ģimenes mājokli. It visur acis
priecē dažādas neparastas lietas, kas ir saimnieces roku darbs - koki un puķes no pērlītēm,
dekoratīvas ﬁgūriņas, vāzes, sienas panno...
- Ar ko vēl man nodarboties? Sakārtoju
mājas, sagatavoju ēdienu un uzsāku darbu ar
savām iemīļotajām pērlītēm. Krāslavā mēs
dzīvojam ziemas periodā, bet vasaras sezonā
pārceļamies uz mūsu mājām Piedrujas ciemā.
Es un vīrs parūpējāmies par to, lai Krāslavas dzīvoklī un Piedrujas mājā viss būtu līdzīgs. Atbraucam, piemēram, no pilsētas uz
laukiem, paiet vairākas dienas, un mēs jūtamies kā mājās. Tas pats notiek, kad mēs atgriežamies pilsētā - diena, divas, un mēs jau
esam pieraduši.
Ieceres saviem rokdarbiem Genādija smeļas Piedrujas sieviešu klubā „Ideja”.
- Man pašai fantāzijas nav, tāpēc es labprāt
izmantoju citu cilvēku idejas. Lūk, nesen ieraudzīju, ka mana paziņa uztaisīja oriģinālu
somu no atkritumu maisiņiem, es jau sagatavoju polietilēnu, tamborēšanas adatu. Tikai
vēl joprojām nav laika, lai uzsāktu šo interesanto darbu.
- Kā radinieki izturas pret jūsu aizraušanos?
- Meita nav izrādījusi interesi par šo nodarbi, bet mazmeita Marta patstāvīgi izgatavoja
vāzītes, ko aplīmēja ar pērlītēm un uzdāvināja
skolotājiem. Manuprāt, dāvanas, kas ir uztaisītas pašu rokām, ir daudz dārgākas nekā veikalā nopirktas.
Dzīvesbiedrs reizēm, protams, izsaka neapmierinātību, taču es jau vairākus gadus esmu
precējusies (Genādija šķelmīgi smaida). Kad
man vajag, viņš brauc uz veikalu, lai nopirktu
stiepli, un aizved mani arī uz mūsu kluba nodarbībām. Neatsaka arī tad, ja man ir nepieciešams atvest gleznu.
Jaunībā es biju karstas dabas cilvēks, bet
tagad, nodzīvojot laulībā jau 46 gadus, zinu,
kad labāk noklusēt, bet kad - atbildēt.
- Kas jums ir svarīgāks - darba process
vai rezultāts?
- Man patīk gan viens, gan otrs. Ar lielā-

sports
11. decembrī notika divas sacensības. Daugavpilī - starptautiskais
H.Silova augstlēkšanas turnīrs un
Ludzā - vieglatlētikas sacensības
C, D un E vecuma grupām (2003.2004.; 2005.-2006.; un 2007. un
jaunāki), kur jaunie sportisti cīnījās
par savam pirmajām medaļām.

Daugavpilī, vidējā vecuma grupā (2001.2002. g.dz.), sudraba medaļu ar jaunu personisko rekordu izcīnīja Artūrs Šarkovičs
– 1.79 m, līdz ar to viņš izpildīja 2. sporta klases normatīvu. Uzvarēja sportists no
Aizkraukles ar jaunu sacensību rekordu –
1.88 m.

MAN PATĪK IZŠŪT
SVĒTO TĒLUS

Jau vairākkārt pārliecinos par to, cik daudz apbrīnas vērtu cilvēku dzīvo
mūsu novadā! Viņi ir mums līdzās, ir nepieciešams tikai paskatīties apkārt.
Ar Genādiju Kuriloviču es iepazinos dievnamā. Pēc Ziemassvētku dievkalpojuma draudzes locekļi apsveica Priedaines Romas katoļu baznīcas
prāvestu Janušu Bulašu dzimšanas dienā. Genādija uzdāvināja priesterim ar pērlītēm izšūto gleznu „Svētais Vakarēdiens”. Mēs varam tikai
iedomāties, cik daudz laika, pacietības, cītīguma un cik pašaizliedzīgs
darbs ir ielikts šajā audeklā. Savu dāvanu Genādija pasniedza ar prieku
un no tīras sirds.
Mūsu saruna turpinājās Genādijas mājās.

ku prieku es izšuju tad, kad glezna, kā saka,
iet pie sirds. Bet īstenībā es mīlu visas savas
gleznas. Kaut gan nesen, kad sāku izšūt suņus, konstatēju, ka tie man ne visai patīk. Bet
ikonas mīlu. Man patīk izšūt svēto tēlus, un,
kad pagriežu gleznu uz citu pusi, viņu acis tik
un tā skatās uz mani. Starp mums norisinās
sava veida saziņa.
Piemēram, izšujot gleznu ar Pēdējā Vakarēdiena attēlu, es pēc kārtas „saģērbu” visus
apustuļus. Jūda bija pēdējais - viņa tēlu izšuvu pēc visiem pārējiem.
Genādijas mājās atrodas aptuveni desmit
ar pērlītēm izšūto gleznu. Citu darbu fotogrāﬁjas ir ieliktas albumā, kur ir apkopoti visu
darbu attēli – tas ir savdabīgs meistares izstrādājumu katalogs. Dažas ikonas saudzīgi
tiek glabātas, gaidot savus īpašniekus. Genādija izšuva tās mazbērniem un uzdāvinās
viņiem šīs svētbildes tad, kad viņi izveidos
savas ģimenes.
- Vai jums nav žēl dāvināt savus darbus,
jo tajos ir ieguldīts tik daudz darba?!
- Man nav žēl! Esmu laimīga, ja zinu, ka
cilvēks priecāsies par tādu dāvanu, ka glezna
tiks novietota pie sienas, nevis paslēpta skapī.
Kad nomira mūsu mamma, es un māsas
viņai par piemiņu izšuvām ikonu, iztamborējām sedziņu, nopirkām svečturus, paklāju un
to visu uzdāvinājām veco ļaužu pansionātam
Skuķos. Tur ir telpa lūgšanām, kur tas tiek iz-

mantots arī šodien. Tas ir ļoti patīkami!
Kad es pajautāju priesterim Janušam, kādu
gleznu būtu labāk izšūt dāvanai, viņš parādīja uz šo. Es biju ļoti priecīga! Izšuvu to vēl
rudenī, un mēnesi līdz Ziemassvētkiem tā bijusi manu acu priekšā, un es par to priecājos.
Bet, kad uzdāvināju, manā sirdī arī valdīja
liels prieks un gandarījums. Ceru, ka mūsu
prāvests atradīs šai gleznai vietu Priedaines
baznīcā.
Genādija apklusa, it kā iegrimusi savās
pārdomās, bet pēc tam turpināja.
- Varu atzīties, ka tad, kad radusies doma
uzdāvināt gleznu mūsu baznīcai, man bija vēl
viena slepena ideja. Es ceru, ka, iespējams,
kāda cita sieviete, redzot šo gleznu, arī vēlēsies pievērsties šai nodarbei. Es labprāt dalīšos ar visu, ko protu. Man ir ikonu katalogs,
ir interneta mājaslapas nosaukums, kur var
pasūtīt dažādas kanvas. Visu pastāstīšu un arī
izskaidrošu. Taču pagaidām neviens neinteresējas.
- Acīmredzot, lai nodarbotos ar izšūšanu, ir vajadzīgas kaut kādas īpašas spējas.
- Nodarbojoties ar izšūšanu, es izjūtu lielu
gandarījumu. Man ļoti patīk rokdarbi. Piemēram, es nolēmu, ka līdz Jaunajam gadam
man ir jāuzada vairākas zeķes. Un es adīju
tik daudz, cik man vajadzīgs. Šis darbs mani
nomierina. Tie ir sava veida vitamīni organismam. Iedomājieties, ir nepieciešams skaitīt,
pārdomāt krāsas, sekot līdzi rakstam. Adīdama domāju tikai par to.
Genādija stāsta par sevi, savu dzīvi un savu
aizraušanos neparasti viegli un vienkārši. Ar
humoru atceras, kā strādāja kolhozu laikos,
bez sūdzībām runā par to, kā bija jāpelna iztikai, kad palikusi bez darba, pat par savām
neciešamajām sāpēm, ko nācās izciest līdz
operācijai, stāstīja tāpat kā par parastu faktu.
Iespējams, ka dzīvot interesanti un priecāties par katru dienu Genādijai palīdz smalka
humora izjūta un pašironija, bez kā viņai
klātos grūti jau no pašas bērnības. Genādija
pastāstīja arī par vislielāko kāzusu no savas
dzīves.
- Zināt, bet kādu laiku es biju Genādijs Feliksa dēls.
- Ko tas nozīmē?
- Lūk, ko. Kad 1949. gadā tētis aizgāja re-

ģistrēt manu piedzimšanu, acīmredzot viņš
bija iedzēris. Visticamāk arī ciema padomes
priekšsēdētājs bija tādā pašā stāvoklī. Tāpēc
viņi pamanījās ierakstīt mani kā Genādiju
(Genādijs). Mammai nebija laika skriet un
labot šo kļūdu, viņai bija jāaudzina divi mazi
bērni un bija arī jāstrādā. Tā es arī dzīvoju ar
šādiem dokumentiem. Bet, kad man izsniedza pasi, dzimšanas apliecībā izdzēsa burtu
„s” vārdā Genādijs un ierakstīja burtu „a”,
līdzīgi rīkojās arī ar tēva vārda ierakstu.
- Tas ir ļoti labs sižets komēdijai!
- Jā! Tā patiešām ir īsta komēdija! Un ar
to pārpratumi vēl nebeidzās. Iedomājieties,
vīram pasē bija šāds ieraksts: „Precējies ar
Genādiju (Genādijs) Kuriloviču”.
Bet ko pavisam nesen izdarīja mūsu avīze
„Ezerzeme”? Aizgāju uz redakciju, lai abonētu šo preses izdevumu. Pati sēdēju viņu acu
priekšā, un vienalga, paskatieties, ko uzrakstīja.
Uz kvīts lasu: Genādijs Kurilovičs.
- Nu, bet tas nekas, galvenais, ka avīzi
mums atnes. Lūk, tā visu mūžu es dzīvoju ar
vīriešu vārdu, taču tas man nemaz netraucē.
Joki man ļoti patīk. Pirms Jaunā gada es
un vīrs aizgājām uz JAK spēli. Vairāki joki
patiešām bija smieklīgi. Visvairāk man patika
vidusskolēnu komanda, droši vien viņi vairāk
gatavojās. Ar vienu vārdu sakot, es biju gandarīta par šo jautro spēli!
Daudzi uzskata, ka pensijas vecumā cilvēki
nevis dzīvo, bet eksistē, aizmirstot par saviem
plāniem un cerībām. Genādijas dzīvesstāsts
ir spilgts piemērs, kas liecina, ka tieši šajā
laikā var nodarboties ar to, ko sirds vēlas īstenot savas ieceres, kontaktēties ar domubiedriem, kam ir līdzīgas intereses, mācīties
kaut ko jaunu, iet uz koncertiem, galu galā
- vienkārši radīt ap sevi skaistumu. Ar vienu
vārdu sakot - nodarboties ar to, kam agrāk
nepietika laika.
Lai šis laimes vecums Genādijai turpinās
vēl ilgus gadus!
Elvīra Škutāne,
autores foto

PĒDĒJIE VIEGLATLĒTU STARTI 2015. GADĀ
2003.-2004. g.dz. meitenēm 2.vietu ar
jaunu personisko rekordu izcīnīja Anna
Monska – 1,39 m, trešajā vietā Daniela
Timma – 1.36 m. Uzvarēja sportiste no Novopolockas – 1.42 m.
Visjaunākajā vecuma grupā (2005.-2006.
g.dz.) meitenēm uzvarēja Līva Mukāne –
1.15 m, bet zēniem par 4.vietu diplomu saņēma Sergejs Pašņikovs – 1.11 m.
Ludzā sapulcējas 15 komandas no Jēkabpils, Siguldas un visiem Latgales novadiem. Visās disciplīnās katrā no vecuma
grupām piedalījās 20 - 30 dalībnieki.
D vecuma grupā divas medaļas Aleksandrai Korovajai - 150m skriešanā – 2.vie-

ta un augstlēkšanā – 3.vieta (1.05 m). Terēzei Podjavai 2.vieta 60 metru skriešanā
– 10.6 sek.
E vecuma grupā 2.vietu augstlēkšanā izcīnīja Anete Stašāne – 0.95 m, tāllēkšanā –
3.vieta Santai Ostrovskai – 3.10 m un divas
medaļas Lizai Vorožcovai - 150 m skriešanā 2.vieta un pildbumbas ,,auta” mešanā
3.vieta.
12. decembrī notika Preiļu novada čempionāts divās vecuma grupās: 1999. g.dz.
un 2000. g.dz. Krāslavieši atveda mājās
piecas zelta un vienu bronzas medaļu.
Raivis Seļanins uzvarēja 60 metros – 7,5
sek., Artūrs Šarkovičs – tāllēkšanā – 6,41 m

un trīssoļlēkšanā – 13,01m, Katrīne Tračuma 2 kg pildbumbas grūšanā – 13,04 m un
Alīna Ņikitina augstlēkšanā – 1.45 m, Alīnai arī 3.vieta barjerskriešanā – 10.2 sek.
Inese Umbraško

8
sports
Ložu šaušana
Karīna Krilova. 3.vieta Latvijas ziemas čempionāts,
MŠ-60; 2.vieta - Latvijas kauss,
MŠ-3x20.
Diāna Bulavska. 1.vieta Latvijas junioru čempionāts,
PŠ-40; 2.vieta - Latvijas ziemas
čempionāts, MŠ-60; 3.vieta Latvijas čempionāts, MŠ-3x20;
2.vieta - Latvijas kauss, MŠ-60.
Rihards Plociņš. 1.vieta Latvijas jaunatnes čempionāts,
vidējā vecuma grupā, vingrinājumā MŠ-3x20; 2.vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, vidējā vecuma grupā, vingrinājumā
PŠ-40; 3.vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, vecākajā vecuma grupā, PŠ-40.
Rihards Misjuns. 1.vieta Latvijas jaunatnes čempionāts,
vecākajā vecuma grupā, MŠ3x20; 2.vieta - Latvijas junioru
čempionāts, MŠ-3x20; 3.vieta
- Latvijas junioru čempionāts,
MŠ-30; 1.vieta - Latvijas kauss,
MŠ-3x20.
Artūrs Verigo. 6.vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, vidējā vecuma grupā.
Dana Soskova. 3.vieta - Latvijas jaunatnes čempionāts, jaunākajā vecuma grupā; 5.vieta Latvijas jaunatnes čempionāts,
vidējā vecuma grupā.
Mareks Mjadjuta. 2.vieta Latvijas jaunatnes čempionāts,
jaunākajā vecuma grupā.
Basketbols
Jānis Cauņa – rezultatīvākais spēlētājs LR čempionātā,
U19 vecuma grupā (vidēji spēlē
28,50 punkti), 2.vieta LJBL II
divīzijas austrumos (vid. spēlē
24,43 punkti), U19 grupas ﬁnālsacensību „play off” dalībnieks.
Emīls Repeļs – rezultatīvākais
spēlētājs LJBL 2.divīzijā, U15
vecuma grupā (vidēji spēlē
31,25 punkti); sestais rezultatīvākais spēlētājs LJBL 2.divīzijā, U16 vecuma grupā (19.88
punkti).
Kārlis Kurcenbaums – trešais rezultatīvākais spēlētājs
LJBL 2.divīzijā, U14 vecuma
grupā (vidēji spēlē 26,36 punkti).
Jānis Cauņa, Kaspars Miglāns, Jānis Govilovskis, Guntis Griņēvičs, Artūrs Gorenko, Pāvels Podjava, Einārs
Purvinskis, Alēns Ločmelis,
Jānis Umbraško, Reinis Andžāns - 2.vieta LJBL II divīzijas austrumos, U19 grupas
ﬁnālsacensību „play off” dalībnieki.
Reinis Andžāns – piektais
rezultatīvākais spēlētājs LJBL
2.divīzijā, U16 vecuma grupā
(23,38 punkti).
Jānis Umbraško, Reinis
Andžāns, Emīls Repeļs, Kristaps Upenieks, Vilmārs Settarovs, Rihards Punculis, Kārlis
Kurcenbaums, Jurģis Viļums,
Daniels Boželko, Ainārs Kovaļkovs, Aigars Indāns - 2.vieta LJBL II divīzijas austrumos,
U16 vecuma grupā.
Jurģis Viļums, Daniels Bo-

VOLEJBOLS

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAS
JAUNATNES LAUREĀTS – 2015
28. decembrī Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā tika apbalvoti labākie Krāslavas Sporta skolas jaunatnes sportisti, kas 2015. gadā izcīnīja godalgotas vietas valsts mēroga sacensībās.
želko, Ainārs Kovaļkovs,
Aigars Indāns, Lauris Pļavenieks, Rinalds Timma, Raimonds Gorenko, Kristaps Paļums - 2.vieta LJBL II divīzijas
austrumos, U14 vecuma grupā.
Rinalds Timma - piektais
rezultatīvākais LR čempionātā
U12 vecuma grupā starp visiem
Latvijas spēlētājiem, Lauris
Pļavenieks - astotais rezultatīvākais LR čempionātā U13
vecuma grupā starp visiem Latvijas spēlētājiem.
Vieglatlētika
Aigars Ļaksa (U – 18 grupā)
- 2.vieta 200 metru skriešanā
Latvijas čempionātā un 4.vieta 100 metru skriešanā; 6.vieta
300 metros Latvijas ziemas
čempionātā. Tika izpildīts 1.
sporta klases normatīvs 200
metros – 23.06 sek.
Artūrs Šarkovičs (U – 16
grupā) - divkārtējs Latvijas
čempions trīssoļlēkšanā; 1.vieta LVS kausā 3-solī un 3.vieta tāllēkšanā; Latvijas izlases
sastāvā 2.vieta Baltijas valstu
mačsacīkstē 3-solī; izpildīja 2.
sporta klases normatīvu tāllēkšanā (6.28 m) un augstlēkšanā
(1.79 m).
Raivis Seļanins (U – 16 grupā) – 2.vieta 200 m, 3.vieta 400
m; divas sudraba medaļas Rīgas ziemas čempionātā 200 un
400 metros; divas uzvaras LVS
kausā 200 m un 300 m; Latvijas
izlases sastāvā 2.vieta Baltijas
valstu mačsacīkstē 200 m; izpildīja 2. sporta klases normatīvu
200 m - 23,78 sek.
Katrīne Tračuma (U – 16
grupā) – 7.vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē šķēpa mešanā; 7.vieta Latvijas čempionātā
U – 16; 7. vieta Rīgas čempionātā un divas 2. vietas Latvijas
Vieglatlētikas savienības kausā,
daudzkārt atkārtoja 2. sporta
klasi ar jauno personisko rekordu šķēpa mešanā – 40,43 m.
Alīna Ņikitina (U – 16 grupā)
– 5. vieta Rīgas čempionātā U
– 16 vecuma grupā, 5. vieta Latvijas Vieglatlētikas savienības
kausā un 8.vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē augstlēkšanā,
daudzkārt atkārtoja 2 sporta klasi augstlēkšanā – 1,50 m.
Andris Spalvis (U – 18 grupā) – 8. vieta Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē lodes grūšanā; Kokneses kausā uzrādīja augstus rezultātus, kas Sporta skolas visu
laiku labāko vieglatlētu sarakstā ierindoja viņu otrajā pozīcijā
5 kg lodes grūšanā (13.26 m) un
trešajā - diska mešanā (38.18
m).
Sabīne Hološina (U – 14
grupā) – 4.vieta Latvijas čempionātā U – 14 vecuma grupā
lodes grūšanā, izpildīja 3 sporta
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klasi – 11,46 m, daudzkārtēja
godalgoto vietu ieguvēja Latgales reģionālajās sacensībās
lodes grūšanā un šķēpa mešanā.
Daniela Timma (U – 14 grupā) – 3. vieta tāllēkšanā U – 13
vecuma grupā atlases sacensībās dalībai Latvijas izlases
sastāvā starptautiskajās bērnu
sacensībās Polijā; 1.vieta tāllēkšanā starptautiskajā turnīrā
Novopolockā (4.57 m), daudzkārtēja uzvarētāja Latgales reģionālajās sacensībās lēkšanas
un skriešanas disciplīnās.
Brīvā cīņa
Alīna Dimbovska – 1.vieta
Latvijas čempionātā sievietēm
svara kat. līdz 55 kg.
Deinis Gorenko - 2.vieta
Latvijas čempionātā vīriešiem
svara kat. līdz 61 kg.
Artūrs Pivarovičs - 3.vieta
Latvijas čempionātā vīriešiem
svara kat. līdz 57 kg; 3.vieta
Latvijas čempionātā junioriem
svara kat. līdz 60 kg.
Olga Plutjakova - 2.vieta
Latvijas čempionātā sievietēm
svara kat. līdz 53 kg; 1.vieta
Latvijas čempionāta juniorēm
svara kat. līdz 55 kg; 1.vieta
Latvijas čempionātā kadetēm
svara kat. līdz 53 kg; 1.vieta
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
svara kat. līdz 56 kg; 3.vieta
Starptautiskajā Kārļa Kundziņa
ceļojošā kausa izcīņas sacensībās svara kat. līdz 65 kg.
Artūrs Savčenko - 2.vieta
Latvijas čempionātā junioriem
svara kat. līdz 55 kg; 2.vieta
Latvijas čempionātā kadetiem
svara kat. līdz 54 kg; 3.vieta
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
svara kat. līdz 58kg; 3.vieta
Starptautiskajā Kārļa Kundziņa
ceļojošā kausa izcīņas sacensībās svara kat. līdz 58 kg.
Jelizaveta Greitāne - 2.vieta
Latvijas čempionātā juniorēm
svara kat. līdz 44 kg.
Edgars Sadovskis - 3.vieta
Latvijas čempionātā junioriem
svara kat. līdz 96 kg; 3.vieta
Latvijas čempionātā kadetiem
svara kat. līdz 100 kg; 2.vieta
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
svara kat. līdz 100 kg.
Artjoms Troﬁmovičs - 2.vieta Latvijas čempionātā kadetiem svara kat. līdz 58 kg; 3.vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
svara kat. līdz 58 kg.
Artūrs Gončaronoks –
1.vieta Latvijas meistarsacīkstēs jaunākajā vecuma grupā
zēniem svara kat. līdz 38 kg;
3.vieta Starptautiskajā Kārļa
Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensībās svara kat. līdz 36
kg; 2.vieta Starptautiskajā turnīrā „D-pils kauss-2015”.
Konstantīns Dombrovskis
- 3.vieta Latvijas meistarsacīk-

stēs jaunākajā vecuma grupā
zēniem svara kat. līdz 53 kg;
1.vieta Starptautiskajā Paula
Budovska piemiņas sacensībās.
Karīna Andžāne - 1.vieta
Latvijas meistarsacīkstēs jaunākajā vecuma grupā meitenēm
svara kat. līdz 53 kg; 1.vieta
Starptautiskajā turnīrā „D-pils
kauss-2015”; 1.vieta Starptautiskajā Paula Budovska piemiņas sacensībās.
Daniela Sutāne - 2.vieta
Latvijas meistarsacīkstēs jaunākajā vecuma grupā meitenēm
svara kat. līdz 53 kg; 3.vieta
Starptautiskajā turnīrā „D-pils
kauss-2015”; 2.vieta Starptautiskajā Paula Budovska piemiņas sacensībās.
Dana Lukaševiča – 7.vieta
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
svara kat. līdz 56 kg; 3.vieta
Starptautiskajā turnīrā „D-pils
kauss-2015”.
Milana Dombrovska –
2.vieta Starptautiskajā turnīrā
„D-pils kauss-2015”; 3.vieta
Starptautiskajā Paula Budovska
piemiņas sacensībās.
Anželika Jakuboviča –
4.vieta Latvijas čempionāta
kadetēm svara kat. līdz 46 kg;
5.vieta Starptautiskajā turnīrā
„D-pils kauss-2015”.
Distanču slēpošana
Natālija Kovaļova: Elitas
SE grupā LČ 2.v., četras bronzas medaļas LČ, 5.v. Latvijas
Ziemas Olimpiāde, Pasaules
ziemas Studentu Universiādes
dalībniece.
Olga Kovaļova: S-20, viena
zelta un piecas sudraba medaļas
LČ, LSS ranga-2.v., Pasaules
ziemas Studentu Universiādes
dalībniece.
Ojārs Vanags: V-18, Eiropas
Jauniešu Olimpiskā festivāla
dalībnieks, trīs bronzas medaļas
LČ slēpošanā un Latvijas čempions rollerslēpošanā, LSS ranga V-18 trešā vieta.
Sņežana Jegorčenko: S-16,
LČ-2.v. rollerslēpošanā, 3.v.
stafetē (sieviešu konkurencē).
Kauss
Artēmijs Ivanovs – V-14,
5.vieta Latvijas Jaunatnes ziemas Olimpiādē sprinta distancē.
Jolanta Konstantinoviča V-18, 1.v. Slēpotāju krosā, 6.v.
LČ distanču slēpošanā.
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2015. gada decembrī norisinājās
vairākas volejbola sacensības, kurās piedalījās Krāslavas vīriešu, sieviešu un Krāslavas veterānu vīriešu
komandas.

Divu dienu turnīrā „Daugavpils novads”
piedalījās 8 vīriešu komandas no Naujenes, Sventes, Vecsalienas, Līksnas, Skrudalienas, Červonkas, Ambeļiem un Krāslavas. Krāslavas vīriešu komanda ierindojās
2.godalgotājā vietā, zaudējot Naujenes komandai, bet trešo vietu ieguva Skrudalienas
komanda.
12. un 19. decembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē notika ikgadējais
volejbola turnīrs vīriešu un sieviešu komandām „ Ziema 2015”. Vīriešu komandu konkurencē par turnīra uzvarētāju titulu cīnījās
7 komandas – Krāslavas veterānu, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas
Valsts ģimnāzijas pirmā un otrā komanda,
RVT un vēl divas komandas, kuras veidoja
mūsu skolu absolventi. Savukārt sieviešu
turnīrā piedalījās 4 komandas – „Krāslava”,
KVĢ, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
komanda un uzaicinātā komanda no Ezerniekiem. Vīriešu konkurencē pirmo vietu
ieguva Krāslavas veterānu komanda, otrajā
vietā ierindojās pirmā absolventu komanda
un trešo vietu ieguva KVĢ 1. komanda. Bet
sieviešu kausa izcīņā 1. vietu un kausu ieguva Ezernieku komanda, otrajā vieta palika
komanda „Krāslava”, un trešajā vietā ierindojās KVĢ komanda.
19. decembrī Krāslavas vīriešu veterānu
komanda piedalījās Preiļu volejbola turnīrā „40+”, kur sacentās 9 komandas - no
Lubānas novada, Preiļiem, Maltas, Neretas,
Līvāniem (divas komandas), Saulkrastiem,
Litenes. Šoreiz mūsu komanda ieguva pirmo vietu, bet turnīra saimnieki ierindojās
ceturtajā vietā.
VK „Krāslava” pateicas Krāslavas novada domei par atbalstu un iespēju piedalīties
un pārstāvēt Krāslavas novadu Latgalē, bet
Krāslavas novada sporta organizatoram R.
Timmam - par turnīru organizāciju.
VK „Krāslava”

sludinājumi
 Zāģēju, skaldu malku. Talr.28753676.
 Pārdodu VW TRANSPORTER 2.4D,

1995. gads, rezerves daļas. T. 28753676.
 Pērk zemi (viensētu) ūdenstilpes krastā Krāslavas rajonā. Samaksa uzreiz.
Tālr.29634979.
 Pērk brieža, aļņa, stirnas ragus. Cena – 7
eiro. Т.22402950.

Aivara Veštera apbedīšanas birojs
„Rekviēms” (Ādmiņu ielā 1)

Ziemas sezonā Krāslavā
Apbērēšana – 100 EUR
Sociālā pakete – 220 EUR
www.rekviems.com T.22063999

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

