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JAUNS BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS IR ATKLĀTS!
18.maijā savus pirmos 

viesus sagaidīja jauns bēr-
nu rotaļu laukums.

Mazie apmeklētāji centās paspēt 
visur - nobraukt no kalniņiem, uz-
kāpt piramīdā, pašūpoties šūpolēs, 
izmēģināt skanīgu mūzikas instru-
mentu, izcept smilšu kūku smilšu 
kastē un vienkārši paskraidīt pa 
krāsaino segumu. Spriežot pēc 
lielas rosības, kas valdīja jaunajā 
bērnu rotaļu laukumā, kā arī ma-
zuļu smiekliem un smaidiem, viņi 
bijuši stāvā sajūsmā.

Kā uzsvēra Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs, jau otro 
gadu pašvaldība sakārto dzīvoja-
mo mikrorajonu, ko daudzi pil-
sētnieki sauc par „aerodromu”. 
Līdztekus ielu, daudzstāvu māju 

pagalmu un ietvju rekonstrukci-
jai tika ieplānota arī jauna bērnu 
rotaļu laukuma ierīkošana.

„Esam ļoti gandarīti par to, ka 
šo projektu pašvaldība realizē-
ja ar aktīvu pilsētnieku līdzdalī-

bu,” atzina Gunārs 
Upenieks. „Portā-
lā kraslavasvestis.
lv tika izsludināta 
aptauja par piemē-
rotāko laukuma at-
rašanās vietu, pēc 
tam mēs lūdzām 
iedzīvotājus izteikt 
savu viedokli par 
bērnu rotaļu lau-
kuma elementu 
variantiem. Prieks, 
ka mums ir nevien-
aldzīgi cilvēki, 
kuri izteica inter-
netā savus priekš-
likumus. Tas, ko 
redzam šodien, ir 
mūsu kopdarba re-
zultāts, bet domā-

ju, ka šis laukums ir gan skaists 
un ērts, gan pietiekami drošs. 
Gribu aicināt visus iedzīvotājus, 
vecākus, vecmāmiņas un vectē-
tiņus, lai viņi būtu ieinteresēti 
un pēc iespējas pieskatītu mūsu 
jauno bērnu rotaļu laukumu, kā 
arī ziņotu policijai, ja kāds te 
izdomās darīt nedarbus.”

Gunārs Upenieks pastāstīja, ka 
visi remontdarbi Aronsona ielas 
mikrorajonā vēl nav pabeigti, iet-
vju ierīkošana un ielu rekonstruk-
cija tiks turpināta.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Cienījamie vecāki! Lūdzam 
izskaidrot saviem bērniem uzve-
dības noteikumus jaunajā rota-
ļu laukumā. Laukuma teritorijā 
ir nodrošināta videonovērošana, 
un jau tagad ir daži pusaudži, 
kas ir nonākuši pašvaldības po-
licijas redzeslokā.

PĀRSKATĪTA 2010. GADA
 PENSIJU IZMAKSA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi izmaksāt 
pensijas, kas pārskatītas no 2016. gada 1. janvāra, piemērojot koriģētos 
algu indeksus. Ja pensija ir lielāka nekā iepriekš saņemtā pensija, tad 
starpība tiek izmaksāta vienā summā par visu pagājušo periodu.

VSAA vērš uzmanību, ka pārskatīšanas rezultātā ne visu pensiju ap-
mēri mainīsies.

Vecuma pensijas apmērs tiks saglabāts iepriekšējā apmērā, ja:
1) vecuma pensija bija piešķirta minimālajā apmērā, un pārskatīšanas 

rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs nesasniedz minimālo ap-
mēru;

2) vecuma pensija piešķirta iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdie-
nas pensijas apmērā, un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma 
pensijas apmērs nesasniedz iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas 
pensijas apmēru;

3) vecuma pensija, kas piešķirta pirms 2010. gada, katru gadu ir pār-
rēķināta par papildus uzkrāto pensijas kapitālu. 

Tiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs būs palielinājies, VSAA 
uz pensionāra deklarētās dzīves vietas adresi nosūtīs lēmumu par jauno 
pensijas apmēru. 

VSAA vērš uzmanību, ka jaunajā pensijas apmērā nav ietverta ie-
priekš piešķirtā piemaksa pie pensijas, kuras apmērs netiek pārskatīts, 
un tāpēc lēmumā nav norādīts. Iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas 
tiek izmaksāta vienlaicīgi ar pārskatīto pensiju. 

Pensijas saņēmējiem, kuriem pensija pārsniedz ar iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī (ja nav 
papildus atvieglojumi), no summas, kas pārsniedz neapliekamo mini-
mumu, VSAA ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā. 

Ja pensijas starpība tiek izmaksāta pirms regulārās mēneša pensijas 
izmaksas, to izmaksā bez IIN ieturējumiem, bet visu kopējo IIN sum-
mu gan no izmaksātās pensijas starpības, gan regulārās mēneša pensijas 
VSAA ietur no regulārās mēneša pensijas. Tāpēc regulārā mēneša pen-
sija, ko saņem tajā mēnesī, kurā pirms tam izmaksāta pensijas starpība, 
var būt samazinātā apmērā. 

2016. gadā tiek pārskatītas 2010. gadā piešķirtās un 2010. gadā par 
uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas pārrēķinātās vecu-
ma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas kopumā vairāk nekā 34 
tūkstošiem pensionāru.

Papildu informācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses 
sekretāre Iveta Daine. Tālr.67013616, mob. tālr. 29466755, e-pasts: ive-
ta.daine@vsaa.lv



2
aktuālā informācija

IZSOLE
Krāslavas novada dome pazi-

ņo, ka Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli tiek pārdota Krāslavas 
novada Kombuļu pagasta pārval-
des īpašumā esošā kustamā manta 
– vieglā automašīna DACIA LO-
GAN, valsts reģistrācijas numurs 
GN 4823.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– EUR 1900,00 (viens tūkstotis 
deviņi simti EUR, 00 centi), kas 

ir izsoles sākumcena, nodroši-
nājums – EUR 190,00. Iepazī-
ties ar izsoles noteikumiem var 
pašvaldības mājaslapā internetā 
(www.kraslava.lv) vai personī-
gi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, līdz 2016. gada 15. jū-
nijam plkst.10.00. Izsoles pre-
tendentu reģistrācija izsolei no-
tiek līdz 2016. gada 15. jūnijam 
plkst.10.00 darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, nogādājot pie-

teikumu personīgi, ar kurjeru vai 
pa pastu. 

Izsole notiks 2016. gada 15. jū-
nijā plkst.11.00.

 Samaksa – nosolītā summa, at-
rēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 
jāsamaksā desmit dienu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas.

Automašīnu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties un vienojoties 
par konkrētu apskates laiku ar 
A.Umbraško, tālrunis 29435179.

    Tālrunis uzziņām 65681764.

Šogad tradicionālajā iedzī-
votāju iniciatīvu konkursā 
“Iedzīvotāji veido savu vidi” 
tika iesniegti 23 projekti par 
kopējo summu 12519,6 eiro. 
Tā kā pieprasītais finansē-
jums par 25% pārsniedza 
pieejamo, vērtēšanas komi-
sija ļoti rūpīgi skatīja katra 
projekta budžeta pozīcijas 
un rezultātā - Krāslavas no-
vadā ir atbalstīts 21 “Iedzīvo-
tāji veido savu vidi” projekts! 

Lielākajai daļai no projektiem fi -
nansējums tiek piešķirts mazāks par 
pieprasīto, vai nu koriģējot atseviš-
ķas pozīcijas, vai samazinot darāmo 
lietu apjomu, vai arī piesaistot pa-
pildus fi nansējumu. Kopējā piešķī-
ruma summa no Krāslavas novada 
budžeta 9001,50 EUR.

Lai raita projektu ieviešana!
Projekti iesniegšanas kārtībā:
1.“Tērpi euharistiskās procesijas 

organizēšanai Svētās Annas Romas 
katoļu baznīcā Izvaltā”, biedrība 
„Esi ar mums”, 500,00 EUR;

2.“Teritorijas Kalniešu pagasta 
centrā atpūtas vietas labiekārtoša-
na”, nereģistrēta grupa “Kalniešu 
entuziasti”, 492,5 EUR;

3.“Kad ceriņi pie mājām zied...” , 
nereģistrēta grupa “Aronsona ielas 
iedzīvotāji”, 460,00 EUR;

4.“Apstādījumi pie Indras luterā-
ņu baznīcas ēkas”, Indras jauniešu 
biedrība „Stāvēt aizliegts”, 300,00 
EUR;

5.“Bērnu rotaļu laukuma atjauno-
šana un modernizēšana Lāčplēša ie-
las un Jaunās ielas pagalmā Krāsla-
vā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Jaunie Lāčplēši”, 500,00 EUR;

6.“Krucifi ksa atjaunošana Ūdrīšu 
pagasta “Veiguļos””, nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa “Veiguļi-Augst-
kalne-Romuļi” (“VAR”), 200,00 
EUR;

7.“Futbola kluba “Krāslava” 
sportistu ģērbtuves/trenera darba 
kabineta labiekārtošana Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas telpās”, 
biedrība futbola klubs “Krāslava”, 
500,00 EUR;

8.“Bērniem drošs un pilnveidots 
spēļu laukums”, nereģistrēta iedzīvo-
tāju grupa “Kaimiņi”, 400,00 EUR;

9.“Kultūrvēsturiskā mantojuma 
liecību saglabāšana vecajos Krāsla-
vas kapos”, biedrība “Kruoslovys 
amatnīku broliste”, 500,00 EUR;

10.„Ziedošā Piedruja, turpinā-
jums-3”, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa “Daugavieši”, 500,00 EUR;

11.“Skaistā vidē skaisti cilvēki”, 
salons ”Oksana”, 300,00 EUR;

12.“Jauna šilte „Pīlādzītim” 30 
gadu jubilejā”, biedrība “Pīlādzītis 
klubs”, 500,00 EUR;

13.“Tirgus laukuma teritorijas 
labiekārtošana Robežniekos”, līde-
ru grupa “Robežnieku  optimisti”, 
500,00 EUR;

14.“Indras Romas katoļu baznī-
cas pagalma labiekārtošana”, Indras 
Romas katoļu baznīcas draudzes 
pārstāvji, 500,00 EUR;

15.“Vides pielāgošana zīdaiņiem 
un pirmsskolas vecuma bērniem 
ģimenes atbalsta centrā „Atvērtī-
ba””, biedrība “Krāslavas māmiņu 
klubs”, 300,00 EUR;

16.“Krāslavas katoļu baznīcas un 
klostera ēkas teritorijas labiekārto-
šana: Z un A teritorija”, Krāslavas 
Sv.Ludvika Romas katoļu draudze, 
400,00 EUR;

17.“Ābeļdārza daļēja atjaunoša-
na un piemiņas vietas izvestajiem 
robežsargiem labiekārtošana pie 
Indras pamatskolas”, Indras vidus-
skolas atbalsta biedrība “Skola ar 
nākotni”, 400, 00 EUR;

18.“Suņu pastaigu un treniņu 
laukuma ierīkošana Krāslavā”, ne-
reģistrēta iedzīvotāju grupa „Dod 
ķepu, draugs!”, 449,00 EUR;

19.“Interaktīvais rotaļu laukums 
Robežnieku pamatskolas teritorijā 
pirmsskolas vecuma bērniem un 
sākumskolas bērniem”, Robežnie-
ku pamatskolas Skolas padome, 
400,00 EUR;

20.“Vecāku atelpai un radošai 
attīstībai „Augsim kopā”. Iekštel-
pu un ārpustelpu vides sakārtošana 
vecāku un bērnu vajadzībām”, Ģi-
menes atbalsta centrs “Atvērtība”, 
500,00 EUR;

21.“PII „Pienenīte” teritorijas 
labiekārtošana”, nereģistrēta ie-
dzīvotāju grupa PII „Pienenīte”, 
400,00 EUR.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

ATBALSTĪTS 21 
“IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI” PROJEKTS

 DARBA PIEREDZES APMAIŅĀ
Maija otrajā pusē dažas dienas Krāslavas novadā vie-

sojās Polijas Republikas Ļubļinas vojevodistes Lauksaim-
niecības palātas delegācija, kas ieradās darba pieredzes 
apmaiņā. Polijas lauku uzņēmējiem bija radīta iespēja 
apskatīt vairākas mūsu novada saimniecības un ievēroja-
mākos kultūrvēsturiskos objektus, kā arī iepazīt latgaliešu 
izslavēto viesmīlību. 

Pirmajā dienā pēc ierašanās Latvijā poļi ar lielu interesi apskatīja sto-
ru audzēšanas saimniecību, kuru mūsu novadā attīsta Azerbaidžānā dzi-
mis uzņēmējs Saftars Rahimovs. Pēc tam viesiem tika izrādītas zemnie-
ku saimniecības „Raudovišķi” un „Zivtiņas”, kuras attīsta tēvs un dēls 
Ivanovi. Novadā sekmīgi strādā arī mazākas saimniecības, piemēram, 
bioloģiskā saimniecība „Bagātības”, kuras saimnieki Andrejs un Olga 
Birke viesus iepazīstināja ar savu piena un gaļas lopu ražotni. Protams, 
mūsu viesiem bija liela interese apskatīt Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu baznīcu - vienu no vecākajām koka baznīcām, kas saglabā-
jusies līdz mūsdienām. Poļu delegācija apmeklēja arī Krāslavas Katoļu 
kapsētu un nolieca galvas pie pieminekļa kritušajiem poļu karavīriem, 
kuri 1920. gadā piedalījās Latgales atbrīvošanas operācijā.

Nākamās dienas rītā delegācija no Ļubļinas tikās ar Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku un lauksaimniecības speciālis-
tiem. Tikšanās laikā Upenieka kungs pastāstīja par Krāslavas pašvaldī-
bas struktūru un darbu, kā arī atbildēja uz viesu jautājumiem. Sevišķi 
viņš uzsvēra faktu, ka pašvaldības līmenī novadā nav nekādu politisku 
kāzusu un citu galējību, neskatoties uz to, ka šeit dzīvo dažādas tautī-
bas un tiek piekoptas dažādas reliģijas. Viesi uzzināja, kāds ir novada 
budžets, kāda mūspusē ir vidējā lauku saimniecība, kādas ražotnes ir 
pilsētā, cik aktuāla ir bezdarba problēma, kā tiek organizēta sadarbība 
ar ministrijām un daudz ko citu, kā arī saņēma atbildes uz saviem jautā-
jumiem. Viesi pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. 

Upenieka kungam viesi pasniedza pateicības rakstu, kuru Ļubļinas 
vojevodistes lauksaimniecības palātas padomes vārdā parakstījis prezi-
dents Pjotrs Bureks. Tajā ir pausta pārliecība, ka abu valstu institūciju 
sadarbība veicinās zemnieku darba specifi kas tuvāku iepazīšanu, kā arī 
izteikta cerība par lauksaimniecības nozares stiprināšanu mūsu reģio-
nos.

Krāslavas novada pašvaldības vadītājs nepalika parādā, uzdāvinot 
viesiem suvenīrus par atmiņu no Krāslavas novada un pilsētas. 

Pēc produktīvas sarunas domē ārējo sakaru organizators Jāzeps Dob-
kevičs izveda viesus caur grāfu Plāteru pils parku, piestāja pie pieminek-
ļa poļiem, parādīja skatu laukumu, grotu, Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeju, Tūrisma informācijas centru, Kulināra mantojuma centru, 
baznīcu, pilsētas centrālo laukumu. Pēcpusdienā poļiem bija iespēja 
apmeklēt SIA „Krāslavas avots”, kur viņi tikās ar vēl vienu veiksmī-
gu uzņēmēju. Nikolajs Turuta, kurš ražo dzīvo alu, māk arī aizraujoši 
pastāstīt par visu ražošanas procesu. Šeit ciemiņi nogaršoja produkciju 
un steidza to arī iegādāties, lai uzcienātu mājiniekus. Diena noslēdzās 
ar vizīti piemājas saimniecībā „Veiksmes”, kas ir Kombuļu pagastā un 
kuras īpašnieks ir Aivars Einiks. Saimniecība piedāvā dārzeņu un vien-
gadīgo puķu dēstus.

Juris Roga, autora foto

Kapusvētki Krāslavas Romas 
katoļu draudzes kapsētās

Vilmaņu kapos    29. maijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos     29. maijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos         5. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos      5. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos  12. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos      12. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos      19. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos     19. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos      26. jūnijā plkst. 14:00

PELDIES DROŠI!
Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa informē, 

ka šī gada 9. maijā tika noņemti peldvietu ūdens kvalitātes 
paraugi.

Konstatēts, ka Zirga ezera peldvietas ūdens paraugs pēc 
mikrobioloģiskajiem rādītājiem atbilst likumdošanas prasī-
bām.

Ūdens sastāvs peldvietā neapdraud peldētāju veselību un 
ir atļauts peldēties dotajā peldvietā.

Valdība atbalstīja noteikumus par 
valsts papildu atbalsta piešķiršanu 
piena ražotājiem. Papildu atbalstu 
piešķir piena ražotājam, ja viņš 
piegādājis pienu pārstrādei laikā 
no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. 
gada 30. aprīlim un ja pēc stāvokļa 
2016. gada 1. maijā ganāmpulkā ir 
reģistrētas slaucamas govis vai te-
les, kas vecākas par 18 mēnešiem. 

Noteikumi paredz, ka valsts pa-

pildu atbalstu varēs saņemt tikai tie 
kritērijiem atbilstošie piena ražotāji, 
kas līdz 2016. gada 10. jūnijam re-
ģistrēti vienotajā zemkopības noza-
res informācijas sistēmā.

Atbalsta aprēķināšanai un izmak-
sāšanai nepieciešamā informācija 
par katra piena ražotāja piegādātā 
piena daudzumu un govju skaitu 
tiks iegūta no Lauku atbalsta die-
nesta apkopotajiem reģistru datiem. 

Ja piena ražotājs pienu tieši pārdod 
citas ES dalībvalsts pārstrādātājam, 
tad viņam piecu dienu laikā pēc no-
teikumu spēkā stāšanās jāiesniedz 
informācija Lauksaimniecības datu 
centrā par šāda piena daudzumu.

Atbalsta saņēmējus pēc noteikta-
jiem kritērijiem atlasīs, kā arī atbal-
stu aprēķinās un izmaksās Lauku 
atbalsta dienests.

 SVAIGPIENA RAŽOTĀJI SAŅEMS PAPILDU VALSTS ATBALSTU 
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darbi, notikumi, cilvēki

Ar šādu devīzi sestdien 
noritēja kopēja talka, ku-
ras ietvaros tika iestādīta 
jauna puķu dobe Krāslavā 
- Aglonas un Pils ielas krus-
tojumā.

Šī sestdiena vēl ilgi paliks at-
miņā mums visiem kā saulaina, 
brīnišķīga un pozitīvām emocijām 
pilna diena. Sestdien Varavīksnes 
vidusskolas 4. b klases skolēni 
kopā ar saviem vecākiem un sko-
lotājiem, kā arī AAS „BALTA” 
darbiniekiem iestādīja puķu dobi 
ar uzrakstu „KRĀSLAVA” un sar-
kano sirsniņu augšā. Šī aktivitāte 
notika, pateicoties vecāku kluba 
„Varavīksne” izstrādātajam pro-
jektam „Esam vienoti savai pilsē-
tai”, kuru fi nansiāli atbalstīja AAS 
„BALTA”.

Bērni, vecāki un skolotājas - 
kopā gandrīz 40 cilvēku - skais-
tajos jaunajos kreklos ar uzrakstu 
„Es mīlu Krāslavu” un ar cepurēm 
„Krāslava” iesaistījās puķu dobes 
stādīšanā. Krekli un cepures arī 
tika iegādātas projekta ietvaros.  
Kopīgiem spēkiem mēs iestādī-
jām 1550 stādu. No sākuma tas li-
kās gandrīz neiespējami, bet darbs 
bija labi organizēts, komanda - sa-
liedēta un draudzīga. Bērni ļoti 
centās, lai mums sanāktu skaists 
uzraksts „KRĀSLAVA” un mūsu 
sarkanā sirsniņa kā apliecinājums 
tam, ka „MĒS MĪLAM SAVU 
PILSĒTU”! Viņu sejas staroja! 
Īstenībā šādu momentu dēļ arī ir 
vērts rakstīt projektus...

Pēc labi padarīta darba mūs vi-
sus gaidīja neaprakstāmi garšīga 
putra ar gaļu, pankūkas ar ievā-
rījumu, pīrādziņi un citi gardumi. 
Nogurums, protams, bija jūtams... 
Bet emocijas bija brīnišķīgas!

Pie puķu dobes uzlikām plāk-
sni ar nelielu aprakstu par to, cik 
skaista ir mūsu Krāslava un arī par 
to, cik ļoti mēs mīlam savu pilsē-
tu. Šī ziedu kompozīcija ir dāvana 
pilsētai no vecāku kluba un Va-
ravīksnes vidusskolas 4.bklases 
skolēniem, vecākiem un skolotā-
jiem projekta „Esam vienoti savai 

pilsētai!” ietvaros ar AAS „BAL-
TA” fi nansiālo atbalstu. 

Projektā uzstādītie mērķi, ma-
nuprāt, ir pilnībā sasniegti. Sko-
lēni, vecāki, skolotāji un AAS 
„BALTA” darbinieki tika iesaistīti 
kopējā aktivitātē ar vienotu mērķi, 
kā rezultātā tika sekmēta patrio-
tisko jūtu audzināšana un piederī-
bas izjūta savai pilsētai, strādājot 
kopā pie tās pievilcīguma un po-
zitīva tēla veidošanas. Piedaloties 
kopīgajā aktivitātē, tika sekmēta 
sadarbība starp skolēniem, vecā-
kiem un skolotājiem, kā arī ko-
mandas izjūtas un savstarpējās 

saliedētības veidošana.
Prieks, ka vēl viens Krāslavas 

stūrītis ir sakopts. Gribas ticēt, ka 
visas puķes augs, bet iedzīvotāji 
cienīs mūsu bērnu darbu un sau-
dzīgi izturēsies pret puķu dobi.

Paldies visiem par ieguldījumu, 
veidojot šo dāvanu mūsu pilsētai. 

Liels paldies pašvaldības aģen-
tūrai „Labiekārtošana K”, bet 
īpašs paldies Svetlanai Saksonei 
un Marijai Kizjalo par palīdzību 
un sapratni, plānojot un labiekār-
tojot vietu puķu dobei.

Vecāku kluba „Varavīksne” 
vārdā - Konstantīns Kozačuks

MĒS MĪLAM SAVU PILSĒTU! KRĀSLAVĀ VIESOJĀS
 JAPĀNAS TŪROPERATORI

No 18. līdz 22. maijam Latvijā viesojas Japānas tūrope-
ratori. Šodien delegācija apmeklēja arī Krāslavu. Braucie-
nu organizējis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Tūrisma departaments un LIAA mārketinga partne-
ris Japānā – uzņēmums “Foresight Marketing” sadarbībā 
ar Somijas lidsabiedrību “Finnair”.

Lielākā daļa ciemiņu Latviju apmeklē pirmo reizi, bet pāris tūrisma 
speciālistu ieradušies atkārtoti, jo viņus ļoti ieinteresējusi iespēja ap-
meklēt Latgali ar tās bagātajām amatniecības tradīcijām.

Krāslavas viesi apmeklēja Adamovas pilskalna skatu laukumu, uzkā-
pa skatu tornī Priedainē un izstaigāja grāfu Plāteru pils ēku kompleksu. 
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā japāņi iegādājās mūspu-
ses suvenīrus un nobaudīja Latgales kulinārā mantojuma ēdienus.

Elvīra Škutāne,
 autores foto

Pateicoties Rīgas Valsts tehniku-
ma projektam, Krāslavas teritoriā-
lajā struktūrvienībā parādījās jau-
ns un mūsdienīgs aprīkojums, kas 
ir paredzēts automobiļu virsbūvju 
remontam. 

Igauņu piegādātājfi rmas „Dateliner” pār-
stāvis pastāstīja, ka aprīkojums ir paredzēts, 
lai iztaisnotu iespiedumus uz automobiļa 
virsbūves, kuri ir radušies nenozīmīgu un 
vidēji smagu avāriju laikā.  Aprīkojuma 
īpatnība ir saistīta ar to, ka tas tiek izman-
tots automašīnu remontam, kas ir ražotas 
pēc 2004. gada, jo to virsbūve ir izgatavota 
no tievāka, bet cietāka materiāla. Līdz ar to 
vecie spoteri vairs neder jauno automobiļu 
remontam. 

Uzņēmuma „Dateliner” pārstāvis parā-
dīja, kā ar jauna aprīkojuma palīdzību var 
strādāt ar metālu, remontēt plīsumus uz 
plastmasas bampera un atjaunot, piemēram, 
lukturi, noslīpējot to ar speciālām ierīcēm. 

Lai iepazītos ar šī jaunā aprīkojuma ie-
spējām, 17. maijā uz Krāslavu atbrauca 25 
studenti un 2 pasniedzēji no Rīgas Tehnis-
kās universitātes.

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības direktors Aivars Andžāns uz-
svēra, ka mācību iestādei jau ir pieredze 
darbā ar studentiem no Rīgas, kas iziet 
Krāslavā praksi, apgūstot kokapstrādes 
prasmes. Tagad tiek plānots, ka arī Rī-
gas Valsts tehnikuma audzēkņi varēs iziet 
praksi metālapstrādē Krāslavas teritoriālajā 
struktūrvienībā.  

Aivars Andžāns atzina: „Viens no Krāsla-
vas autoservisu darbiniekiem atzīmēja, ka 
tāda aprīkojuma, kurš pašlaik ir mūsu teh-
nikumā, nav nevienā Krāslavas un Daugav-
pils autodarbnīcā .”

Tajā pašā dienā Rīgas studentiem tika 
nodrošināta iespēja apmeklēt meistarklasi 
aerogrāfi jas pamatos, ko piedāvāja pasnie-
dzējs Māris Ločmelis. 

Māris Ločmelis: „Darbs ir organizēts 
tādā veidā, lai audzēkņi paši varētu pārnest 
zīmējumu uz papīra, izgatavot trafaretu 
un visu uzlikt uz automašīnas virsbūves. 
Svarīgi nebaidīties un saprast, ka nav jā-

būt lielam māksliniekam, lai radītu kaut ko 
skaistu.”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PIKC RVT KRĀSLAVAS TERITORIĀLAJĀ STRUKTŪRVIENĪBĀ - JAUNS APRĪKOJUMS

Zāles aktīvās augšanas periods. Pilsētas zaļā zona regulāri tiek 
sakārtota.

Jura Rogas foto
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Bērnība un skolas gadi Ai-
garam pagāja Skaistas 

pagastā, viņš mācījās vietējā pa-
matskolā, turpināja izglītoties 
Krāslavas ģimnāzijā, bet profe-
siju apguva Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē Jelgavā 
- tehniskā fakultāte, lauksaim-
niecības inženierzinātnes, mehā-
niķis. Savu ģimeni pagaidām vēl 
nav izveidojis, brīvs kā putns de-
besīs. Vēlme iegūt augstāko izglī-
tību viņam bija jau skolas gados, 
turklāt zināja, ko tieši vēlas mā-
cīties, jo vecākiem jau tajā laikā 
bija ļoti cieša saikne ar lauksaim-
niecību. Tēvam bija sava zemnie-
ku saimniecība „Apskalnes”, kas 

nodarbojās ar cūkkopību, bet stu-
diju gados Aigars nebija plānojis 
tajā strādāt, kur nu vēl kļūt par tās 
vadītāju. Viņš drīzāk sapņoja par 
darbu kādā uzņēmumā, kas dar-
bojas lauksaimniecības tehnikas 
tirdzniecības jomā, bet pēc studi-
jām uzsāka strādāt par lauksaim-
niecības daļas vadītāju sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību „Cirmas 
bekons” - liels uzņēmums Ludzas 
pusē, kas nodarbojas ar cūkkopī-
bu. Tajā gadā uzņēmumā audzēja 
apmēram 17000 cūku.

„Amats un darbs man bija labs, 
bet nostrādāju tikai gadu” turpina 
Aigars. „Pēkšņi mainījās dzīves 
situācija - nomira tētis, un kādam 
no tuvākajiem bija jāuzņemas 
saimniecības tālāka vadīšana. 
Man, protams, ir māsa, bet viņa 
izskolojusies par mediķi, dzīvo 
un strādā Rīgā veselības cen-
trā kā dietoloģe, un nekādi nav 
saistīta ar lauksaimniecību. Es 
gan biju pieķēries laukiem kopš 
bērnības, lauku darbi man ir tuvi 
sirdij. Līdz ar tēva nāvi, manā 
dzīvē notika lielas pārmaiņas. 
Latgales mērogiem „Apskalnes” 
ir vidēja saimniecība, kurā galve-
nā nozare tolaik bija cūkkopība, 
bet tēvs apstrādāja arī 150 hektā-
rus zemes, lai cūkas nodrošinātu 
ar pašaudzētu pārtiku. Kā vēlāk 

izrādījās, šī papildus nozare mūs 
izglāba no iznīcības.”

Pēc tēva nāves pagāja ļoti īss 
laiks, un 2014. gada vasa-

ras otrajā pusē bīstamā Āfrikas 
cūku mēra dēļ saimnieks bija 
spiests likvidēt vairāk nekā 200 
cūkas. Tovasar ne tikai Kuļiņiš-
ķos, zemnieku saimniecības „Ap-
skalnes” fermā „Vēveri” iestājās 
klusums un tumsa. Daudzviet 
Latgales pierobežas saimniecību 
kūtis palika tukšas, jo to saim-
niekiem bīstamās slimības dēļ 
nācās likvidēt savus cūku ganām-
pulkus, taču „Apskalnes” saņē-
ma vislielāko triecienu – Aigara 
ferma bija lielākā cūku novietne 

Latgalē, kurā tieši slimības dēļ 
nācās nevis izkaut, bet iznīcināt 
visas cūkas, kautķermeņus sade-
dzinot, jo tas ir vienīgais veids, 
lai bīstamā slimība neizplatītos. 
Desmit gadu laikā ieguldītais un 
paveiktais aizgāja postā vienā 
dienā! Lai arī par likvidētajām 
cūkām saņemta kompensācija, tā 
nenosedza visus zaudējumus. Vai 
tiešām nebija cita risinājuma, kā 
tikai dzīvnieku likvidācija?

Aigars: „Man arī šodien ne-
gribas ticēt, ka pie vainas 

bija Āfrikas cūku mēris, kā to 
apgalvoja kontrolējošās institū-
cijas. Cūku audzēšanu saimnie-
cība uzsāka pamestā padomju 
laika fermā 1000 kvadrātmetru 
platībā. Iespēju robežās tā tika 
savesta kārtībā. Liela problēma 
bija fermas ventilācija. Izpil-
dot visas biodrošības prasības, 
fermai vajadzēja būt aizvērtām 
visām durvīm un visiem logiem 
vai jāuzliek sieti. To visu izpil-
dīt bija ārkārtīgi sarežģīti, jo, kā 
jau visās tādas padomju gados 
būvētajās fermās, tur bija slikta 
ventilācija un caur sietiem logos 
bija neiespējami nodrošināt gaisa 
apmaiņu nepieciešamajā apjomā, 
kad vasarā aiz loga ir 30 grādu 
un vairāk. Vienkārši šie sieti un 
mani centieni precīzi izpildīt vi-

sas biodrošības prasības noveda 
pie tā, ka man likvidēja cūkas. 
Tieši likvidēja, nevis ļāva izkaut. 
Cūkas nošāva un kautķermeņus 
aizveda projām, un iznīcināja. 
Kompensāciju valsts izmaksāja, 
ar to man nebija problēmu, jo bi-
jām tik gudri, ka paņēmām palīgā 
juristu, kurš palīdzēja risināt šos 
jautājumus. Bet zaudējumi radās, 
jo šī kompensācija nenosedza vi-
sus izdevumus. Sāpīgi, ka augstu 
amatpersonu solītā palīdzība vi-
siem cietušajiem cūkaudzētājiem 
jauna biznesa nozares uzsākšanai 
realitātē izrādījās tikai runāšana. 
Es esmu pateicīgs SEB bankai, ar 
kuru saimniecība sadarbojas un 

kurā tai ir savas saistības. Banka 
izrādīja sapratni šajā situācijā un 
nāca pretī, atļaujot pirms termiņa 
dzēst kredītu par jauno kombai-
nu. Kredīta dzēšanai novirzīju 
visu saņemto kompensācijas nau-
du par likvidētajām cūkām. Par 
tālāko bija jādomā pašam. 

Tā kā mums bija iesēti graud-
augi, jo barību cūkām ražojām 
paši, ar tiem graudiem pirmo 
gadu kaut kā izdzīvojām. Bija 
ne tikai kredītsaistības, bet bija 
jāveic arī dažādi kārtējie maksā-
jumi, piemēram, par elektrību un 
citi. Bet pats galvenais, ka kredī-
tu nodzēsām – tajā brīdī tas bija 
liels atspaids, lai vispār turpinātu 
strādāt. Šobrīd esam pārorientē-
jušies uz graudkopību, nedaudz 
turam aitas, bet aitkopība noteikti 
nav plānota tālākai attīstībai.”

Aigara gadījumā nevar 
sacīt, ka graudkopība 

„Apskalnēs” būtu pilnīgi jau-
na nozare, taču nu tā ir kļuvusi 
par galveno un bezmaz vienīgo. 
Cūkkopībai ir krusts pāri, vismaz 
tuvākajā laikā nav plānu to at-
jaunot. Saimniecisks skats ir jau-
šams it visā Aigara darbībā. Arī 
bijusī ferma jau pielāgota graudu 
kaltēšanai. Galu galā telpas pla-
šas, un būtu grēks tās aizlaist pos-
tā, kā reiz tas jau noticis Latvijas 

jaunāko laiku vēsturē, jo patiesī-
bā īsta saimnieka tām ēkām tajos 
gados nemaz nebija. 

Runājot par problēmām, Ai-
gars akcentē vienu: „Ir jā-

palielina lauksaimniecības zemes 
platības, bet Skaistas pagastā tas 
ir ļoti grūti paveicams. Pagas-
tā esam daži lieli zemnieki, kuri 
apstrādā vērienīgas platības, un 
katrs no mums jūtas laimīgs, ja iz-
dodas dabūt vienalga kādu zemes 
pleķīti klāt. Izstrādājam pat gadu 
gadiem aizlaistu, kokiem un krū-
miem aizaudzētu zemi. Griežam, 
raujam saknes, uzaram. Principā 
savā pagastā zemi vairs tikpat kā 
nav iespējams dabūt. Nomāju ne 
tikai tuvāk Krāslavai, bet pat aiz 
Dagdas uz Ezernieku pusi. Lai 
optimizētu izdevumus, sākam 
no vienas vietas un pakāpeniski 
virzāmies līdz tiem Ezerniekiem, 
apstrādājot zemi pa ceļam. Nav 
tā, ka tikai 5 hektāru dēļ, tehnikai 
jābrauc 30-40 km. Par ražu ne-
varu sūdzēties, saviem draugiem 
Zemgalē, kuri strādā graudkopībā 
un iekuļ 10-11 tonnas no hektāra, 
man gan būtu kauns lielīties, bet 
mūsu pusē 3-4 tonnas nav slikts 
rezultāts. Pagājušais gads bija 
labs, redzēsim, kāds būs šogad.”

Aigars sēj dažādas kultūras, 
šogad pirmo gadu izmēģināja 
sēt rapsi. Saimniecības traktors 
„New Holland T7.235” bez prob-
lēmām velk pa lauku mūsdienīgu 
graudu pneimatisko sējmašīnu 
„AMAZONE Cirrus 4003”, ku-
ras darba platums ir četri metri šo 
darbiņu paveic ļoti ātri. Sējmašī-
na vēl nav Aigara saimniecības 
īpašums, tehnikas tirgotājs pie-
dāvājis to izmēģināt, un tad viņš 
izlems, grib tādu pirkt vai ne. Šo-
dien faktiski visas lielākas fi rmas 
piedāvā zemniekam izmēģināt 
tehniku, pirms izdarīt savu izvēli. 
Vai izdodas noslogot mūsdienīgo 
tehniku? Varbūt ir nepieciešams 
kooperēties?

„Labi vai slikti, bet mēs ne-
kooperējamies, jo visiem liela-
jiem saimniekiem ir katram savs 
kombains,” atbild Aigars. „Man 
vēl tagad ir šāda tāda padomju 
laika tehnika, piemēram, MTZ 
traktori. Līdz šim strādāju arī ar 
padomju ražojuma kombainiem, 
pēc kuriem bija lieli ražas zudu-
mi un, protams, fi nansiāli zau-
dējumi. Jaunais kalpo jau sesto 
gadu, un varu sacīt viennozīmīgi 
- bija vērts tajā ieguldīt. Ja agrāk 
kombainieris strādāja melnām 

rokām, tad tagad, var sacīt, baltā 
kreklā. Kabīnē tīrs un kluss, var 
klausīties mūziku, ir kondicio-
nieris. Manuprāt, tajā kombainā 
ir pat klusāk nekā manā vieglajā 
automašīnā. Tiesa, šādai tehnikai 
nepieciešams izglītots un uzti-
cams darbaspēks. Man paveicies 
savākt labu komandu, un šajā 
ziņā jūtos drošs. Taču kopumā 
tā ir problēma laukos, zemnieku 
saimniecības saskaras ar grūtī-
bām, meklējot darbaspēku. Pir-
majā brīdī šķiet – strādās, bet pa-
iet laiks, sāk slinkot un klāt nāk 
viss pārējais.” 

Vai izglītība ir nepiecieša-
ma arī pašam zemniekam? 

Aigars saka, tā lauksaimnieciskā 
izglītība, ko ir ieguvis augstsko-
lā, viņaprāt, darbā palīdz maz. 
Četrus gadus nomācījies Jelga-
vā, bet savu vissvarīgāko izglītī-
bu ieguvis, strādājot uzņēmumā 
„Cirmas bekons”. Tas praktiskā 
darba gads, viņaprāt, bija īsta reā-
la skola. Vai šodien varētu sek-
mīgi saimniekot bez teorētiskās 
bāzes? Droši vien, ka nē, jo būtu 
ierobežojumi startēt projektos.

Aigars: „Ir atsevišķi momenti, 
kur bez izglītības nekā nevar, bet 
visu pieredzi gūsti praksē – tā ir 
īstā skola. Esmu mehāniķis, ag-
ronoms, un tā var turpināt. Tikai 
projektu rakstīšanu uzticu kon-
sultāciju centram, jo viņu speciā-
listi ar šo darbu tiek galā ļoti labi. 
Šogad gan projekts neizgāja, bet 
tā nav viņu vaina, vienkārši fi -
nansējuma pietrūka.”

Aigars pārliecināts, ka šodien 
laukos var veiksmīgi strādāt, ja ti-
kai ar gribēšanu ir viss kārtībā un 
ir kaut kāds pamats zem kājām. 
Tēva saimniecība ir Aigara pa-
mats, ja tā nebūtu, tad droši vien 
viņam būtu ļoti grūti vai pat neko 
nevarētu iesākt. Taču tā būtu cita 
situācija, citi risinājumi. Intere-
santi, ka studiju biedrs, ar kuru 
Aigars dzīvojis kopā vienā ista-
biņā, tagad piedāvā sējmašīnu. 
Traktoru arī iegādājies fi rmā, kur 
cits paziņa strādā. Vairāki draugi 
strādā tirdzniecībā, bet Aigars le-
pojas, ka viņš ir lauksaimniecības 
produkcijas ražotājs, gādājot par 
to, lai mums ir ko likt galdā  gan 
ikdienā, gan svētkos. 

Juris Roga, 
autora foto

AR LATGALIEŠA SĪKSTUMU
Zemnieku saimniecībā „Apskalnes” Skaistas pagastā saimnieko atsaucīgais un smai-

dīgais zemnieks Aigars Trušelis, kurš ir apveltīts ar latgaļiem raksturīgo spītu, lielām 
darbaspējām un sīkstumu, kas viņam palīdz pārvarēt visus likteņa pārbaudījumus, sas-
niegt to, pēc kā ir tiecies, un turpināt attīstīt saimniecību, kuru savulaik vadīja viņa tēvs. 
Neskatoties uz lielo aizņemtību pavasara sējas laikā, Aigars tomēr atrod brītiņu, kuru 
veltīt sarunai ar „Krāslavas Vēstis” žurnālistu. 
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Dina ir dzimusi Krāslavā, pa-
beigusi Krāslavas pamatskolu un 
turpinājusi izglītību Rīgas 34. pro-
fesionāli tehniskajā skolā (pašlaik 
- Rīgas Stila un modes profesio-
nālā vidusskola). No sākuma viņa 
uzkrāja praktisku pieredzi Rīgas 
salonā, bet, kad saprata, ka ģime-
nē ir gaidāms pieaugums, atgrie-
zās dzimtajā Krāslavā. 

Tagad Dinas ģimenē ir jau divi 
bērni, taču arī tajā laikā, kad au-
dzināja mazuļus, par savu iemī-
ļoto profesiju viņa neaizmirsa 
- lai neatpaliktu no jaunākajām 
tendencēm, papildināja izglītību 
pašmācības ceļā - internetā, grieza 
matus un veidoja frizūras radiem 
un paziņām. 

,,Kad man piezvanīja no No-
darbinātības valsts aģentūras un 
piedāvāja piedalīties projektu 
konkursā pasākuma jauniešu bez-
darbnieku nodarbinātības veici-
nāšanai ietvaros, pārdomām bija 
tikai 10 minūtes,” pastāstīja Dina. 
„Es palūdzu padomu savam vī-
ram, un viņš man teica: „Protams, 
piedalies!” 

Dinas projekts veiksmīgi izgāja 

konkursu, un jaunajai meistarei 
piešķīra fi nansējumu komercdar-
bības uzsākšanai. Dārgu aprīko-
jumu - krēslus, matu mazgāšanas 
izlietni, klimazonu, karstās šķēres 
– Dina iegādājās projekta ietva-
ros, bet citas mēbeles un inven-
tāru, kas ir nepieciešams frizieres 
darbā, nopirka par saviem līdzek-
ļiem.

„Man ir prieks par visiem klien-
tiem! Vairākus gadus es audzinā-
ju bērnus un nodarbojos ar mājas 
saimniecību, tāpēc tagad ļoti gribu 
strādāt. Nevienam neatsaku, ja ir 
nepieciešams – ierodos darbā ag-
rāk, varu arī ilgāk aizkavēties. Ko-
lēģes smejas, jo uzskata, ka mana 
entuziasma pietiks tikai dažiem 
gadiem,” atzinās Dina. 

Nesen skolā absolventu tikšanās 
laikā skolotāja iedeva Dinai viņas 
sacerējumu, kas bija uzrakstīts 4. 
klasē. Tolaik meitene rakstīja, ka 
23 gadu vecumā viņai būs divi 
bērni un savs salons Krāslavā.

Kad pienācis laiks izvēlēties nā-
kamo profesiju, ar padomu viņai 
palīdzēja Krāslavas friziere Gunta 
Sirjeva. Uzzinājusi, ka meitene 

vēlas apgūt frizieres specialitāti, 
pieredzējusi meistare ieteica ie-
stāties Rīgas 34. profesionāli teh-
niskajā skolā. 

Pārsteidzoši, taču ar nelielu 
starpību - ap pieciem gadiem - 
sapņi, kurus mazā meitene aprak-
stīja savā sacerējumā, tomēr pie-
pildījās.

„Mūsu pilsētā ir daudz gados 
vecu cilvēku, ir invalīdi, kuriem 
ir grūti iziet no mājām un tikt 
līdz frizētavai. Es esmu gatava 
palīdzēt tādiem iedzīvotājiem un 
sniegt pakalpojumus, izbraucot 
pie klientiem uz mājām.”

Dina plāno kādreiz doties arī uz 
rehabilitācijas centru „Mūsmājas” 
un sakārtot matus šīs iestādes au-
dzēkņiem. 

Pakalpojumu cenu diapazons 
frizētavā „Zelta sproga” ir pie-
tiekami demokrātisks – par matu 
griezumu jāmaksā, sākot no 3 
eiro. 

„Krāslavā ir daudz ģimeņu, 
kurās strādā tikai viens no pieau-
gušajiem, taču visiem gribas būt 
skaistiem. Es ļoti priecājos, kad 
pie manis atnāk ne tikai meitenes 

un jaunas sievietes, bet arī vecāka 
gadagājuma dāmas – dažas grib 
nogriezt matus, citas - nokrāsot 
matus. Patīkami, kad neatkarīgi 
no vecuma sievietes rūpējas par 
sevi!”

Uzsākot darbu, Dina iemācījās 
precīzi izplānot savu dienu, lai va-
rētu veltīt laiku ģimenei, tikt galā 
ar mājas darbiem un pēc iespējas 
vairāk nodarboties ar savu iemī-
ļoto lietu. Pagaidām viss izdodas 
- smaids nenoiet no viņas lūpām, 
bet acis staro. 

„Nedrīkst stāvēt uz vietas, ir jā-
virzās uz priekšu, jāmācās, jācen-
šas uzzināt kaut ko jaunu, papla-

šināt saskarsmes loku, nepievērst 
uzmanību skeptiķiem un neklausī-
ties tos, kas netic taviem spēkiem, 
ir jāsagatavo plāni un jāizvirza 
mērķi,” ir pārliecināta Dina. Viņa 
negrasās braukt prom no dzimtās 
pilsētas un jau sapņo par savām 
telpām ģimenes frizētavai. 

Elvīra Škutāne,
Ingas Pudnikas foto

Frizētava „Zelta sproga” 
sniedz pakalpojumus sievietēm, 
vīriešiem un bērniem, tā atrodas 
Brīvības ielā 20, Krāslavā. Darba 
laiks - no 9.00 līdz 18.00. Pieraks-
tīties pie meistares Dinas Survilo 
var pa tālr. 29888592.

CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM - 
NODARBOTIES AR SAVU IEMĪĻOTO LIETU

,,Sveicināti! Zināt, mamma pašlaik ir ļoti aizņemta, nezinu, vai viņa varēs atbildēt. Uz-
gaidiet vienu mirklīti, es viņai pavaicāšu.” Kad es piezvanīju jaunajai Krāslavas frizierei 
Dinai Survilo, tad izdzirdēju šo laipno un dzīvespriecīgo bērna balsi. Autoatbildētājs strā-
dāja neilgi, un drīz vien māmiņa Dina atbildēja. 

Izrādījās, ka meistare patiešām ir ļoti aizņemta, un vienoties par tikšanos tuvāko trīs 
dienu laikā nebija iespējams - klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta no rīta līdz 
vakaram. 

Ģimenes frizētava „Zelta sproga” tika atvērta nesen, aptuveni pirms mēneša - 1. mai-
jā, bet jau ieguva popularitāti krāslaviešu vidū. Pēc tikšanās ar Dinu Survilo bija labi 
saprotams, kas ir viņas panākumu noslēpums, tā ir kvalitatīva izglītība, dzīvesprieks un 
laipnība, un, cik banāli tas neizklausītos, mīlestība pret savu darbu.

Ņemot vērā to, ka Krāslava var 
lepoties ar Latvijā lielāko šūša-
nas uzņēmumu, aicinu jauniešus 
izvēlēties profesiju, kas noteikti 
nākotnē būs pieprasīta. Tiem, ku-
riem gribētos būt par augsti vērtē-
tiem speciālistiem, strādāt birojā 
pie datora, veidojot tērpu mode-
ļus, un redzēt sava darba skaisto 
rezultātu, piemērota būs apģērbu 
projektētāja - konstruktora profe-
sija. Bet tiem, kam patīk organizēt 
darbu, būt procesu virsotnē, ietei-
cams apgūt ražošanas inženiera – 
apģērbu tehnologa profesiju. 

Tieši Krāslavā šādiem speciā-
listiem darbs vienmēr būs nodro-
šināts. Abas profesijas var apgūt 
gan tepat netālu – Rēzeknes Teh-
noloģiju augstskolā (RTA) 2,5 
gadu programmā gan arī Rīgā, Rī-
gas Tehniskajā universitātē (RTU) 
3,5 gadu programmā. Turklāt Rī-
gas Tehniskajā universitātē pēc 
bakalaura programmas apguves 
var turpināt studijas maģistrantū-
rā. Savukārt pēc maģistrantūras 
beigšanas (1,5 gadi) jaunietis var 
mērķēt jau uz vidējās un augstā-
kās vadības amatiem, līdz ar to 

arī garantējot sev drošu stabilitāti 
turpmākajā dzīvē. 

Šeit, Krāslavā, jaunietim ar at-
tiecīgu augstāko speciālo izglītību 
nekad nebūs jādomā par bezdar-
bu, tāpēc ir visas iespējas strādāt 
un dzīvot dzimtajā pusē.

Abās augstskolās ir budžeta 
vietas, jo valsts atbalsta tehnis-
kās zinātnes un inženieru studijas. 
RTA ir 5 budžeta vietas, bet RTU 
ir apmēram15 vietas. RTU mā-
cībspēki ir atzinuši, ka uzņemtu 
daudz vairāk studētgribētāju, kā 
piesakās. Līdz ar to vienīgās rū-
pes studentiem ir mācīties, jo par 
studijām nav jāmaksā! Protams, 
abās augstskolās ir studentu kop-
mītnes, bet arī ikdienas tēriņiem 
ir vajadzīgi līdzekļi. Tāpēc augst-
skolās var pieteikties stipendijām, 
ņemt studiju kredītu vai arī doties 
pie nākamā darba devēja. Esmu 
pārliecināta, ka darba devēji ir 
ieinteresēti atbalstīt arī fi nansiā-
li labākos jauniešus. Vismaz par 
„Nemo” es to droši varu teikt. Kā 
gan citādi izaudzināt jaunos un 
spējīgos?! Jau šogad uzņēmumā 
„Nemo” pēc veiksmīgas prakses 

paliek divas lieliskas studentes no 
RTA. Mēs ļoti priecājamies par 
viņām!

Svarīgākais – ir pēc studijām at-
griezties mājās, jo šeit, Krāslavā, 
jaunieši vienmēr būs gaidīti!

Inga Zemdega-Grāpe, 
SIA „Nemo” 

valdes priekšsēdētāja

IZVĒLIES NĀKOTNĒ 
PIEPRASĪTU PROFESIJU!

Pēc vidusskolas beigšanas jauniešiem visas durvis ir at-
vērtas. Priekšā svarīgs solis – profesijas izvēle. Līdz ar to 
jāizdara izvēle par profesijas apguves vietu un veidu. 

Uzziņai: 
Rīgas Tehniskā universitāte. 

Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Tekstilmate-
riālu tehnoloģiju un dizaina in-
stitūts. Specialitāte: Apģērbu un 
tekstila tehnoloģija.  http://www.
rtu.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju augst-
skola. Studiju virziens - „Ra-
žošana un pārstrāde”. Specia-
litāte: izstrādājumu, apģērbu 
projektētājs.http://www.ru.lv

VAKANCE KRĀSLAVĀ
Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu

 uz Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas jaunsargu
 instruktora amatu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi (slodze - 0,8)

Galvenie amata pienākumi: 
- organizēt jaunsargu kandidātu 

uzņemšanu Jaunsardzē un nodro-
šināt mācību grupu komplektēša-
nu atbilstoši jaunsargu program-
mas specifi kai;

- plānot, organizēt un vadīt jaun-
sargu praktiskās un teorētiskās no-
darbības atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

- pirms katra pasākuma novērtēt 
drošības riskus, sagatavot drošī-
bas instrukcijas un organizēt ne-
pieciešamos pasākumus drošības 
risku novēršanai;

- veikt jaunsargu vienības mācī-
bu darba analīzi, iesniegt priekšli-
kumus par mācību darba pilnvei-
došanu;

- pilnveidot metodisko bāzi un 
izstrādāt mācību uzskates līdzek-
ļus;

- ievadīt informāciju par vienī-
bas jaunsargiem un mācību grupu 
aktivitātēm datu bāzē „e-klase”.

Prasības pretendentiem/-ēm: 
-augstākā akadēmiskā vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā iz-
glītība, vai vidējā profesionālā 
izglītība, kas papildināta ar 72 
stundu apmācību programmu pe-
dagoģijā; 

-pieredze darbā valsts pārvaldē 

vai izglītības iestādē (ne mazāk kā 
viens gads);

-    pieredze militārajā jomā;
-    interešu izglītības jomu reg-

lamentējošo tiesību aktu pārzinā-
šana;

-   pieredze MS Offi ce un citām 
datorprogrammām amata pienā-
kumu izpildei nepieciešamā līme-
nī;

-   „B” kategorijas autovadītāja 
apliecība;

-   labas plānošanas un organizē-
šanas prasmes;

-   spēja strādāt komandā.
Pretendentiem/-ēm pieteikties 

līdz 2016. gada 30. maijam. Pie-
teikuma vēstuli, CV, izglītību 
un citu pretendenta kvalifi kāciju 
apliecinošu dokumentu kopijas 
iesniegt vai nosūtīt pa pastu Jaun-
sardzes un informācijas centra 
Jaunsardzes departamenta 2.no-
vada nodaļai (Dzintara iela 7, 
Rēzekne, LV4601) vai uz e-pastu 
2novads@jic.gov.lv, tālrunis uzzi-
ņām: 26166063.

Informējam, ka pēc dokumentu 
atbilstības izvērtēšanas konkursa 
1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem 
pretendentiem, kuru kandidatūras 
tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!
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Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma izstāde 
„Eima, ļaudis, mieloties!”, kura ir pirmais solis pastāvīgās 
ekspozīcijas „Pie viena galda” tapšanā. Ir paredzēts parādīt 
Krāslavas novadam raksturīgo ēdienu dažādību caur piecu 
tautību virtuves īpatnībām. Tas iekļauj vērienīgu un pama-
tīgu izpēti.

 Galda tradīcijas ir viena no senākajām sadzīves izpausmēm. Atskatoties 
vēsturē, redzams, ka katrā vēstures periodā uzturam un galda tradīcijām bija 
sava specifi ka. Jau antīkajā pasaulē ēdiens bija daļa no rituāla. Liela nozīme 
tika pievērsta ēdiena noformējumam, tā pasniegšanai, sarunām pie galda. 
Savukārt viduslaikos noteicošā loma bija baznīcai, tādēļ arī ēdiena mērenī-
ba un atturība gavēņa laikā kļuva par sava laika ideālu. Jaunie un jaunākie 
laiki iezīmējās ar jauno vērtību maiņu, kas būtiski ietekmēja ēdienu kultūru 
- priekšrocība bija ēdiena garšai. Nemazsvarīgas bija kopīgās ēdienreizes 
pie galda un ēšana no vienas kopīgas bļodas, kas apliecināja stiprās ģimenes 
saites.

Ievērojamas pārmaiņas ēdiena kultūrā saistās ar 19. gs. beigām, kas skāra 
arī Latvijas teritoriju, vēlāk arī Latgali. Piemēram, krāsnīm parādījās dūm-
vadi, līdz tam bija t. s. dūmistaba, kur dūmi krāsns kurināšanas laikā izplūda 
pa logiem un durvīm, tomēr jāatzīst, ka trūcīgāko zemnieku mājās turpinā-
jās ēdienu gatavošana dūmu namā, t. s. atklātajā pavardā; parādījās lielāka 
garšvielu dažādība; kļuva pieejamāks plašāks darbarīku klāsts; dažādu re-
cepšu publicēšana periodiskajos izdevumos, tai skaitā arī pavārgrāmatas; 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (bufetes, krogi, restorāni u. c.).

20. gs. 20.–30. gados sāka iekārtot modernāku, ērtāku virtuvi; tika izga-
tavoti jauni daudzveidīgāki trauki un galda piederumi. Parādījās parocīgāki 
emaljēti, alumīnija vai cita metāla trauki.

Tradicionālās receptes ir nākušas no paaudzes paaudzē, kā arī ēdieni, kas 
bija pašu saimnieču iniciatīva un veikums. Reģionālajai virtuvei ir rakstu-
rīgi vienkārši, bet sātīgi ēdieni, kas lielākoties ir skaidrojams ar smago ik-
dienas darbu darīšanu. Virtuves tradīciju sasaiste ar gadalaiku maiņu, īpašie 
ēdieni gavēnī un stingra tā ievērošana, mielasts pēc talku rīkošanām, ticē-
jumu saistība ar ēdienu kultūru un citas pazīmes raksturo Latgales īpatno 
reģionālo virtuvi.

1944./45. gadā, Latvijai otrreizēji nonākot PSRS sastāvā, tika paredzēta 
visu dzīves jomu restrukturizācija, kura skāra arī sadzīvi, tajā skaitā ēdienu 
kultūru. Viena no raksturīgākajām padomju virtuves īpatnībām - uzsvars 
uz sabiedrisko ēdināšanu, kas bija viens no Padomju Savienības politikas 
virzieniem, ietverot izmaiņas arī sievietes sociālajā lomā. 1950-tajos gados 
sāka mainīties priekšstats par restorāniem - tie kļuva ne tikai par vietu, kur 
var paēst, bet arī interesanti pavadīt brīvo laiku. Laika gaitā sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu skaits ieguva tendenci pieaugt.

Gadsimtu un gadu laikā latviešu kultūra attīstījās mijiedarbībā ar citām 
tautu kultūrām, sadzīvoja dažādas tautības un konfesijas. Tas attiecināms arī 
uz Latgali, tostarp arī Krāslavu, kur dominēja dažādu tautību tradīcijas, kas 
izpaudās arī ēdienu un galda kultūrā. 

Baiba Matvejenko, Mag.hist., 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste

„EIMA, ĻAUDIS, 
MIELOTIES!”

21.maijā, Muzeju nakts 
pasākumā Krāslavas Vēstu-
res un mākslas muzejā tika 
atklāta gleznotāja Pētera 
Postaža darbu izstāde.

„Gleznošana ir mans mūžs, strā-
dāju nepārtraukti. Viss nāk un aiziet 
tālumā, kaut ko no tā atstāju darbos. 
Ja kādreiz kāds gribēs par mani iz-
veidot izstādi, tad visa radošā dzīve 
gleznās ir atainota”, tā par sevi stās-
ta gleznotājs Pēteris Postažs.

Gleznotājs, pedagogs, Latvijas 
Mākslas akadēmijas (LMA) aso-

ciētais profesors Pēteris Postažs 
dzimis 1940. gadā Jelgavā. Izglī-
tību ieguvis Jāņa Rozentāla Rī-
gas Mākslas vidusskolā, Latvijas 
Mākslas akadēmijas glezniecības 
nodaļā (1958. – 1964.), kuru ab-
solvējis prof. E. Kalniņa vadībā, 
stažējies Pēterburgas Mākslas aka-
dēmijā, Tallinas Mākslas institūtā, 
studējis vecmeistaru un laikabiedru 
pieredzi Eiropas un Amerikas nozī-
mīgākajos un arī mazāk pazīstamos 
muzejos, kur reizēm glabājas retā-
kās mākslas pērles. Izglītību papil-

dina ikdienas darbs 
un pati dzīve.

P. Postažs regulāri 
rīkojis personāliz-
stādes Rīgā un citās 
Latvijas pilsētās, 
piedalījies grupu 
izstādēs Latvijā, 
Lietuvā, Krievijā, 
Somijā, Zviedrijā, 
Itālijā, Vācijā, Aus-
trijā un daudzviet 
citur. Darbi atro-
das Valsts mākslas 
muzeja un Latvijas 

Mākslinieku savienības, Krievijas 
Kultūras ministrijas un Krievijas 
Mākslas fonda īpašumā, Valmieras, 
Jelgavas, Gulbenes, Krāslavas un 
citos Latvijas muzejos, kā arī ļoti 
daudzās privātkolekcijās Latvijā un 
ārvalstīs.

„Māksla ir doma formā,” saka 
mākslinieks. Plastisko formu Pēte-
ris Postažs meklē un atrod absolūti 
visā – koka zarā, bērna smieklos un 
sievietes kailā mugurā, tautas dzies-
mā un plandošajos brunčos, liesmā 
un upes olī. Tālab viņa mākslu rak-
sturo tematiska daudzveidība. Jeb-
kas apkārtējā pasaulē – redzamā un 
neredzamā – ir iemesls gleznas tap-
šanai. Forma Pētera Postaža darbos 
emocionālu niansētī bu iegūst har-
moniskā sadarbībā ar krāsu.

Gleznotājs ir dāsns cilvēks un dā-
vina savus darbus muzejiem, baznī-
cām un citām iestādēm. 2000. gadā 
Pēteris Postažs uzdāvināja Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzejam 
26 gleznas, kuras var apskatīt šajā 
izstādē.

Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs

„TIEKAMIES MAIJĀ”

MUZEJU NAKTS KRĀSLAVĀ
21. maijā visā Latvijā notika Muzeju nakts aktivitātes. Šajā tradicionālajā Eiropas mē-

roga pasākumā piedalījās arī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs. Muzeju nakts gal-
venā tematiskā līnija, kas šogad apvienoja visus pasākumus, bija “Durvis”, kuras mēs 
veram.
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 MĀCĪBU EKSKURSIJA 
Bioloģijas skolotāju asociācija sadarbībā 

ar Salaspils Nacionālo botānisko dārzu pie-
dāvāja iespēju iesaistīties Izglītības prog-
rammas aprobācijā.

5. maijā 25 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7., 8. klašu 
skolēni un divi skolotāji piedalījās šajās nodarbībās.

Nodarbību mērķis – padziļināt priekšstatu un zi-
nāšanas par augu daudzveidību, pilnveidot izpratni 
par augu pielāgotību, attīstīt novērošanas prasmes, 
rosināt kritiski vērtēt, salīdzināt un interpretēt datus.

Skolēni gida pavadībā iepazina Salaspils Nacionā-
lā botāniskā dārza augu kolekcijas. Salaspils Botā-
niskais dārzs piedāvā lielāko augu kolekciju Baltijā 
un vienu no lielākajiem dendrārijiem Ziemeļaustru-
meiropā. Visvairāk skolēnus ieinteresēja un pārstei-
dza oranžērija, kas sastāv no četrām stikla siltum-
nīcām un ir aptuveni 3300 kvadrātmetrus plaša. Tā 
ir lielākā un modernākā Baltijā. Katrā siltumnīcas 
nodaļā sakoncentrēti augi, kuriem nepieciešami vie-
nādi apstākļi gan gaisa mitrumā, gan temperatūrā, 
gan augsnes sastāvā. Klimatiskos apstākļus kontrolē 
speciālas tehniskās ierīces. Šajā stiklotajā dārza pilī 
– oranžērijā aug vairāk nekā 2100 augu dažādības. 

Oranžērijā augi aug augsnē, nevis podiņos. Skolēni 
apskatīja sukulentu kolekciju, tropu augu kolekciju, 
kas atgādina džungļus, arī augus no pasaules sausa-
jiem tropu un subtropu apgabaliem. Skolēni vēro-
ja eksotiskas orhidejas, arī tādus tropu augus, kuru 
augļus lietojam un izmantojam ikdienā, kā, piemē-
ram, banānus un kafi jas koku. Oranžēriju padara 
vēl interesantāku ierīkotas ūdenstilpnes, taciņas pār 
baseiniem, ar vīteņaugiem apaudzētas arkas. Katrs 
skolēns varēja atrast un ieraudzīt kaut ko interesantu 
un neparastu.

Pēc ekskursijas skolēni piedalījās nodarbībā „Sēk-
lu un augļu izplatīšanās.” Nodarbībā skolēni strādāja 
grupās, noteica sēklu un augļu izplatīšanās veidu un 
efektivitāti, pētīja sēklas binokulārajā mikroskopā un 
aprakstīja tās, centās atpazīt dažādu augu sēklas.

Diena pagāja jautri, radoši un interesanti. Mājup-
ceļā skolēni dalījās savos iespaidos. Secinājums ir 
viens – brauciens izdevās! 

Protams, bez atbalsta šī ekskursija nebūtu izdevu-
sies, tāpēc skolēnu un skolotāju vārdā izsakām lielu 
paldies Krāslavas novada domei, Aulejas pagasta 
pārvaldei un autovadītājam Jānim.

Līvija Malahovska, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

2016. gada 6. maijā  Krāsla-
vas pamatskolu apmeklēja AFS 
studente Homera Bevilacqua no 
Brazīlijas kopā ar savu māsu un 
draudzeni Džesiku, pie kuras tagad 
Homera dzīvo. Tikšanās piedalījās 
7.a, 6.b un 5.b klases skolēni. 

Pateicoties  Jeļenai Kļimovai, 
skolotājai no Varavīksnes vidus-
skolas un AFS koordinatorei, mūsu 
skolā regulāri notiek tikšanās ar 
ciemiņiem no citām zemēm. Ne-
sen tikāmies ar skolotājiem no Tai-
zemes, Džūliju Milzani un Andrea 
Nikolu no Itālijas, Pia Fieni no 
Vācijas.

Mēs uzzinājām, ka Homera jau 
pusgadu dzīvo Latvijā ar mērķi 
iemācīties krievu valodu un tagad 
mācās 11. b klasē Varavīksnes vi-
dusskolā. Viņa jau daudz saprot 
krieviski, pati veido teikumus, 
bet dzimtā valoda viņai ir portu-
gāļu. Mūsu skolā viņa uzstājās ar 
PowerPoint prezentāciju angļu va-
lodā, kur Homera stāstīja par savu 
Brazīlijas ģimeni (viņai ir divi 
brāļi - 15 un 25 gadus veci, viena 
14 gadus veca māsa), un par savu 
mazo dzimto pilsētu Jau (Džao), 

kas atrodas pie vislielākās Brazī-
lijas pilsētas Sanpaula (11 miljoni 
iedzīvotāju).

Homera lepojas ar to, ka dzīvo 
lielākajā Latīņamerikas valstī un 
piektajā lielākajā valstī pasaulē 
(platība - 8,5 miljoni kvadrātki-
lometru). Brazīlija ir arī piektā 
lielākā valsts pasaulē iedzīvotāju 
skaita ziņā (201 miljons). Ofi -
ciālā valoda ir portugāļu valoda, 
un Homerai tā ir dzimtā valoda. 
Angļu valodu viņa mācījās skolā. 
Protams, Homera mums nosauca 
daudz populāru vārdu portugālis-
ki. Mēs uzzinājām, ka Brazīlijā 
mīt un aug aptuveni 20% no visām 
dzīvnieku un augu sugām pasaulē. 
Amazones upe ir reģiona sirds. Tā 
ir otra garākā upe pasaulē. Tieši 
tur var sastapt ap 2000 zivju sugu 
(vairāk nekā visās Eiropas upēs 
kopā!) Šeit ir arī sastopamas retas 
dzīvnieku sugas: kaimani, jaguāri, 
zirnekļpērtiķi, aligatori, žņaudzē-
jčūskas boa (pavisam ir 230 čūsku 
veidu!), anakondas... Šeit dzīvo 
pasaules lielākā zivs – piraruka un 
plēsīgākā zivs pasaulē – piranja. 
Homera brīnījās, ka mums nav tik 

daudz dzīvnieku Latvijā...
Populārākais sporta veids Bra-

zīlijā ir futbols. Brazīlijas futbola 
izlase jau piecas reizes ir ieguvusi 
FIFA Pasaules kausu.

Skolas gads ir no februāra līdz 
decembrim, ziemas brīvlaiks ir jū-
lijā, savukārt vasarā - janvārī.

Patīkami bija uzzināt, ka Home-
rai ir pozitīvas atmiņas par mūsu 
valsti, kultūru, cilvēkiem un tradī-
cijām.

Homeras māsa un draudzene 
Džesika Zdanovska  no Varavīks-
nes vidusskolas 4.a klases savā 
prezentācijā stāstīja par savu ģi-
meni, kur Homera dzīvo tagad, 
salīdzināja tradīcijas Brazīlijā un 
Latvijā, demonstrēja dažas līdzīgas 
dziesmas ar līdzīgu mūziku portu-
gāļu un krievu valodā.

Tādas tikšanās palīdz atrast ko-
pīgu valodu ar cittautiešiem, un, 
protams, tā ir angļu valoda, kas pa-
plašina mūsu skolēnu redzesloku.

                        Ņina Gulbinska, 
Krāslavas pamatskolas 
angļu valodas skolotāja 

 VIEŠŅA NO BRAZĪLIJAS

SKOLĒNU SACENSĪBAS FUTBOLĀ

12.maijā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā 
pulcējās visjaunākā zēnu grupa (2004. g.dz.), lai piedalītos 
Krāslavas novada skolēnu sacensībās futbolā.

Par uzvaru cīnījās četras komandas: Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la, divas komandas no Krāslavas pamatskolas un Robežnieku pamat-
skolas komanda.

Pārliecinošu uzvaru guva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas koman-
da, otro vietu ieņēma Krāslavas pamatskolas pirmā komanda, toties, lai 
iegūtu  trešo  vietu, Robežnieku pamatskolas zēniem pietika ar vienu 
iesistu bumbu vārtos.

 Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe

ČETRCĪŅA VIEGLATLĒTIKĀ
18. maijā uz pēdējām sacensībām šajā mācību gadā pul-

cējās ievērojams skolēnu skaits, kuri piedalījās vieglatlēti-
kas sacensībās četrcīņā. Katrs dalībnieks piedalījās četrās 
vieglatlētikas disciplīnās: 60 metru skrējienā, tāllēkšanā, 
bumbiņas mešanā un vidējās distances skrējienā. 

Starp 2004. gadā dzimušām un jaunākām meitenēm kopvērtējumā uz-
varēja Aleksandra Korovaja no Krāslavas pamatskolas, otro vietu iegu-
va Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Elizabeta Križanovska 
un trešo - Laura Mežiņa no Sauleskalna sākumskolas.

Zēniem šajā pašā vecuma grupā zelta medaļu izcīnīja Daniels Sar-
gums no Šķeltovas pamatskolas, otrajā vietā ierindojās Krāslavas pa-
matskolas skolnieks Rolands Tribiss un bronzas medaļu ieguva Ar-
mands Daniļevičs no Dagdas vidusskolas.

Savukārt starp 2002.-2003. gadā dzimušām meitenēm uzvaru svinēja 
Anastasija Burceva no Andzeļu pamatskolas, sudraba medaļu ieguva 
Daniela Timma no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un trešajā vietā ierindo-
jās Lāsma Vasiļevska no Dagdas vidusskolas.

Zēniem šajā pašā vecuma grupā zelta medaļu izcīnīja Dainis Juzefo-
vičs no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, sudraba medaļu - Dainis 
Kozinda no Krāslavas pamatskolas un bronzas medaļu ieguva Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas skolēns Kirils Kižlo.

Starp skolām, ņemot vēra trīs labākos skolēnu rezultātus, pirmo vietu 
zēniem izcīnīja Krāslavas pamatskolas komanda, otro vietu ieguva Da-
gdas vidusskolas skolēni un trešo - Krāslavas Valsts ģimnāzija.

Skolu kopvērtējumā meitenēm kausu izcīnīja Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas komanda, otro vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolnieces un trešajā vietā ierindojās Dagdas vidusskolas meitenes.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe 

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2016. gada 07.-09. jūnijā
 notiks radošās darbnīcas „Nāc un darbojies!” 

Krāslavas novada 6.-8. klašu skolēniem. 
Sākums plkst.10:00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 65622095. 
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informācija, sludinājumi

 Aktīvās tūrisma sezonas sākumā Krāslavas 
novada tūrisma informācijas centra (TIC) spe-
ciālisti sadarbībā ar novada uzņēmējiem devās 
iepazīt Krāslavas novada tūrisma piedāvāju-
mus, tūrisma objektus, tajā skaitā izmitināša-
nas vietas un interesantas saimniecības Kalnie-
šu, Kombuļu un Aulejas pagastā. Braucienā 
piedalījās gan Krāslavas novada iedzīvotāji un 
tūrisma uzņēmēji, gan arī citu novadu pārstāvji 
no Rēzeknes un Dagdas novada. 

Īss objektu apraksts, kurus apmeklēja brauciena dalībnie-
ki. 

Zivju audzētava „Akva systems” 

Tā ir pirmā Latgalē storu audzētava, kur zivis tiek au-
dzētas intensīvā veidā, un tiek veidots mātīšu ganāmpulks, 
kura gala produkts ir pārtikas kaviārs. Audzētavā tiek au-
dzētas klasiskās sterletes un sterletes albinosi. 

Brīvdienu māja “Dīva dorzi” Ārdava ezera krastā

Divas koka mājas ir aprīkotas ar nepieciešamu virtuves 
tehniku, WC, dušu, ir tvaika pirts un atpūtas halle ar ka-
mīnu. Ūdensprieku baudītājiem labiekārtota pludmale, lai-

vu noma ugunskura vieta, zivju kūpinātava. Copmaņiem 
- makšķerēšana dīķos, gan Ārdava un Sīvera ezeros. 

Jura Kokina koka darbnīca

Meistars piedāvā dažādus virpojumus no koka, traukus, 
suvenīrus, koka rotaļlietas, spēles. Darbi ir lakoti, bet pēc 
pasūtījuma tiek apstrādāti ar lineļļu un bišu vasku. Darbu 
tapšanas procesu ir iespējams apskatīt meistara darbnīcā.

Brīvdienu māja “Sidari” 

Skaista vieta, kas ir piemērota atpūtai ģimenēm ar bēr-
niem un vienatnē. Lieliskas makšķerēšanas vietas. Pirts 
ezera krastā un laivu noma. Iespējams iegādāties ekolo-
ģiski tīrus lauksaimniecības produktus, savākt ārstniecības 
augus. Telšu vietas uz saliņas ezerā. Koka namiņi: „Sidari” 
(pagalmā ir bērnu rotaļu laukums, šūpoles, lapene, uguns-
kura vieta, pontons, deju grīda), Ūdzeņa” (viesu rīcībā ir 

grils, pontons ar atpūtas krēsliem, ugunskura vietas, lape-
ne) un “Venēcija” uz Cērpa ezera saliņas - romantiskai at-
pūtai sveču gaismā (namiņš bez elektrības).

Ilmara Veceļa keramikas darbnīca 

Ilmārs Vecelis ir viens no “Pudnīku skūlas” dibinātājiem 
un dalībniekiem. Interesanta māla apstrādes tehnoloģi-
ja. Keramikas izstrādājumu tapšanas procesa vērošana un 
līdzdarbošanās.

Atpūtas komplekss “Lejasmalas”

Tā ir iecienīta kāzu svinību vieta, semināru un citu svi-
nību rīkošanas vieta. Viesiem tiek piedāvātas naktsmītnes 
līdz 138 personām, krievu pirtis, labiekārtotas pludmales, 
telšu vietas, zāle semināru, svinību, kāzu organizēšanai. “Le-
jasmalas” ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieks, 
šeit tiek piedāvāti Latgales kulinārā mantojuma ēdieni.

 Elvīras Škutānes foto

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS 
PA KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA OBJEKTIEM

SIA „Gaujas Koks” kokapstrādes rūpnīca 
„Krustpils” piedāvā darbu: 

- kokapstrādes iekārtu operatoriem/-ēm, 
t.28343505;

- autokrāvēja vadītājiem, t.28666781.
Prasības: vidējā izglītība; vēlama iepriekšējā 

darba pieredze.
Piedāvājam: konkurētspējīgu atalgojumu; 

nodrošinām ar dzīvesvietu. 
Gaidām Jūsu CV. E-pasts: krustpils@gk.lv.  

Tālr./fax 65220123. T.28343505.

  Ir vajadzīgs mūrnieks (divas krāsnis). 
Т.29540916.

 Pārdod jaunas un lietotas mēbeles, mēbeļu ražo-
šanas atliekas, terašu dēļus, lietotas caurules, elek-
trodzinējus, metāla plāksnes 5 mm, svarus - līdz 1 
tonnai. Т.29517757.

 Pārdod elektroērģeles, muzikālo centru, korpu-
sa mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. 
Viss no Vācijas. Т.22053960.

 Pērk zemi (viensētu) ūdenstilpes krastā Krāsla-
vas rajonā. Samaksa uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, svečturus, koka ikonas, 
svētbildes, pulksteņus, glāzes turētājus, zobenus, 
ordeņus, cara laika alus pudeles ar uzrakstiem, 
monētas, vācu armijas ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, 
dzirnakmeņus, PSRS karogus, porcelāna fi gūriņas. 
Т.22433510. antik-war2000@inbox.lv.

 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.
 Sakarā ar pārvākšanos pārdod no dzīvokļa mē-

beles un virtuves iekārtas. Viss ļoti labā stāvoklī. 
T. 22059375.

 Pārdod automašīnu „Volkswagen Passat”, 
universāls, 1,6, benzīns, 1996. TA līdz XI 2016, 
āda, piekabes āķis, signalizācija, lietie diski. T. 
26315409. Cena - 1300 eiro.

 Pārdodu V.Zlidņa gleznu „Daugava”, linau-
dekls, eļļa, 100x120, 1975. g. Т.26157153.


