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Sveicam Līgo svētkos un Jāņu dienā visus novada iedzīvotājus!
Izbaudīsim šī maģiskā laika dabas skaistumu,
apciemosim radus un draugus, aplīgosim kaimiņus, izdziedāsim līgo dziesmas!
Lai vasaras smaržā tītais Jāņu rīts ataust skaists un saulains! Līgo!
Krāslavas novada dome

LAIMDOTAS STRAUJUMAS PARAKSTĪTOS
PATEICĪBAS RAKSTUS SAŅĒMA
8 KRĀSLAVAS NOVADA SKOLU ABSOLVENTI
2013./2014. mācību gada 12.klašu absolventi, kas uzrādījuši teicamas sekmes (8, 9 un 10 balles),
ieguvuši godalgotas vietas zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu olimpiādēs, saņēma Laimdotas Straujumas parakstītus Ministru kabineta Pateicības rakstus.
Krāslavas Valsts ģimnāzija - Līga Pauliņa - teicamas
sekmes (vidējā atzīme 8,4).

Krāslavas Valsts ģimnāzija - Kristīne Kitoka - teicamas sekmes (vidējā atzīme 9,0).

Krāslavas Valsts ģimnāzija - Diāna Pojuta - 3.
pakāpes diploms Latvijas
38. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konkursā filozofijā, atzinība
filozofijas atklātajā olimpiādē.
Krāslavas Valsts ģimnāzija - Samanta Lisecka - 3.
pakāpes diploms Latvijas 38. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konkursā
politikas zinātnēs.

Krāslavas Valsts ģimnāzija - Agnese Sauleviča
- teicamas sekmes (vidējā
atzīme 8,6).

Krāslavas Varavīksnes vidusskola - Linda
Pizāne - labas
un teicamas
sekmes, 3.vieta
novada angļu
valodas olimpiādē, 1.vieta
novada vēstures olimpiādē.

Krāslavas Valsts ģimnāzija - Jūlija Sprance
Krāslavas Valsts ģim- teicamas sekmes (vināzija - Sabīne Mikulāne
dējā atzīme 9,0).
- teicamas sekmes (vidējā
atzīme 8,7).
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aktuālā informācija

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2014.gada 3.jūnijā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu
lietas:

- par kūlas dedzināšanu K.P., dzim.1957.g., tika uzlikts naudas sods
280 EUR apmērā;
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības iestādē
A.G., dzim.1998.g., tika uzlikts naudas sods 25 EUR apmērā, bet D.M.,
dzim.1997.g., tika izteikts brīdinājums;
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu V.Z, dzim.1956.g., tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;
- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši lopi,
Z.K., dzim.1952.g. un M.P., dzim.1960.g., tika uzlikts naudas sods 5
EUR apmērā katram;
- par ubagošanu un par sabiedrisko vietu piegružošanu V.G.,
dzim.1963.g., tika izteikts brīdinājums.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 2014.gada 1.jūlijā plkst.13:00 Krāslavas novada
domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU MAIJĀ
Sastādīti 2 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par ielu un
citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar atkritumiem un 1 par ubagošanu.
Saņemti 10 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 224 izsaukumi. Tika
veiktas 46 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas divas administratīvās lietvedības.
Tika veikti 5 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīto pasākumu laikā, sapulces „Par godu Uzvarai Lielajā Tēvijas karā” laikā,
„Ghetto Games“ ielu basketbola turnīra laikā, Muzeju nakts laikā, bērnu
pasākuma „Svētki tavā pilSĒTĀ” laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja vienu personu Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 1 personu Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu klaiņojošo suni un trīs kaķus Daugavpils
dzīvnieku patversmē
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 16 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu
un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 23 nelikumīgi zvejas rīki (14
zivju tīkli un 9 zivju murdi).

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksa par 2014.gada III ceturksni, kas sastāda EUR
21.34, jānomaksā līdz 30.06.2014. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa
stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija

PERSTEŅA EZERĀ
VAR DROŠI PELDĒTIES!
Pirms neilga laika izplatītā ziņa, ka Persteņa ezerā
ūdens nav tīrs un apdraud peldētāju veselību, izrādījusies
nepatiesa.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centrs 28.aprīlī veica
peldvietas ūdens testēšanu un atzina, ka pēc visiem rādītājiem peldūdens atbilst normai un satraukumam nav ne
mazākā pamata.
Persteņa ezerā var droši peldēties!

KAPUSVĒTKI PRĀVESTA
JANUŠA BULAŠA
DRAUDŽU KAPSĒTĀS
Priedaines kapos
Janķišķu kapos
Ragulišķu kapos
Lielašu kapos
Varnaviču kapos
Bakšu kapos
Salienu kapos
Putranišķu kapos
Jaunbornes kapos
Elernes kapos
Cibuļovkas kapos

5. jūlijā plkst.11.00
5. jūlijā plkst.14.00
5. jūlijā plkst.16.00
6. jūlijā plkst.16.00
13. jūlijā plkst.12.00
19. jūlijā plkst.12.00
19. jūlijā plkst.14.00
26. jūlijā plkst.12.00
27. jūlijā plkst.13.00
3. augustā plkst.14.00
9. augustā plkst.18.00

KAPUSVĒTKI
KRĀSLAVAS ROMAS
KATOĻU DRAUDZES
KAPSĒTĀS
Krāslavas Meža kapos
Vilmaņu kapos
Pukjānu kapos
Ūdrīšu kapos
Gintautu kapos
Vecelišķu kapos
Pastaru kapos
Gribuļu kapos
Naudišu kapos
Kačānu kapos

15. jūnijā plkst. 14:00
22. jūnijā plkst. 14:00
22. jūnijā plkst. 15:30
29. jūnijā plkst. 14:00
29. jūnijā plkst. 15:30
13. jūlijā plkst. 14:00
13. jūlijā plkst. 15:30
20. jūlijā plkst. 14:00
20. jūlijā plkst. 15:30
27. jūlijā plkst. 14:00

AICINĀM PELDSEZONU
UZSĀKT PRĀTĪGI

Saglabājoties karstajam laikam un paaugstinoties
ūdens temperatūrai ūdenstilpnēs, arvien vairāk cilvēku
uzsāk peldsezonu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka peldsezona ir jāuzsāk prātīgi,
ievērojot drošības noteikumus, lai nenotiktu nelaime.
Vecāki tiek aicināti pirms peldēšanas sezonas atklāšanas saviem bērniem atgādināt par drošas
peldēšanas pamatprincipiem.
Lai vasaras atpūta pie ūdeņiem
nepārvērstos traģēdijā, VUGD atgādina svarīgākās drošības prasības, kas jāņem vērā.
Parastajiem atpūtniekiem (ja tie
nav „roņi) peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt, kad ūdens temperatūra ir vismaz +18C. Sākotnēji
peldēšanos ieteicams veikt īsu laiku un neaizpeldot tālu no krasta,
jo aukstajā ūdenī muskuļus var
saraut krampī.
Atcerieties, ka pēc ziemas
ūdenstilpnes gultne var būt mainījusies, uz tās var atrasties dažādi
priekšmeti, tāpēc pirmajā peldēšanās reizē tā ir vispirms rūpīgi
jāpārbauda un nedrīkst strauji iet
ūdenī.
Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, tad var
sākties krampji vai rasties problēmas ar sirdsdarbību.
Peldieties īpaši šim mērķim
paredzētās vietās. Par to liecinās
zīme – peldēties atļauts!
Nav ieteicams doties peldēties
vienam. Ja tomēr dodies, informē
krastā palikušos par to, cik ilgi un
tālu esi plānojis peldēt, vai esi paredzējies nirt zem ūdens
Nepārvērtē savus spēkus! Ja
reiz esi varējis pārpeldēt šo upi,
tas nenozīmē, ka vari to arī šodien.
Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt ūdenī! Lēkt no tiltiem

vai citādiem paaugstinājumiem ir
kategoriski aizliegts.
Pirms došanās ūdenī, NEKAD
nelietojiet alkoholu! Ja esat reibumā, labāk palieciet krastā! Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst tieši esot alkohola reibumā!
Pirms nodarbojies ar kādu no
ūdens sporta veidiem vai vizinies
ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, uzvelc glābšanas vesti!
Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nevajadzētu peldēt tālu no
krasta.
Nepārvērtējiet savus spēkus!
Dižošanās, ka varat aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav
tā vērta, lai zaudētu dzīvību.
Ūdenskrātuvēs nedrīkst lēkt
ūdenī no tramplīna, laipas vai
augsta krasta ne uz galvas, ne uz
kājām - mediķu pieredze rāda, ka
šādā veidā peldētāji ik gadu gūst
smagas galvas un mugurkaula
traumas, kas daudzos gadījumos
rada invaliditāti vai beidzas ar
nāvi.
Īpaša uzmanība ir jāpievērš tieši
bērnu drošībai uz ūdens.
Jaunās peldsezonas sākumā
vecākiem vajadzētu vispirms pārbaudīt izvēlētās peldvietas gultni
– vai tā nav bedraina vai dūņaina.
Šādi jārīkojas arī zināmās peldvietās, jo ūdenstilpņu gultne mainās, īpaši pēc ziemas.
Bērniem drīkst ļaut rotaļāties
ar piepūšamiem peldlīdzekļiem
(riņķi, matracīši, bumbas u.c.),
plunčāties un peldēties tik tālu,
cik pieaugušais var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā var ātri

piesteigties palīgā. Visdrošāk, ja
pieaugušais atradīsies ūdenī starp
krastu un dziļumu.
Bērnam, kurš neprot vai mācās
peldēt, atrodoties ūdenī jāvelk
speciāla peldveste. Piepūšamie
peldlīdzekļi ( riņķi, matracīši,
bumbas u.c.) bērniem noder tikai
rotaļām, turklāt - pieaugušo uzraudzībā.
Bērni jāuzmana no viļņiem, kas
var nogāzt no kājām vai radīt negaidītu izbīli.
Piemājas baseinos nevajadzētu
atstāt peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību.
Piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis.
Atrodoties pie ūdens, rotaļājoties ūdens tuvumā vai peldoties,
pieaugušajam vienmēr jāpaliek
bērna tuvumā.
Ūdenī jāpieskata arī bērni, kuri
jau labi prot peldēt, jo bērns var
pārvērtēt savas peldēšanas spējas,
aizpeldēt par tālu vai pēkšņi nobīties.
Ja bērns kopā ar pieaugušajiem
dodas līdzi izbraukumā ar laivu
vai plostu, obligāti jāvelk drošības veste, jo tā vislabāk pasargās
bērni, ja viņš iekritīs ūdenī.
VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie
ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs
darbs, jo pat uz sekundi novēršot
uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime.
Ja redzat, ka cilvēks uz ūdens
ir nokļuvis nelaimē, nekavējoties
zvaniet pa tālruņa numuru 112!
Sagatavoja:
Viktorija Šembele,
VUGD Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas
vecākā speciāliste

2014.gada Austrumu Latvijas futbola 2.līgas čempionāta grafiks
Spēles notiks Krāslavā, Varavīksnes vidusskolas stadionā
Komandas nosaukums

Komandas nosaukums

Spēles datums

FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava

SK Latgols/Ludza
Balvu SC
FB Gulbene-2
Kvarcs/Madona
Rēzeknes NBJSS
Viesites SS

15.jūnijs
10.augusts
5.jūlijs
3.augusts
6.septembris
28.septembris

Spēles
laiks
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
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JAUNATNES LIETAS
CERĒSIM, KA TURPMĀK UZŅĒMĒJDARBĪBĀ MUMS VEIKSIES VĒL LABĀK
Krāslavas novada pašvaldība kopš 2012. gada izsludina projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.
Projektus var iesniegt jaunieši vai jauniešu grupas vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, un jaunie uzņēmēji šajā vecumā. Divu gadu laikā saimniecisko darbību kokapstrādes, lauksaimniecības, vieglās rūpniecības, amatniecības, pārtikas ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas jomā uzsāka 11 jaunie uzņēmēji no Skaistas, Kombuļu, Aulejas, Indras, Ūdrīšu, Robežnieku pagasta un no Krāslavas.
Šī gada pavasarī Krāslavas novada domes komisija atbalstīja vēl trīs pretendentu projektus, un jaunieši jau ir sākuši savu ideju īstenošanu. Par to,
kā viņiem klājas, vai šie jaunie uzņēmēji spēs veiksmīgi realizēt savu sapni, spriest vēl par agru. Par to mums pastāstīs tie konkursa dalībnieki, kuri
pagājušajā un aizpagājušajā gadā jau uzsāka savu biznesu. Jaunieši atklāja, ar kādām grūtībām viņiem bija jāsastopas, realizējot savas idejas, ko
izdevās panākt, vai viņi ir vīlušies, vai ir gatavi virzībai uz priekšu.
Āris Vanags (biznesa plāns „Dāvanu un suvenīru izgatavošana ar lāzera palīdzību”): „Sapratu, ka mana ideja
ir dzīvotspējīga ne tikai uz papīra, bet arī reālajā dzīvē.
Šajā laika periodā es aprīkoju darbnīcu, iegādājos CNC
darbgaldu. Man parādījās jauni draugi un sadarbības
partneri. Prieks par to, ka pašlaik man ir pastāvīgi klienti no visas Latvijas.
Diezgan sarežģīts bija biznesa projekta īstenošanas
sākums – vajadzēja apgūt jaunas tehnoloģijas, iedziļināties un izprast to iespējas, es uztraucos arī par dokumentācijas kārtošanu.
Visvairāk mani sarūgtināja gadījums, kad negaidīti
salūza darbgalds, līdz ar to es zaudēju klientus, arī
remonts prasīja ievērojamus naudas līdzekļus.
Neskatoties uz to, esmu pārliecināts, ka šis gads
manā dzīvē bija veiksmīgs, mīnusi ar laiku pārvērtās
plusos. Cerēsim, ka turpmāk uzņēmējdarbībā mums
veiksies vēl labāk.”

Jānis Radelickis (biznesa plāns „Koka
izstrādājumu ražotnes izveide Indras pagastā”): „Pagaidām šis bizness attīstās lēni. Ir
problēmas ar kokmateriāliem, jo grūti atrast sauso izejvielu, tāpēc ka gateri piedāvā mitru koksni. Diemžēl nevaru lepoties
ar to, ka man ir ļoti daudz pasūtījumu,
gribētos, lai būtu vairāk. Savu produkciju
pārdodu gadatirgos, šajā pusgadā ar saviem izstrādājumiem braucu uz Dagdu,
Krāslavu un Robežniekiem.
Cenšos reklamēt savu biznesu internetā. Koka izstrādājumu paraugus un to
aprakstus ievietoju sociālajos tīklos –
„odnoklassniki.ru” un „draugiem.lv”.
Ceru, ka ar laiku es varēšu sasniegt
savu mērķi.”

Jeļena Bluse (biznesa plāns
„Dizainera pakalpojumu radīšana
Krāslavā”): „Kopš uzņēmējdarbības
reģistrācijas esmu izpildījusi divus
pasūtījumus – izstrādāju bukleta un
banera maketus, kā arī piedalījos
divu radošo darbnīcu organizācijas
procesā. Šajā laika periodā izveidoju savu mājas lapu internetā ar
informāciju par pakalpojumiem,
kurus es piedāvāju, ievietoju tajā
savu darbu paraugus. Cenšos
aktīvi piedalīties dažādos konkursos, reklamēt savus pakalpojumus, vārdu sakot, izmantoju
visas iespējas, lai attīstītos un
palielinātu pasūtījumu skaitu.”

Nauris Lipšāns (biznesa plāns „Kokapstrādes
ražotnes izveide Skaistas pagastā”): „Pirmajos
četros mēnešos kopš līguma parakstīšanas man
ienākumu nebija, jo visu šo laiku es veltīju kokapstrādes ceha ierīkošanai - uzstādīju darbgaldus,
iegādājos kokmateriālus, gatavoju malku ziemas
periodam.
2013.gada septembrī saņēmu pasūtījumu siltumnīcas izgatavošanai 1000m2 kopplatībā, tad strādāju gandrīz 4 mēnešus. Savā darbnīcā sāku intensīvi
strādāt un pieņemt pasūtījumus no šī gada janvāra
- izgatavoju durvis, dažādas mēbeles, kāpnes, kā
arī virtuves piederumus. Pašlaik man ir daudz pasūtījumu mēnesim uz priekšu.
Man patīk strādāt šajā sfērā, un, par laimi, līdz šim
laikam neesmu saskāries ar nopietnām
problēmām, izņemot
gadījumu, kad man
salūza ēvele, līdz ar
to apstājās visi darbi,
un pasūtītājiem bija
jāgaida.
Es uztvēru to kā
labu pieredzi un izdarīju secinājumu,
ka jāpērk industriālās klases darbgaldi, jo bez tiem
mūsu laikos ir grūti iztikt.”

Kristaps Vanags (biznesa plāns „Koka
izstrādājumu ražotnes izveide Aulejas pagastā”): 2013.gadā mani izdevumi pārsniedza ienākumus - strādāju ar zaudējumiem,
tāpēc ka bija jāiegādājas kokmateriāli un
instrumenti. Šogad sāku izgatavot savus
koka izstrādājumus - divstāvu gultas, galdus ar soliem un dārza mēbeļu komplektus. Nevaru teikt, ka pieprasījums bija
liels. Mani darba instrumenti nav paredzēti
masveida ražošanai, līdz ar to izstrādājumu
izgatavošana aizņem diezgan daudz laika.”

Sandra Nemeņonoka (biznesa plāns
„Apsveikumu un ielūgumu veidošana,
izmantojot pergamano un skrapbukinga
metodes”: „2013.gadā es piedalījos dažādos gadatirgos, tādā veidā reklamēju savu
produkciju. Esmu gandarīta par to, ka man
ir pastāvīgi klienti, kuri regulāri pērk atklātnes pirms dažādiem svētkiem un pasākumiem. Grūtības ir saistītas ar to, ka man
ir nepieciešams savienot uzņēmējdarbību ar
pamatdarbu skolā, tāpēc pagaidām lēni virzās
uz priekšu reklāmas izvietojuma lietas, taču
„draugiem.lv” esmu izveidojusi savu lappusi.
Agrāk es domāju, ka pasūtījumu būs vairāk
vasarā, bet izrādījās, ka visbiežāk klienti veic
pasūtījumus pavasarī - pasūta kāzu ielūgumus
un galda kartes dažādiem banketiem.”

Oļegs Ponomarjevs (biznesa plāns „„Zāģeru brigāde” Skaistas pagastā”: „Es pārvērtēju savas iespējas. Izrādījās, ka nodibināt savu uzņēmumu ir ļoti sarežģīti - nav pastāvīga darba, jo daudzi negrib strādāt
ar jauniešiem un cilvēkiem bez pieredzes.”

Georgijs Birke (biznesa
plāns „Lauksaimniecības
tehnikas iegāde bioloģiskai
kartupeļu audzēšanai Indras pagastā”: „Kopš projekta realizācijas sākuma
zemes platības manā saimniecībā palielinājās, tai
skaitā platības, ko aizņem
kartupeļi,
paplašinājās
no 0,8 līdz 1,2 ha. Ražība pagaidām paliek tajā
pašā līmenī. Kartupeļus
pārdodu vietējiem iedzīvotājiem un Krāslavas
uzņēmumiem.
2013.gadā
sāku
sniegt
pakalpojumu
- kartupeļu kombaina izmantošana. Gan 2012., gan 2013.gadā divu mēnešu laikā manā
saimniecībā strādāja 2 darbinieki.”

Sagatavoja Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
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tūrisms

IZGLĪTĪBA

SANKTPĒTERBURGĀ
JAU TREŠO REIZI NOTIKS
LATGALES KULTŪRAS FESTIVĀLS

LATVIJAS JAUNATNES
PRĀTA UN ERUDĪCIJAS
SPĒLES
„ZZ ČEMPIONĀTS”

No 13. jūnija līdz 15. jūnijam Sanktpēterburgā notiks Latgales kultūras festivāls. Festivāls tiek rīkots jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties veiksmīgai Latgales Reģiona attīstības aģentūras un Latgales Plānošanas reģiona sadarbībai ar Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā un Sanktpēterburgas Kirova v.n. Centrālo kultūras un
„Mēs to paveicām!” tā šobrīd mēs, Krāslavas Valsts ģimatpūtas parku.
nāzijas 8. a klases skolēni un klases audzinātāja, varam
droši teikt, jo esam pabijuši milzīgā, grandiozā pasākumā
„ZZ ČEMPIONĀTA” finālā Rīgā. Pasākums notika 31.maijā
lielajā „Arēna Rīga”.

„Jau vairāku gadu garumā tiek veikts mērķtiecīgs
darbs, lai popularizētu Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu Krievijā, tas nes arī savus augļus – ar katru
gadu tūristu plūsma no Krievijas Federācijas pieaug,
” uzsvēra Latgales Reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. „Trešo gadu pēc kārtas tiek
rīkots Latgales kultūras festivāls, Latgales reģions
regulāri tiek prezentēts tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, tiek rīkotas arī mārketinga kampaņas un
infotūres Sanktpēterburgas žurnālistiem un tūrisma
operatoriem.”
Popularizēt Latgales tūrisma piedāvājumu Sanktpēterburgas iedzīvotājiem ar dziesmām, dejām un
rotaļām dosies folkloras kolektīvs „Ilža” no Ciblas
novada un postfolkloras grupa „Rikši” no Rēzeknes,
savukārt seno amatu tradīcijas demonstrēs vairāk

nekā 30 dažādās nozarēs strādājošie amatnieki – keramiķi, audējas, kalēji, maizes cepēji, pinēji un citi.
13. jūnijā Latgales dienu ietvaros pasākums norisināsies Latvijas Republikas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā. Pieņemšana konsulātā tiek rīkota tūroperatoriem, masu mediju pārstāvjiem, kā arī augstiem
viesiem no ārvalstu pārstāvniecībām un Sanktpēterburgas pilsētas administrācijas.
Savukārt 14. un 15. jūnijā visas dienas garumā pasākums norisināsies Sanktpēterburgas Kirova vārdā
nosauktajā Centrālajā kultūras un atpūtas parkā, kur
visi interesenti tiks iepazīstināti ar Latgales reģiona
folkloru, amatniecību, tradīcijām un nacionālo virtuvi.
Edgars Kluss

MAZO KRĀSLAVIEŠU
SVĒTKI

1.jūnijā, neskatoties uz lietaino laiku, Krāslavas kultūras
namā sapulcējās vismazākie
mūsu novada iedzīvotāji un viņu
vecāki. Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
apsveica ģimenes, kurās šogad
ir dzimuši bērni. Ikviens jaundzimušais novada iedzīvotājs
saņēma dāvanu no pašvaldības
- simbolisku sudraba karotīti
un pledu ar mūsu novada simboliku. Svinīgu koncertu pasākuma dalībniekiem sagatavoja
Krāslavas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu skolotāji un
audzēkņi.
Elvīras Škutānes foto

„ZZ ČEMPIONĀTS” ir trakas sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās, pārbaudot drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases
vienotību, „ZELTA ZIVTIŅA” dāvā neaizmirstamus piedzīvojumus un
lieliskas balvas pašām draudzīgākajām klasēm.
Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles „ZZ ČEMPIONĀTS” ir tradīcija, kas ik gadu vieno tūkstošiem skolēnu.
Pasākums šogad noritēja jau astoto reizi, tas tiešām bija iespaidīgs,
vienkopus pulcējot 6000 Latvijas 4. -12. klašu skolēnus.
Lai nokļūtu līdz ﬁnālam, mums vajadzēja ierindoties 11 labāko komandu vidū pusﬁnālā Daugavpilī, ko mēs arī veiksmīgi izdarījām, iegūstot 8. vietu.
Tāda veida pasākumā mana klase piedalījās pirmo reizi, un tā bija
laba pārbaude klases saliedētībai, spējai ātri reaģēt uzdevumu izpildes
laikā, spējai nenobīties no neparastiem, reizēm pat likās neizpildāmiem
uzdevumiem. Katru uzdevumu veica 10 cilvēku komanda, tāpēc liela
nozīme bija tam, kā skolēni novērtēja paši savas spējas, kā spēja koncentrēties uzdevuma izpildei, jo tika ņemta vērā ne tikai kvalitatīva uzdevuma izpilde, bet arī ātrums, kādā tiek paveikts uzdevums.
Kopumā uzdevumi bija jautri, aizraujoši un, protams, ļoti interesanti - gan trāpīt pēc iespējas vairāk bumbiņu spaiņos, kas nepārtraukti
šūpojās, gan uzbūvēt piramīdu, izmantojot 10 auklas ar āķi, kas ir savā
starpā sasietas, gan salikt puzli ar makšķeru palīdzību, gan ar garu, mīkstu un lokanu nūju palīdzību sadzīt dažādu krāsu bumbiņas dažādos laukumiņos utt. Lai uzsāktu uzdevumu izpildi, skolēniem bija jāsabildējas
visdažādākajos veidos un fotouzņēmumu vajadzēja uzrādīt tiesnesim,
kurš bildi novērtēja un ļāva mums pildīt kārtējo uzdevumu.
Izejot cauri pusﬁnāla uzdevumiem, mums nu jau likās, ka māksla ir
rokā un Rīgā nostartēt būs tīrais nieks. Bet te nu gan nācās mazliet vilties. Jā, stafešu posmā lielākā daļa uzdevumu bija tādi kā Daugavpilī,
arī uzdevumu izpildei bija atvēlēts konkrēts laiks, taču uzdevumi bija
tikai vienpadsmit, bet startu vienlaicīgi uzsāka 60 komandas, kurām šo
vienpadsmit uzdevumu veikšanai bija atvēlētas divas ar pusi stundas.
Un te mēs sapratām, ka vinnētājas ir lielās klases, kurās bija 30 un
vairākskolēnu, jo katra uzdevuma izpildei vajadzīgi tikai 10 cilvēki, un
līdz ar to lielās klases varēja sadalīties un vienlaicīgi pildīt vairākus uzdevumus (tāpēc arī galvenās balvas „nocēla” lielo pilsētu lielās klases),
diemžēl mēs tā nevarējām, jo uz ﬁnālu aizbraucām vien 15 cilvēki, bet,
neskatoties uz to, visus uzdevumus paveicām atvēlētajā laikā, kaut gan
bija komandas, kuras diemžēl palika aiz borta.
Rīgā mēs neieguvām nekādas specbalvas, un tomēr emociju un iespaidu ir vesels vezums. Mājās atgriezāmies noguruši, bet gandarīti.
Turklāt Rīgā visu dienu mūs pacietīgi gaidīja Krāslavas novada domes
sarūpētais Kombuļu pagasta pārvaldes autobuss un divi visjaukākie šoferīši pasaulē – Viktors Daņiļevičs un Alberts Plinta. Paldies ģimnāzijas
vadībai, Krāslavas novada domei, Kombuļu pagasta pārvaldei, šoferīšiem un bērnu vecākiem par atbalstu!
Esam izgājuši cauri pusﬁnālam un ﬁnālam, un nākamajā gadā esam
spēka un drosmes pilni startēt vēlreiz.

Rīga, saturies – Krāslava nāk!!!

Aija Jakovele,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. a klases audzinātāja
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darbi, notikumi, cilvēki

MĀJĀS PAT SIENAS
PALĪDZ!
Ilgi domāju par to, kādu priekšvārdu uzrakstīt šim rakstam. Un tad izvēlējos šadu vienkārši izlasiet! Ceru, ka šī jaunā puiša pārdomas ļaus arī jums raudzīties nākotnē ar
optimismu!
Sergejs Begarovs ir krāslavietis. Šeit viņš ir dzimis, mācījies skolā, šeit viņš dzīvo un
strādā. Pavisam nesen atvēra savu autodarbnīcu un plāno attīstīties.
Savulaik tāpat kā daudzi citi jaunieši no Krāslavas Sergejs devās uz Īriju, kur aptuveni
gadu strādāja industriālās sakopšanas sfērā. Ilgāk neizturēja – tālu prom no mājām
nauda nenesa laimi.
„Nostaļģija,” pastāstīja Sergejs, „sveša valsts, atšķirīga kultūra, cita dzīve. Ne velti
saka, mājās pat sienas palīdz!”
Sergejs atgriezās mājās, bet dzīvi svešumā uztvēra kā neaizstājamu pieredzi - iemācījās paļauties tikai uz sevi.
Atnācu pie pašvaldības
vadītāja un teicu:
„Rakstu projektu,
gribu strādāt,
meklēju telpas”

Par tehniku es sāku interesēties
vēl bērnībā. Kolhozu laikos visu vasaras brīvlaiku pavadīju pie vecmāmiņas. Bēgu no mājām, lai paskatītos uz traktoriem, kombainiem. Ja
man atļāva pasēdēt pie stūres, lielāku laimi vairs nevarēja iedomāties.
Par savu biznesu sāku aizdomāties, kad jau strādāju autoservisā.
Kad nav nekā, kas palīdzētu uzsākt
uzņēmējdarbību, un ir tikai savas
idejas un liela vēlēšanās, ir jābūt
dzelzs nerviem un mērķtiecībai. No
paziņas Sergejs uzzināja, kā var iegūt ﬁnansējumu. Izrādās, nauda ir,
tikai jāprot to izmantot. Paziņa pastāstīja, kā viņš uzbūvēja pirti ar baseinu – vienkārši uzrakstīja biznesa
plānu un aiznesa to uz banku. Es rīkojos tāpat – par pamatu izmantoju
biznesa projekta struktūru, izklāstīju savu ideju un iesniedzu pieteikumu bankā. Un šo ideju atbalstīja.
Veselu gadu es loloju sapni par
to, ka varēšu atvērt savu darbnīcu.
Turpināju strādāt pie saimnieka un
apmeklēju dažādus kursus un seminārus - nevis sertiﬁkātu dēļ, man
bija svarīgākas zināšanas.
Atrast telpu palīdzēja Krāslavas
novada dome. Atnācu pie pašvaldības vadītāja un teicu: „Rakstu projektu, gribu strādāt, meklēju telpas.”
Drīz vien man piedāvāja nomāt
garāžu, kas pieder uzņēmumam
„Krāslavas nami”. Pirmais iespaids
nebija tas labākais, taču tad, kad es
visu sakārtoju, telpas varēja izmantot darbam.
No vienas puses, es saprotu, kā-

pēc daudzi cilvēki baidās uzsākt
savu biznesu. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus ir diezgan
problemātiski. Mans uzņēmums
tika reģistrēts jau šī gada februāra
sākumā, bet reāli es sāku strādāt
tikai maijā. Visu šo laiku vajadzēja
kārtot dažādas birokrātiskas procedūras. Turklāt nauda, ko banka
piešķīra projekta īstenošanai, nav
domāta tam, lai apmaksātu dažādu
dienestu izziņas, tie ir papildus izdevumi.

Es neesmu konkurents
lieliem autoservisiem

Konkurence? Baņķieri uzdeva man tādu pašu jautājumu. Es
neesmu konkurents lieliem autoservisiem, un es nevaru ar viņiem
konkurēt - man nav tādu iespēju. Ja
runa ir par nelielām autodarbnīcām,
tad tajās visiem ir savi klienti.
Esmu pārliecināts par to, ka meistariem, kas „draudzējas” ar datoru,
strādāt ir daudz vienkāršāk. Automobiļi noteikti pilnveidosies, un jāiet vienā solī ar mašīnbūves nozares
attīstību. Daudz jaunas informācijas
var smelties internetā. Protams, tur
ir daudz bezjēdzīgu faktu, bet reizēm var atrast daudz ko noderīgu
un paplašināt savas zināšanas.
Protams, autodarbnīcā noteikti
jābūt datordiagnostikas aprīkojumam, ar prasmi kvalitatīvi nomainīt
salūzušās detaļas pret jaunām mūsdienās nevienu nepārsteigsi. Tieši
šādu aprīkojumu es plānoju iegādāties tuvākajā nākotnē.

Kas jums traucē
kļūt par ministru?

Latgali vienmēr uzskatīja par visnabadzīgāko Latvijas reģionu. Arī
mūsu laikos banku statistika liecina
par to, ka Latgalē ir ļoti maz cilvē-

ku, kas gribētu iegūt ﬁnansējumu
savu ideju realizācijai.
Taču es no savas pieredzes zinu,
ka uzsākt biznesu nav tik sarežģīti. Manuprāt, problēmas ir saistītas ar to, ka vairāki cilvēki vienkārši negrib neko uzsākt, baidās
no kaut kā.
Ir jāpārvar šīs bailes, savas šaubas un neizlēmību. Ja tev ir divas
rokas, divas kājas, acis, ausis, tad
tu vari veiksmīgi strādāt.
Krāslavas jauniešu vidū ir zināma Gunāra (Sergejs runā par
Krāslavas novada domes priekšsēdētāju – autores piezīme)
pozīcija, viņš ir pārliecināts, ka
jāatbalsta jauniešu iniciatīvas, jāveicina jaunu darba vietu radīšana.
Atšķirībā no Saeimas deputātiem,
kuri tikai runā par to, ka jaunatne
brauc prom, ka vajag aicināt tautiešus atpakaļ dzimtenē, bet paši
nedara neko konkrētu, mūsu pašvaldības vadītāja vārdi saskan ar
darbiem. Labi saprotu, ka vadīt
darbus mūsu novadā nav tik vienkārši, kā spēlēt pasjansu datorā, ka
viņam ir daudz darba un ir liela atbildība. Taču, pēc manām domām,
galvenais ir tas, ka domes priekšsēdētājs ir ieinteresēts, lai cilvēki
šeit paliktu, strādātu, maksātu nodokļus un piesaistītu investīcijas.
Piemēram, viens no maniem
draugiem ir aizbraucis uz ārzemēm, aizbēga no problēmām personīgajā dzīvē. Es viņu labi pazīstu, viņam labi strādā smadzenes,
viņš ir arī ļoti kreatīvs cilvēks.
Taču viņš negrib riskēt, jo uzskata, ka uzsākt savu biznesu var
tikai tajā gadījumā, ja tev ir sava
nauda. Bet, kas neriskē, tas nevinnē! Citādi var strādāt visu mūžu

pie kāda saimnieka.
Kad bērnībā es palīdzēju savam
vectēvam, ar arklu izdzinu vagas
kartupeļiem, es viņam jautāju:
„Kā tev šķiet, vai manā vietā ir jābūt kādam citam?” Viņš atbildēja
apstiprinoši.
Daudzi cilvēki vienkārši gaida,
ka kāds viņu vietā visu izdarīs
un ka visu viņiem iedos valsts.
Parasti iedzīvotāji, īpaši vecākās
paaudzes pārstāvji, bieži pauž
savu neapmierinātību ar ministru,
deputātu darba algām. No vienas
puses, viņiem var piekrist. Bet no
citas – gribas uzdot jautājumu kas jums traucē kļūt par ministru
un saņemt šo lielo darba algu?
Nabagie vienmēr kritizēs bagātos.

Karodziņi pie auto
ir izrādīšanās,
nevis patriotisms

Ko nozīmē būt Latvijas patriotam? Piestiprināt Latvijas karodziņu pie savas mašīnas un lepoties ar to vai vienkārši dzīvot
un strādāt tur, kur esi dzimis, un
uzsākt šeit savu biznesu? Drīzāk
–otrais variants. Es domāju, ka
karodziņi pie auto ir izrādīšanās,
nevis patriotisms. Manuprāt, patriotismu vajadzētu izpaust nevis
ar savu aizkustinošo attieksmi
pret Mildu, bet ar cieņu pret apkārtējiem - aizstāvēt sievieti, palīdzēt bērnam vai sirmgalvim. Ir

„VIENMĒR GATAVS PALĪDZĒT”
26.maijā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika projekts „Vienmēr
gatavs palīdzēt”. Šo projektu izstrādāja un vadīja 6 studenti, kas Daugavpils Universitātē apgūst specialitāti „Skolotājs”. Projekta mērķis bija
iemācīt skolēnus sniegt pirmo palīdzību cietušajiem un saslimušajiem, kā
arī dod zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā.
Projekta sagatavošanas posmā mēs divus
mēnešus vācām nepieciešamo informāciju,
pamatojumu, kādam vecumam šis projekts
būtu vispiemērotākais, kā aktivitātes organizēt tā, lai bērniem tas būtu interesanti un
izzinoši. Anketējām 7.-8.klašu skolēnus, lai
uzzinātu, cik daudz viņi zina par pirmo pa-

līdzību. Rezultāti parādīja, ka 8.klašu skolēniem ir visvājākās zināšanas šajā jomā.
Ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstinājām
Varavīksnes vidusskolas direktori, vēlāk
kopā ar Ievu Bojarčuku saskaņojām projekta īstenošanas laiku, lai tas netraucētu mācību procesam.

Projektā bija ieplānotas trīs daļas. Pirmajā mēs skolēniem parādījām videomateriālu, kurā statistiski tika atspoguļota informācija par to, cik daudz nelaimes gadījumu
notiek tieši šajā vecumā (14-15 gadu), visbiežāk ar letālām beigām. Tad skolēniem
tika piedāvāta prezentācija, tad ar skolēniem runājām, kas prezentācijā tika atspoguļots pareizi, kas nepareizi, kā vajadzētu
rīkoties attiecīgajās situācijā. Skolēni tika
sadalīti četrās grupās, kas rotējošā kārtībā
apguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā – lauzta roka, bīstama asiņošana, cilvēks

nepieciešams mīlēt to vietu, kur
tu esi piedzimis, un cilvēkus, kas
dzīvo tev apkārt. Tavai attieksmei
ir jābūt redzamai nevis pie mašīnas sāniem, bet šeit (pieliek roku
pie sirds - autores piezīme).
Ja cieni cilvēku, tad jāciena arī
valoda, kurā viņš runā. Esmu beidzis skolu ar krievu mācību valodu, bet, ja pie manis atnāk klients
un uzdod jautājumu latviski, tad,
protams, es runāšu ar viņu latviešu valodā.
*
*
*
Mani plāni? Par tālo nākotni
nedomāju, nav jēgas. Taču plānot
sava biznesa attīstību gadam vai
diviem gadiem uz priekšu ir nepieciešams ikvienam uzņēmējam.
Ja uzņēmums neattīstīties, tad apgrozījums obligāti samazināsies.
Zinu, ka tas nav mans pēdējais
projekts, pie tā es neapstāšos, uzrakstīšu citu biznesa plānu, kas
būs orientēts uz attīstību.
Elvīra Škutāne,
autores foto
P.S. Sergeja Begarova autodarbnīca atrodas Vienības ielā 67,
Krāslavā (bijušā uzņēmuma
„Krāslavas siltums” katlu mājas
ēkā).
Var zvanīt pa tālr. 26869953.

bezsamaņā, acs trauma.
Pasākuma noslēgumā bērni zīmēja plakātus, kuros attēloja to, kas viņiem vislabāk
palika atmiņā, ar ko viņiem asociējas šis
projekts un kopā pavadītais laiks. Tad bērni
prezentēja savu darbu.
Mēs bijām sarūpējuši arī saldās balvas.
Paldies sponsoriem un sadarbības partneriem – Latvijas Sarkanajam Krustam un
„Nord-TrondelageRodeKors”.
Esmu priecīgs, ka Krāslavā notiek šādi
pasākumi, kuros bērni apgūst, manuprāt,
ikvienam cilvēkam noderīgas un nepieciešamas zināšanas.
Dzintars Patmalnieks,
DU students
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izglītība
„VIENS

NO ĪSTĀKAJIEM UN SKAISTĀKAJIEM PRIEKIEM ATPŪTA PĒC PADARĪTA DARBA.”

(Kants)

Tūrisms ir brīnišķīga iespēja labāk iepazīt vienam otru. Tiešs kontakts ar līdzcilvēkiem
rada savstarpēju dialogu, mācot respektu un toleranci. Došanās pārgājienos, ekskursijās, ceļojumos palīdz mums ne tikai lauzt iesakņojušos stereotipus, bet arī svinēt cilvēces
unikalitāti, kas padara tūrismu par virzītājspēku uz atvērtāku un vienotāku pasauli.
Mūsu skolā – Krāslavas Valsts
ģimnāzijā - nu jau par labu tradīciju ir kļuvusi „Tūrisma diena”.
Šogad tā bija īpaši spraiga un
sportiskām aktivitātēm bagāta.
Un var pat teikt – starptautiska.
Kopā ar mums, 8., 10. un 11.klašuskolēniem un skolotājiem, pārgājienā devās arī mūsu ilggadējie
draugi no Visaginas „Verdenes”
ģimnāzijas. Arī laiks mūs lutināja
– spīdēja saule, pūta mērens vējš.
Un šoreiz tas bija jo īpaši svarīgi
– mēs laivās braucām pa Daugavu! Lūk, arī skolēnu atsauksmes:
„Fantastiska iespēja līdz pārgājiena vietai nokļūt ar laivām, pa
ceļam veldzējoties Daugavas ūdeņos un izbaudot Daugavas loku
krāšņumu”; „Braucot mēs redzējām daudz skaistu vietu, it īpaši
skaista bija Daugava, jo tā burtiski
mirdzēja! Kur vēl skaistākas ainas!”; „Šo burvīgo piedzīvojumu
nekad neaizmirsīšu, jo, redzot tik
brīnišķīgu mūsu dabu, vēl vairāk
izjutu lepnumu un piederību savai
zemei. Es mīlu savu novadu!”
Otra daļa skolēnu, kas kārtoja
eksāmenu informātikā, arī nepalika, mājās gulšņājot, bet raiti sakārtoja ceļasomas un devās baudīt
dabu. Un kā gan citādi – draudzīga skola ir vienota skola gan
priekos, gan bēdās! Daļu ceļa līdz
Slutišķiem (mūsu pārgājiena galamērķis) viņi veica ar autobusu,
daļu – kājām. Kad savus tūristus,
kājāmgājējus, sagaidījām nometnes vietā, visi bija jautri, enerģijas
pilni darboties. Ātri vien Daugavas krastā izauga brīnišķīga telšu
pilsētiņa, mežs piepildījās ar jautram bērnu čalām, visapkārt skanēja joki… Mēs gaidījām savus
„laivotājus”. Kad Daugavas lokā
parādījās pirmā laiva, mūsu priekiem un sajūsmai nebija gala. Savus laivotājus mēs sagaidījām ar
„urrā” saucieniem un dziesmām.
Un laivotāji, noairējuši 5 stundas,
redzot un sajūtot mūsu enerģiju,
saņēmās un sarīkoja „sacensības”–
kurs ātrāk nokļūs līdz „ﬁnišam”.
Pirmā
„starptautiskā”
laiva
tuvojās krastam, un tās komandai
tika uzdāvināti lauku ziedi.
Tas nu gan bija pārsteigums arī
mums, skolotajiem, ko sagādāja
mūsu bērni. Katra laiva tika jo
mīļi sagaidīta, laivotāji jutās kā
īsti uzvarētāji. Lūk, ko saka paši
laivotāji: „Brauciens ar laivām

bija ļoti jautrs. Mēs bijām kopā ar
diviem puišiem no Lietuvas. Mēs
daudz sarunājāmies arī ar tiem,
kas peldēja citas laivās, spēlējām
spēles, dziedājām dziesmas,
smējāmies. Atpeldējām paši
pirmie. Sagaidīja mūs ļoti jauki un
jautri, bija ļoti patīkami”; „Braukt
ar laivām - tā bija kolosāla iespēja
pierādīt sev, ka daudz ko vari, ja
gribi. Un komandai ir spēks! Tādi
bijām mēs laivā, un tādi bijām
mēs visi laivotāji uz Daugavas, un
tādi bijām mēs visi kopā. To īpaši
sajutu, kad atskanēja pirmie „urrā”
saucieni, bet saucējus redzēja
vēl tikai pirmie laivotāji!”; „Kad
izkāpām krastā, saulē nodeguši
un noguruši, jutāmies laimīgi, jo
redzējām, ka mūs te jau gaida.
Un gaida pa īstam!”; „ Kad mēs
ieradāmies, apkārt valdīja pozitīva
noskaņa, visi mūs gaidīja un bija
priecīgi”.
Pēc neilgas atpūtas visi
piedalījās dažādās aktivitātēs,
kurās bija jāizmanto veiklība,
attapība,
spēks,
komandas
sadarbības prasmes, arī tādās,
kas
prasīja
saņemties
un
pārvarēt
bailes,
piemēram,
no augstuma, kā arī jautras
aktivitātes, kur bērnu smiekliem
un priekiem nebija gala. Jāiebilst,
ka
pārbaudījumos
azartiski
piedalīties vēlējās visi komandas
dalībnieki (arī skolotāji!), bet tie,
kas tomēr atteicās darboties, bija
vislabākie pasākuma fani, kas ar
skaļiem saucieniem atbalstīja un
uzmundrināja visus pārējos, arī
tiesnešus. Skolēnu atsauksmes:
„Interesanti izveidotas un labi
organizētas atrakcijas kolektīva
saliedēšanas
un
sadarbības
veicināšanai”; „Ļoti iepatikās
konkursi, tie bija oriģināli, agrāk
nekur tādus nebiju redzējusi!
Skolotāji mums sagādāja kolosālu
pārsteigumu. Paldies! Tad notika
apbalvošana. Uzvarētāji bijām
mēs visi”; „Mūsu klase neieguva
godalgotu vietu, bet rezultāts
šoreiz nebija tas galvenais,
galvenais jau ir tas, ka mēs bijām
kopā un to izdarījām!”; „Visi
dabūja balvas – sulas. Tās tik labi
noderēja pēc šīm aktivitātēm!”;
„Mēs ļoti centāmies visu izpildīt
pareizi, precīzi un ātri. Un
rezultāts – godalgota vieta! Un
mūsu astotie – tie nu gan īsti
malači!
Mums,
vecākajiem,

neļāva atslābināties.”
Līdz ar tumsiņu uz mājam
aizbrauca mūsu lietuviešu draugi
- gandarīti, sajūsmināti, priecīgi.
Teica, ka pirmo reizi piedalījās
tika jaukā pasākumā, tik labestīgā
un draudzīgā kompānijā un
noteikti piedalīsies atkal.
Pēc aktīvi pavadītas dienas
mēs gatavojām vakariņas („Pēc
tam sākām gatavot ēst. Zēni cepa
cīsiņus, meitenes gatavoja pārejos
ēdienus. Kopumā mūsu vakariņas
bija garšīgas, un tās bija labākās
un jautrākās vakariņas manā
mūžā!”; „ Kad iestājās tumsa,
mēs kopā ar skolotajiem sēdējām
pie ugunskura. Mums bija tik
mīļi un jauki!”), pulcējāmies ap
ugunskuru, sildījāmies, cepām
desiņas un pārrunājām to, kā
pagāja diena.Visi stāstījām par
saviem piedzīvojumiem… un ar
kādu sajūsmu skolēni klausījās
skolotāju pastrādātajos viņu
skolas laika „nedarbos”!
Arī nakts pagāja nemanot –
sarunās, smieklos, dziesmās,
nostāstos, pasakās, atmiņās… No
rīta somas un teltis tika sakravātas,
atpūtas vieta – sakārtota. Varēja
doties mājup.
Vēl joprojām gremdējamies
pozitīvās atmiņās un emocijās –
„Tā bija mana labākā nometne,
kurā es biju”; „Man ļoti patika
šis pārgājiens, un es atkal vēlētos
iet šādā pārgājienā kopā ar
skolotajiem!”; „Šo piedzīvojumu
es nekad nevarēšu aizmirst. Tas
bija kolosāls!”; „Paldies visiem
manas ģimnāzijas skolēniem un
skolotājiem par kompāniju un par
to, ka bija tik jautri!”.
Ir milzīgs prieks un gandarījums,
kad rezultāts ir acīmredzams –
laimīgi skolēni un tāpēc arī laimīgi
viņu vecāki un skolotāji. Un ko
gan vēl vairāk var vēlēties?!
Lielu paldies sakām Naujienes
pagasta pārvaldei par piedāvāto
brīnišķīgo vietu atpūtai un
sagādāto malku ugunskuram, SIA
„Lapkovskis un dēls” par piedāvāto
transportu, kā arī vislielākais
PALDIES jaunsargu instruktoram
Dzintaram Patmalniekam par
milzīgo palīdzību tūrisma dienas
aktivitāšu organizēšanā.
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece

VISVAIRĀK PIRMO VIETU
IEGUVA KRĀSLAVAS VIEGLATLĒTI

29.maijā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā notika 16.starptautiskās
sacensības jauniešiem vieglatlētikas trīscīņā. Uz sacensībām ieradās sportisti no
Novopolockas (Baltkrievija), Daugavpils,
Daugavpils novada, Ilūkstes novada, Izvaltas un Krāslavas.

Jaunie sportisti sacentās augstlēkšanas, tāllēkšanas
un mešanu trīscīņā. Visvairāk pirmo vietu ieguva
Krāslavas vieglatlēti - 9 reizes viņi kāpa uz pjedestāla augstākā pakāpiena.

Neoﬁciālais komandu vērtējums:
vieta komanda zelts
sudrabs bronza
1.Krāslava
9
8
3
2.Daugavpils
6
6
7
3.Novopolocka
5
3
5
4.Ilūkstes NSS
1
1
2
5.Izvalta
1
0
0
6.Daugavpils NS 0
2
0

Jautrais brauciens pa Daugavu kopā ar lietuviešu draugiem

Lietuviešu sagādātais pārsteigums

Ka īstam zirgam mugurā

Domā! Dari! Ievēro laiku!

sports
kopā
20
19
13
4
1
2

Raitis Timma
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INTERVIJA
- Pastāstiet, kā jūs iepazināties! Sakiet,
lūdzu, Olga, vai tēvs Andrejs jūs aplidoja?
Olga: Tas notika svētdienas skolā, pieaugušo grupā, kur es biju pasniedzēja. Kādu
laiku mēs vienkārši draudzējāmies, bet pēc
tam Andrejs sāka mani aplidot.
- Kā parasts puisis?
Olga: Jā, mēs gājām uz kafejnīcu, bijām
teātrī, skatījāmies kino - kā visi.
Tēvs Andrejs: Bija arī ziedi, konfektes viss, kā nākas!
- Olga, vai agrāk jūs domājāt par to, ka
kļūsiet par vecticībnieku baznīcas pārziņa sievu?
Olga: Nē, protams, tāda mērķa man nebija, jo vecticībnieku mācītāja sievai ir ļoti
daudz pienākumu. Andrejs tolaik bija vienkāršs puisis, viņš sāka apmeklēt dievnamu
20 gadu vecumā, tad es pat nedomāju, ka
ticība spēlēs tik lielu lomu viņa dzīvē. Bet
liktenis lēmis citādi – tad es sapratu, ka viņš
grib izvēlēties tieši šo ceļu savā dzīvē, un,
protams, netraucēju Andrejam īstenot šo ieceri.
- Ar ko jūsu dzīve atšķiras no parastas
sievietes ikdienas? Vai jūs, Olga, drīkstat
lietot dekoratīvo kosmētiku, vai sekojat
modes tendencēm?
Olga: Dekoratīvā kosmētika - minimāli
un ļoti reti. Protams, es tāpat kā visas sievietes gribu izskatīties labi, cenšos rūpēties
par sevi un savu ārējo izskatu. Taču vecticībniekiem ir savi likumi, ir paredzēti vairāki
ierobežojumu.
Tēvs Andrejs: Apģērbam jābūt atbilstošam līdzsvarotam stilam, nedrīkst izvēlēties
pārāk atklātu apģērbu. Taču ar to nav nekādu
problēmu, jo mūsu dienās ir daudz dažādu
apģērbu veidu, kas ir piemēroti vecticībnieku priekšstatiem par sievietes skaistumu.
- Vai ir vēl kaut kādas funkcijas atbilstoši baznīcas likumiem, kas vecticībnieku baznīcas pārziņa sievai ir jāveic dievnamā?
Olga: Konkrētu kanonu nav, taču es pakļauju savu dzīvi baznīcas vajadzībām
- palīdzu savam vīram dievkalpojumu laikā, aktīvi piedalos Krāslavas vecticībnieku
draudzes pasākumos.
- Nastja vēl ir ļoti maza, vai Daniilam
ir kaut kādi aizliegumi, kuru nav bērniem
no citām ģimenēm?
Olga: Daniils kopā ar mums ietur gavēni.
Tas ir saistīts ne tikai ar ēdienu, bet arī ar uzvedību. Gavēņa laikā mūsu ģimene nepiedalās nekādos svētkos, nedomā par izklaidēm.
Daniils apmeklē svētdienas skolu, drīz tiks
organizēta starptautiskā kristīgā nometne,
kura notiks Preiļu novadā, Silajāņu pamatskolas ēkā. Nometnē piedalīsies vecticībnieku bērni ne tikai no Latvijas, bet arī no
Lietuvas un Igaunijas.
Protams, dēls iet ar mums uz baznīcu, taču
mēs cenšamies neko viņam neuzspiest, jo
tas, ka viņa tētis ir Krāslavas vecticībnieku
baznīcas pārzinis, bet mammas dzīve ir cieši
saistīta ar dievnamu, ir saistīts ar mūsu, vecāku, izvēli. Daniilam mēs piedāvāsim izdarīt savu izvēli pašam.
Tēvs Andrejs: Mēs gribam, lai mūsu dēls
redzētu pasauli tādu, kāda tā ir. Nedrīkst pieļaut situāciju, kad, izejot no lūgšanu nama,
viņš nezinātu, kā dzīvot šajā pasaulē, kā iekļauties sabiedrībā.
Olga: Mēs neatņemam mūsu dēlam bērnību, ikvienam cilvēkam tā ir tikai viena.
Ja mēs, pieaugušie, svinam tādus ģimenes
svētkus kā Eņģeļa diena, tad Daniilam ir arī
dzimšanas diena.
- Daniil, ar kādām rotaļlietām tu spēlē?
Vai tu zini, kas ir Zirnekļcilvēks? (uzdodu
jautājumu zēnam – autores piezīme).
Daniils: Jā, zinu. Vēl man patīk spēlēt ar
Bruņurupučiem Ņindzām.
- Vai Daniilu par kaut ko arī soda?
Olga: Jā, mūsu ģimenē ir stingri noteikumi.
- Es sapratu, ka izvēles tiesības Dani-

Krāslavas vecticībnieku baznīcas pārziņa Andreja Sokolova ģimene jau
6 gadus dzīvo Krāslavā. Tēvs Andrejs un viņa dzīvesbiedre Olga audzina
divus bērnus - dēlu Daniilu un meitu Anastasiju.
Kā dzīvo šī ģimene? Kādi ir viņu prieki un bēdas? Ar ko atšķiras Olgas
dzīve no parastas vidusmēra sievietes ikdienas? Vai tēvs Andrejs prot vārīt putru? Par to un daudz ko citu Andrejs un Olga Sokolovi pastāstīja
intervijā „KV”.

IR JĀTIC, AR TICĪBU
IR VIEGLĀK DZĪVOT!

ilam būs. Taču sirds dziļumos jūs noteikti
gribētu, lai viņš aizietu pa tādu pašu ceļu,
kādu jūs izvēlējāties sev? Vai, pēc jūsu domām, viņām piemērotāka cita profesija,
kas nebūs saistīta ar baznīcu?
Olga: Konkrēta profesija ir obligāta,
mums arī ir iegūta specialitāte. Kā attīstīsies
viņa dzīve nākotnē? Es gribētu, lai viņš dziedātu lūgšanu namā un palīdzētu tēvam. (Apklust, aizdomājas- autores piezīme). Taču
tas ir ļoti smags ceļš, kas prasa lielu pacietību, lai Daniils izvēlas pats!
- Tagad parunāsim par tēvu Andreju.
Olga, pastāstiet, lūdzu, vai jūsu vīrs prot
iesist naglu, uztaisīt remontu, izmazgāt
grīdu, izvārīt putru?
Olga: Jā, protams, viņš māk visus vīriešu darbus, pēc izglītības viņš ir celtnieks. Ja
vajag, viņš arī putru izvārīs un sakops māju.
Vispār mēs cenšamies visu darīt kopā.
- Kā jūs pavadāt savu brīvo laiku?
Tēvs Andrejs: Vecticībnieki no senajiem
laikiem ir zemes kopēji. Man ļoti patīk strādāt dārzā. Izeju ārā pulksten 4-5-os no rīta,
kad putniņi dzied, pastrādāju no sirds un
jūtu, ka zeme dod man spēku.
- Jūs ceļaties tik agri?!
Olga: Tā sanāk, ka vasaras periodā visa
diena ir aizņemta - dievkalpojumi, tikšanās,
organizatoriskais darbs, saimnieciskās lietas, tāpēc darbam dārzā paliek tikai agra rīta
stundas.
Tēvs Andrejs: Rudenī mums ļoti patīk sē-

ņot. Arī dēlu iemācījām orientēties mežā un
atpazīt ēdamās sēnes. Turklāt es uzskatu, ka
jāzina vieta, kurā tu dzīvo. Krāslavas novadā
ir ļoti skaista daba, nav nepieciešamības kaut
kur braukt, izej no mājām un priecājies!
- Kurš jūsu ģimenē ir galvenais?
Olga: Lēmumus pieņem Andrejs, taču
mēs abi esam izvēlējušies šo dzīves ceļu un
cenšamies apspriest visu kopā.
Tēvs Andrejs: Jā, mēs runājam par visu,
sākot ar ģimenes problēmām un beidzot ar
baznīcas lietām. Esmu ļoti pateicīgs Olgai
par morālo atbalstu. Viņa nebaidās norādīt
uz manām kļūdām, saka man taisnību, un tas
ir ļoti svarīgi.
- Vai jums ir aizliegts šķirties?
Tēvs Andrejs: Atbilstoši noteikumiem mēs
nedrīkstam šķirties, jo paši izvēlējāmies šo
ceļu. Un mūsu ģimenē tādas domas nekad
nav radušās.
Olga: Kad nolēmām apprecēties, mēs
abi gribējām laulāties baznīcā. Tolaik tas
vēl nebija tik izplatīti un, var teikt, moderni
kā mūsdienās - mums šis solis bija ļoti nopietns un pārdomāts. Kā rakstīts Evaņģēlijā:
„Tātad, viņi vairs nav divi, bet viena miesa;
ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs
šķirt.”
- Olga, kādas dzīvesbiedra rakstura
īpašības jūs vērtējat visaugstāk?
Olga: Manuprāt, to, ka Andrejs ir ļoti
enerģisks un aktīvs. Mēs daudz laika pavadām dievnamā, un dažreiz gribas ar visu ģi-

meni doties pie dabas krūts, apciemot draugus. Vēl man ļoti patīk, ka mans vīrs ir ļoti
labsirdīgs, mums ir viegli un labi kopā.
- Tēvs Andrej, bet par ko jūs cienāt savu
sievu Olgu?
Tēvs Andrejs: Visaugstāk es vērtēju viņas
mīlestību un to, ka viņa uzdāvināja man šos
dārgumus (ar maigumu skatās uz bērniem autores piezīme) - Daniilu un Nastju. Vēl es
varu lepoties ar to, ka Olga ļoti labi gatavo
ēst. Kad beidzas gavēnis, es cenšos viņu ar
kaut ko iepriecināt - ar pārsteigumu, dāvanu,
bet viņa pateicībā par to gatavo man garšīgus
ēdienus.
- Vai jums ir ģimenes draugi?
Olga: Jā, protams, mums ir draugi, mēs
satiekamies, kontaktējamies. Pārsvarā tie ir
mūsu ticības cilvēki - pašlaik ir daudz jaunu
mācītāju, un mēs organizējam dažādus pasākumus. Protams, mēs draudzējamies arī ar
citu konfesiju pārstāvjiem, jo tagad ir daudz
jaukto ģimeņu.
Tēvs Andrejs: Mums ir daudz paziņu ne
tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā, Krievijā.
- Parasti garīdznieku ģimenes apkārtējiem ir kā zem „palielināmā stikla”. Vai
Krāslavā jūs to izjūtat?
Olga: Ļoti! Kaut gan mēs esam parasti cilvēki ar saviem trūkumiem un labajām īpašībām (smaida - autores piezīme). Iespējams,
kad kļūsim vecāki, spēsim pret tādu uzmanību izturēties vienkāršāk.
- Vai sakarā ar to Daniilam nav problēmu?
Olga: Skolā mums nav tādu problēmu.
Mūsu dēls labi kontaktējas ar saviem vienaudžiem. Bērni zina, ka Daniila tēvs ir
Krāslavas vecticībnieku baznīcas pārzinis,
un uztver mūs kā visus pārējos cilvēkus.
- Krāslavā jūs dzīvojat gandrīz 6 gadus.
Vai tagad tā ir arī jūsu pilsēta?
Tēvs Andrejs: Tagad jau jā, bet mēs ilgi
nevarējām pierast. Ļoti patīkami, ka pilsēta
attīstās, tā ir sakopta un labiekārtota. Mums
ir, ar ko salīdzināt. Kad mēs atbraucām uz
Krāslavu, tā bija bēdīgā stāvoklī: pa ietvēm
nevarēja pārvietoties, pilsētas centrā nebija
pat strūklakas. Pašlaik tā ir skaista, tīra, mājīga pilsēta, kur ir patīkami dzīvot.
- Ko jūs varētu teikt par Krāslavas vecticībnieku garīgo dzīvi?
Tēvs Andrejs: Mūsu ģimenes mērķis –
paaugstināt pilsētas vecticībnieku garīgo
līmeni. Mēs organizējam svētceļojumus uz
dažādām pilsētām, kur apmeklējam vecticībnieku dievnamus. Nesen bijām Rēzeknē,
pēc mūsu domām, brauciens izdevās. Mēs
ne tikai iepazināmies ar Rēzeknes vecticībnieku baznīcas pārzini tēvu Vasiliju Bistrovu un vecticībnieku draudzes priekšsēdētāju Vladimiru Nikonovu, bet arī apskatījām
dievnamu un aizbraucām ekskursijā pa pilsētu. Mēs rīkojam Ziemassvētku vakarus,
garīgo dziesmu pasākumus kultūras namā,
jo mums, vecticībniekiem, ir, ar ko lepoties ar mūsu tradīcijām, paražām, mūsu senčiem.
Kad bija vairāk brīvā laiku, pirms Nastjas
piedzimšanas, es organizēju dievnamā garīgus lasījumus. Uztraucos, ka cilvēki nenāks,
un biju pārsteigts, kad sapulcējās gandrīz 20
klausītāju. Septembrī plānoju turpināt šos
pasākumus.
Olga: Paldies Dievam, tagad Krāslavas
vecticībnieku draudzes locekļi nekautrējas
vērsties pie tēva Andreja un stāsta viņam par
savām problēmām. Diemžēl daudzi cilvēki
atceras par Dievu tikai tad, kad nokļuvuši
bēdās, bet ir dažādi kanoni atbilstoši dzīves
situācijām.
Ir nepieciešams lūgties Dievam, un neaizmirstiet arī pateikties Dievam! Ir jātic, ar
ticību ir vieglāk dzīvot!
- Paldies, ka atradāt laiku sarunai!
Intervijas beigās Daniils jau saldi gulēja,
nolicis galvu uz māmiņas pleca, bet mazā
Nastja čučēja tēta stiprajās un siltajās rokās.
Un es padomāju: ”Tā ir harmoniska, draudzīga, laimīga un ļoti vienkārša ģimene.”
Elvīra Škutāne, autores foto

8 Kraslavas V

ESTIS

JAUNATNES LIETAS

POZITĪVI,
ATRAKTĪVI,
AR „ROZĪNĪTI”!

Jau trešo gadu pēc kārtas Krāslavas novada dome izsludina jauniešu projektu konkursu, tiek piešķirts finansējums jaunatnes ideju īstenošanai. Šogad finansējumu saņēma 13 projektu. Viens no
tiem – „Ģimnāzisti”. „Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremonijas organizēšana”.
29. maijā KVĢ parlaments realizēja savu ideju - Gada balvas pasniegšanas ceremonija pagāja
pozitīvi, atraktīvi, ar „rozīnīti”. Piedāvājam lasītājiem fotoreportāžu no pasākuma.
Gada skolotāji
- Viktorija Naļivaiko un Harijs
Misjuns.

Lielākā
daļa
skatītāju sēdēja
krēslos, bet daži
„atdeva priekšroku” parketam.

Daži uz ceremoniju devās kājām, citi
– ar transporta līdzekli.

Trešo gadu pēc kārtas balvu nominācijā „Gada lakstīgala” saņēma Laura Lene.

Skaņu operators un video režisors
strādāja profesionāli un saskanīgi.

Apburoši ceremonijas vadītāji – Luīze
Vorslova un Andris
Ivanovs (Andris ir
uzvarētājs nominācijā „Skatuves
zvaigzne”).

Balvu
nominācijā
„Gada augstākais vērtējums” (vidējā balle - 9,5)
ieguva Aiva Staņēviča.
Publikas mīluļi - grupa
„Sviests”.

Balvu nominācijā „Gada ģimene”
ieguva Marija un Pāvels Podjava.

Agate Reruha – „Gada dejotāja”.

CIRKA ŠOVS UZ ŪDENS
AR JAUNU,
AIZRAUJOŠU PROGRAMMU
„AQUA SHOW SMILE”

reklāma
Mūsu darbs Jūsu drošībai!
Sertiﬁcēta zibensaizsardzības izbūve, elektroiekārtu
kontrolmērījumi. Darba pieredze 38 gadi. Kvalitāte par
saprātīgu cenu, garantijas. T. 29275604, 65625103.

Vidzemes mācību centrs aicina
apgūt masiera profesiju arī Krāslavā

Cirka šovā uz ūdens jūs gaida ekskluzīva un neaizmirstama programma ar Eiropas mēroga profesionālo mākslinieku piedalīšanos.

Programmā:
klasiskā ķermeņa masāža, reﬂeksoloģija, aromaterapija, anatomija, mikrobioloģija, higiēna.
Mācību noslēgumā tiek izsniegts Izglītības ministrijas licencēts diploms, apliecība.
Informācija pa tālruni 27606193.

Jūs pārsteigs cirka priekšnesumi: akrobāti, iluzionisti, burvju mākslinieki, uguns šovs, klauni, pasaules līmeņa triku meistari, kā arī ūdens strūklaku
šovs.
BIĻEŠU CENA NO 3.00€.
SUPERAKCIJA!
AR ŠO FLAJERI ATLAIDE IEEJAS BIĻETEI - 1.00€.

sludinājumi

(Akcija ir spēkā, pērkot biļeti virs 5.00€)
Priekšnesumi notiks 15.jūnijā plkst.16.00
un 16. jūnijā plkst.18.00.

līdzjūtība
Izsakām dziļu līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā
ar Svjatoslavu Turzjonoku, tēti zemes klēpī guldot.
Krāslavas pagasta pārvalde
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Elvīras Škutānes foto

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

 Pērk senlaicīgas dzintara krelles, apaļas, ovālas
formas, un citas dzintara rotaslietas, lielus dzintara
gabalus. T.28282963.
 Pārdod garāžu Pļavu ielā, datoru, masāžas krēslu.
Т. 26007072.
 Pērkam senlietas: svečturus, ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus, patvārus,
Krievijas cara laika sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika fotogrāﬁjas, munīciju, ķiveres, siksnas, uniformu (līdz 1945. g.), dzirnakmeņus, alus mucas, viengabala riteņus, pulksteņus. Т. 26277955.
 Pārdod bērnu ratiņus 3/1 (kulbiņa, sēžamā daļa
un autosēdeklītis) spilgti rozā krāsā. T. 25468680.
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

