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Ceturtdiena, 20 jūlijs
Mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka albuma „Krāslava mūža ga-

rumā” atvēršanas svētki un gleznu izstādes atklāšana Krāslavas 
Kultūras namā

 Piektdiena, 21. jūlijs
16.00 – Krāslavas peldbaseina atklāšana (Raiņa iela 25) (21. jū-

lijā - ekskursija pa baseinu visiem interesentiem; 22. un 23. jūlijā 
baseins būs atvērts no 7.00 līdz 19.00, šajās dienās baseinu varēs 
apmeklēt ar iepriekš iegādātajām biļetēm)

17.00 - parka estrādē  - Betsafe Spēkavīru čempionāts – Strong-
atlons

19.00 – Krāslavas Kultūras namā - radošas apvienības „Laba 
kompānija” laikmetīgās dejas izrāde „Pieturpunkti”

23.00 - Gr. Plāteru pils parka dīķī - uguns skulptūru šovs

  Sestdiena, 22. Jūlijs
7.00 – makšķerēšanas sacensības „Krāslavas kauss 2017” (re-

ģistrācija no 6.00 – 6.30 Daugavas krastā, Spīdolas ielā)
8.00 – amatnieku un mājražotāju tirdziņš Ostas un M.Tirgus ielā
10.00 - darbu sāks bērnu pilsētiņa Gr.Plāteru ielā
10.00 – sporta tūrisma aktivitātes pils parkā
 18. novembra laukumā
10.00 - pašdarbības kolektīvu koncerts
10.00 – nūjotāju pārgājiena dalībnieku starts (reģistrācija no 9.30) 
10.10 – velotūres „Krāslavas loki” dalībnieku starts (reģistrācija 

no 10.00)
11.30 – balvu izloze velotūres dalībniekiem un nūjotājiem
16.00 – motošovs, kura laikā varēs vērot motociklistu trikus un 

motobraucēju veiklību, tikt izvizinātiem un vienkārši lieliski pava-
dīt laiku

Pilsētas stadionā
13.00 – zirgu sētas „Klajumi” figurālās jāšanas priekšnesums
„Ghetto Games”
12.00 - basketbols 3x3 - laukumā pie veikala „Beta”
„Kraslava Games”
16.00 - futbols 3x3 Krāslavas Varavīksnes vsk. stadionā
17.00 – volejbols 2x2 Zirga ezerā
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā
ekspozīcija „Pieci airi”
ekspozīcija „Grāfa Plātera notāra kabinets”
izstāde no muzeja krājuma „Tēlniecei Vandai Zēvaldei – 95”
izstāde „Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcai – 250”
16.00 - mākslinieces Daigas Lapsas jubilejas izstādes” Starp zemi 

un debesīm” atklāšana muzeja vasaras izstāžu zālē Gr.Plāteru ielā 10
Pils dārzā
17.00 – Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls – Gurķu svēt-

ki kopā ar LTV1 šova „Īstās latvju saimnieces” dalībniecēm
programma:
- Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma ēdienu de-

gustācija un iegāde
- novada pagastu kulinārā mantojuma prezentācija
- konkurss „Labākais gurķu ēdiens”
- bērnu zīmējumu konkurss „Skaistākais Krāslavas gurķis”
- konkursi veiklākajiem saimniekiem un saimniecēm
Parka estrādē 
20.00 – svētku lielkoncerts
Piedalās: 
pašdarbības kolektīvi no Krāslavas un Aizkraukles novadiem, 
Aija Andrejeva ar pavadošo grupu
Rokgrupa „Wild Detroit Gang”
Svētku uguņošana, zaļumballe kopā ar grupu „Ginc un es”

KRĀSLAVAS PILSĒTAS
 SVĒTKU PROGRAMMA

Dārgie krāslavieši!
 Skaistākie svētki ir tie, kurus radīt mēs varam paši. 
  Priecāsimies, ja mēs to darām ne tikai katrs sev, 
bet arī citiem.
Sveicu krāslaviešus un mūsu draugus pilsētas svētkos!
Būsim tie, kas tur goda savu pilsētu un veido 
plaukstošas mūsu mājas!

Gunārs Upenieks,
Krāslav as novada domes priekšsēdētājs
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aktuālā informācija

Sastādīti 16 administratīvo pār-
kāpumu protokoli: 1 par medību, 
zvejas un makšķerēšanas noteiku-
mu pārkāpšanu, 2 par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantoša-
nas un pārvadāšanas prasību pār-
kāpšanu, 2 par sējumu nobradāša-
nu vai stādījumu bojāšanu, 1 par 
bērna aprūpes pienākumu nepildī-
šanu, 1 par ubagošanu, 1 par pie-
guļošās teritorijas neuzkopšanu 
un 8 par transportlīdzekļu stāvēša-
nas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemts 31 rakstiskais iesnie-
gums, atstrādāti 206 izsaukumi, 
notika profi laktiskās sarunas un 

izteikti mutiski brīdinājumi. Jū-
nijā tika pieņemti 44 apmeklētāji.

Preventīvais darbs ar bērniem 
un vecākiem - 57 profi laktiskās 
sarunas.

Tika veikti 3 nakts reidi (no 
piektdienas uz sestdienu un no 
sestdienas uz svētdienu). Tika no-
drošināta sabiedriskās kārtības ie-
vērošana Mazo krāslaviešu svētku 
laikā, Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 9. klašu un 12. klašu 
izlaidumu laikā, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma 
laikā, Ielīgošanas pasākumu laikā, 
Līgo svētku zaļumballē.

Krāslavas novada pašvaldī-
bas policija nogādāja 3 cilvēkus 
Daugavpils Reģionālās slimnīcas 
Narkoloģijas nodaļā un 1 personu 
Daugavpils psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā. Savukārt Dau-
gavpils dzīvnieku patversmē paš-
valdības policijas darbinieki no-
gādāja četrus klaiņojošos suņus 
un 14 kaķus.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki veica 30 pro-
fi laktiskos reidus pa Krāslavas no-
vada ezeriem, kas saistīti ar zivju 
resursu un kontroles pasākumiem. 
No dažādiem Krāslavas novada 
ezeriem kopumā tika izcelti un 
pēc akta iznīcināti 180 m tīklu un 
19 nelikumīgi zvejas rīki. 

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

2017. gada 6. jūnijā notika Administratīvās komisijas 
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 25 administratīvo pār-
kāpumu lietas:

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu V.S., dzim. 1956.g., tika izteikts 
brīdinājums; 

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā Ē.Ž., dzim. 
1986.g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā, J.P., dzim. 1974.g., 
tika uzlikts naudas sods 60 EUR apmērā, bet Ž.I., dzim.1965.g., tika 
uzlikts naudas sods 300 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu A.K., dzim. 1952.g., tika 
izteikts brīdinājums;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā J.P., dzim. 
1966.g., J.N., dzim. 1952., J.I., dzim. 1950., N.G., dzim. 1951.g. un 
Ē.A., dzim. 1974.g.,  tika izteikts mutvārdu aizrādījums katram;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā D.L., dzim. 1984.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR ap-
mērā;

- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts 
ceļu dienesta vai īpašnieka atļaujas V.A., dzim. 1979.g., lietvedība 
tika izbeigta;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu I.D., dzim. 1974.g., 
tika izteikts brīdinājums, J.K., dzim. 1979.g., tika uzlikts naudas 
sods 5 EUR apmērā, bet S.M., dzim.1968.g., tika uzlikts naudas sods 
20 EUR apmērā;

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu R.V., dzim. 1962.g., 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā neapdraudētu personu 
drošību, kā arī nebojātu pilsētas ainavu I.S., dzim. 1971.g., tika iz-
teikts brīdinājums, bet O.F., dzim. 1974.g., tika uzlikts naudas sods 
80 EUR apmērā;

- par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 
un ja darbības izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas O.S., dzim. 2000.g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR ap-
mērā;

- par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai 
cita veida atkritumiem N.A., dzim. 1954.g., tika izteikts brīdinājums; 

- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītī-
bas, sporta atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs D.K., 
dzim. 2002.g. un A.B., dzim. 1999.g.,  tika izteikts brīdinājums kat-
ram;

- par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķē-
šanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvert-
ņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilnga-
dīgajam brīvi pieejamas lietošanai E.L., dzim. 1979.g., tika uzlikts 
naudas sods 10 EUR apmērā;

- attiecībā pret A.S., dzim. 2000.g. un S.L., dzim. 2000.g. komisija 
piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un 
izteica brīdinājumu katram.

2017. gada 4. jūlijā notika Administratīvās komisijas 
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 7 administratīvo pār-
kāpumu lietas:

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā L.V., dzim. 
1965.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;

- par ubagošanu A.Ķ., dzim. 1947.g., tika uzlikts naudas sods 14 
EUR apmērā;

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši 
lopi, A.V., dzim.1946.g. tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā, bet 
J.V., dzim. 1971.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu O.-L.Z., dzim. 1940.g., 
tika izteikts brīdinājums;

- par namīpašumam pieguļošajā teritorijā sezonas darbu nenodro-
šināšanu N.D., dzim. 1947.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR ap-
mērā;

- attiecībā pret U.J., dzim. 2001.g., komisija piemēroja audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un izteica brīdinājumu.

Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2017. gada 1. au-
gustā plkst.13.00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ

Pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/6
 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

 piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības 2010. gada 
28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2010/4 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Krāslavas novadā”” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 2.nodaļu ar 2.1.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„2.1.4. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem 

90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas”;

1.2. Papildināt 3.nodaļu ar 3.4.¹ punktu šādā redak-
cijā: 

„3.4.¹ Saistošo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā mi-
nētās personas iesniedz Černobiļas AES avārijas 
seku likvidatora apliecības kopiju.”

Pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/6 „Grozījumi Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. At-

bilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešajai un ceturtajai daļai un likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktam ne-
pieciešams veikt papildinājumus Krāslavas novada 
saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Krāslavas novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts. Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 5. panta trešo un ceturto daļu. Saistošo notei-
kumu mērķis – veikt grozījumus Krāslavas novada 
saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

Krāslavas novadā” un paredzēt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Būtiskas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietek-
mē.

5. Informācija par administratīvajām. Saistošo no-
teikumu izpildi nodrošinās Krāslavas novada pašval-
dība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Konsultācijas nav notikušas.

Baseina administratoru
Galvenie pienākumi: 
- kārtot lietvedības dokumentus;
- sniegt informāciju apmeklētājiem tiešā saskar-

smē, pa tālruni un e- pastu;
- veikt kases operācijas;
- rūpēties par iestādes prestižu.
Prasības kandidātam:
- prasme organizēt savu darbu un strādāt patstāvī-

gi;
- disciplinētība, punktualitāte, prasme komunicēt 

ar cilvēkiem;
- datorprasmes (MS Offi  ce);
- prasme strādāt ar kases aparātu;
- obligātas latviešu valodas zināšanas, angļu un 

krievu valoda sarunvalodas līmenī.
Baseina apkopēju
Galvenie pienākumi: 
baseina telpu uzkopšana, ievērojot higiēnas un sa-

nitārās normas.
Prasības kandidātam:
spēja strādāt efektīvi un ātri;
disciplinētība, punktualitāte, laipnība;
rūpes par tīrību un kārtību iestādes telpās;
prasme strādāt ar uzkopšanas tehniku;
latviešu valodas zināšanas.
Darba organizācija:
maiņu darbs, arī brīvdienās.
Pieteikšanās:
pieteikties no 10. jūlija līdz 20. jūlijam.
CV un motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski e-

pastā kvg@kraslava.lv vai Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas kancelejā (II stāvā).

Par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, 
kuri tiks aicināti uz interviju.

Tālrunis uzziņām: 65622095. 

AICINA DARBĀ 
BASEINA ADMINISTRATORU UN APKOPĒJU

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina darbā:

 PAR PELDVIETAS 
ŪDENS KVALITĀTI

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa informē 
par peldvietas ūdens kvalitātes paraugiem, kuri tika no-
ņemti 4. jūlijā. 

Zirga ezera peldvietas ūdens pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem at-
bilst likumdošanas prasībām, ūdens sastāvs peldvietā neapdraud peldē-
tāju veselību. Šajā peldvietā ir atļauts peldēties. 
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darbi, notikumi, cilvēki

Šajā sakarā klātesošajiem mi-
nistre parādīja divas prezentāci-
jas: par nodokļu politikas pamat-
nostādnēm 2018.-2021. gadam 
un par fi nanšu resursiem un kom-
pensācijas mehānismu pašvaldī-
bām nodokļu reformas ieviešanas 
periodā.

Runājot par nodokļu politikas 
pamatnostādnēm, Dana Reiznie-
ce - Ozola pastāstīja, kādēļ va-
jadzīga nodokļu reforma, un ak-
centēja nodokļu politikas lomu, 
proti, valsts nodokļu politika ir 
vienlaikus saistīta ar visiem no-
zīmīgajiem valsts procesiem, un 
būtiski ietekmē ofi ciālo nodar-
binātību, uzņēmējdarbības vidi 

un struktūru, kā arī ir izšķirošā, 
nosakot valsts pakalpojumu ap-
jomu un kvalitāti. Turpinājumā 
ministre izklāstīja, ko īsti pa-
redz nodokļu reforma, ņemot 
vērā jaunākos priekšlikumus. 
Tika pievērsta uzmanība arī ad-
ministratīvā sloga mazināšanas 
jautājumiem, veselības nozares 
fi nansēšanai un citiem svarīgiem 
aspektiem.

Pašvaldību vadītājiem bija 
interesanti uzzināt arī par fi nan-
šu resursiem un kompensācijas 
mehānismu pašvaldībām nodok-
ļu reformas ieviešanas perio-
dā. Plānots, ka pārejas periodā 
(2019.-2020. g.) papildu nodokļu 

ieņēmumiem tiek ieviesta spe-
ciālā dotācija, kas tiek integrēta 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
sistēmā. Tika izklāstīts pašvaldī-
bu fi nanšu izlīdzināšanas (PFI) 
aprēķina algoritms ar speciālo 
dotāciju, kā arī klātesošie infor-
mēti, ka 2018. gadā pašvaldībām 
tiek prognozēts stabils nodokļu 
ieņēmumu pieaugums. Tiesa, 
iedzīvotāju skaita izmaiņas Lat-
gales reģiona pašvaldībās pēc 
prognozēm sarūk, un kopā jādara 
viss iespējamais, lai iedzīvotā-
jiem būtu vēlme dzīvot un strādāt 
savā novadā. Svarīgs faktors ir 
gan darbavietas, gan atalgojuma 
līmenis.

Ministre atbildēja arī uz paš-
valdību vadītāju un uzņēmēju 
jautājumiem, cenšoties kliedēt 
viņu bažas par nodokļu reformu. 

Pēc tam jau šaurākā lokā 
Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks, At-
tīstības nodaļas vadītāja Ināra 
Dzalbe un Latgales plānošanas 
reģiona a dministrācijas vadītāja 
Iveta Maļina-Tabūne ar ministri 
pārrunāja infrastruktūras uzla-
bošanas attīstības projektus, kas 
novadam varētu dot jaunas dar-
bavietas un piesaistīs jaunus cil-
vēkus.

Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVĀ DISKUTĒ PAR NODOKĻU REFORMU
Finanšu ministre Dana Reizniece - Ozola piektdien ap-

meklēja Krāslavu, kur tikās ar Latgales plānošanas reģio-
na pašvaldību vadītajiem, lai diskutētu par jaunās no-
dokļu reformas aktualitātēm, tās ietekmi uz pašvaldību 
budžetiem un uzņēmējdarbību. 

AR ZIVJU FONDA ATBALSTU 
IR ĪSTENOTI DIVI PROJEKTI

Ar Zivju fonda atbalstu Krāslavas pašvaldība ir īstenoju-
si divus projektus, kas paredzēja veikt zivju resursu pavai-
rošanas un atražošanas pasākumus publiskajās ūdenstil-
pēs un modernizēt aprīkojumu zivju resursu aizsardzības 
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai.

Projekta „Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada Drīdža ezerā” 
ietvaros ezerā tika ielaisti paaudzēti (2 - 3 grami) zušu mazuļi (8 090 
gab.). 

Projekta „Aprīkojuma modernizācija zivju resursu aizsardzības pasā-
kumu efektivitātes paaugstināšanai Krāslavas novadā” ietvaros ir iegā-
dāta laiva „DULKAN D370 DZ” un laivas motors „MFS 6CSS”. 

Kopējais projektiem piešķirtais Zivju fonda fi nansējums sastāda EUR 
7 709.06, pašvaldības līdzfi nansējums – EUR 1 970.37.  

Andris Rukmans

Izvaltas svētki ir diezgan jauns 
pasākums, šogad tie noritējuši otro 
reizi. Izvaltieši ar nepacietību gai-
dīja šo dienu, un svētki tika nosvi-
nēti godam. Daudzveidīga prog-
ramma nodrošināja gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan viesiem iespēju 
atrast to, kas ir tuvāks sirdij. 

No paša rīta ciematu pieskandi-
nāja bērnu balsis un smiekli, mazu-
ļi izklaidējās piepūšamajās atrakci-
jās. Svētku noskaņu papildināja un 
sagādāja vēl vairāk jautrības bērnu 
izkrāsotās sejas, apgleznošanas 
darbnīca nevarēja sūdzēties par ap-
meklētāju trūkumu, jo svētku die-
nā daudzi vēlējās iesaistīties šādā 
eksperimentā. 

Kamēr bērni priecājās atrakcijās, 
pieaugušie pastaigājās pa tirdzi-
ņu, kur varēja iegādāties ne tikai 
dažādus gardumus, bet arī preces 
savam sirdspriekam. 

Mākslas un literatūras cienītā-
ji apmeklēja Ļubovas Tarļeckas 
gleznu izstādi. Atklājot šo pasāku-
mu, māksliniece lasīja savu dzeju. 
Svētku dalībnieku neviltotu intere-
si izpelnījās Linarda Onzula foto-

izstāde. 
Vakarpusē izvaltiešus un viesus 

gaidīja svētku koncerts, klātesošos 
pagasta svētkos sveica Krāslavas no-
vada domes deputāts Jānis Tukāns. 

Skatītāji silti uzņēma visas vie-
tējo pašdarbības kolektīvu uzstāša-
nās, kā arī priekšnesumus, ko saga-
tavoja viesi - tautas deju ansamblis 
„Līksme” no Daugavpils novada 
un kapela „Karikste” no Aizkrauk-
les novada. 

Īpašu rozīnīti šim pasākumam 
piešķīra asprātīgais un jaukais va-
dītājs – Daugavpils teātra aktieris 
Ritvars Gailums.  

Koncerta noslēgumā visus klāt-
esošos uzcienāja ar svētku kūku, 
pēc tam svētku dalībnieki līdz rīta 
gaismai varēja dejot Aināra Lipska 
dziesmu pavadījumā.

IZSKANĒJUŠI OTRIE IZVALTAS SVĒTKI
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Mēs, Daugavas lokos
(Krāslavas valsis)

Priedes un egles, Daugavas lokos
Skaistākā pilsēta stāv –
Baznīca. Pils. Plātera parks –
Likteņus vieno un sauc.
Draudzīgā lokā mēs sanākam kopā
Laikā, kad vasara krāšņi tik zied,
Dziedam un dejojam dzimtenes dabā –
Gan dejas, gan pakalni dejo mums līdz.
Tik skaista un mājīga pilsēta mana,
Te uzkopti dārzi un ceriņi zied,
Un reizēm kāds mākslinieks upītes malā,
Gleznojot ainavu, dziesmiņu dzied.
Lai zied un dzīvo Dzimtene mana,
Tev brīvai un laimīgai Eiropā būt,
Lai Daugavas lokos skan Krāslavas valsis,
Te Dzimtene man, te mūžam man būt.
Daugavas lokos skan Krāslavas valsis,
Kas mudina celties un aicina līdz,
Pār Daugavu visumā aizvijas valsis,
Gan lejas, gan pakalni dejo mums līdz!

Felicians Lukaševičs

22. jūlijā, Krāslavas pilsē-
tas svētku ietvaros, notiks 
Starptautiskais kulinārā 
mantojuma festivāls - Gur-
ķu svētki, kuru programma 
ir iekļauta Latgales un Vi-
tebskas apgabala kulinārā 
mantojuma ēdienu degus-
tācija un iegāde, konkursi 
veiklākajiem saimniekiem 
un saimniecēm, bērnu zī-
mējumu konkurss „Krāsla-
va - gurķu pilsēta”, radošās 
darbnīcas bērniem „Prie-
cīgais gurķītis”, kā arī tik-
šanās ar LTV1 šova „Īstās 
latvju saimnieces 2017” da-
lībniecēm.

Par gaidāmo notikumu 
sīkāk pastāstīja Krāslavas 
novada Tūrisma un infor-
mācijas centra vadītāja 
Tatjana Kozačuka.

- Kāpēc šie svētki ir veltīti tieši 
gurķiem?

Latvijā jau vēsturiski izveido-
jies stereotips par to, ka Krāslava 
ir gurķu pilsēta. Agrāk Krāslavas 
gurķus varēja iegādāties gandrīz 
jebkurā Latvijas pilsētas tirgū, arī 
siltumnīcu skaits, kurās tika au-
dzēti gurķi, bija manāmi lielāks 
nekā citviet, tāpēc jau vairākus 
gadus Krāslavas pilsētas svētku 
ietvaros liela nozīme tiek pievēr-
sta tieši šiem dārzeņiem.

- Kas būs šī gada Gurķu svēt-
ku dalībnieki?

Šajos svētkos var piedalīties 
ikviens. Tā kā šogad tiek rīkots 
konkurss „Visgaršīgākais gurķu 
ēdiens”, tad šī ir lieliska iespēja 
iepazīt un nogaršot līdz šim nezi-
nāmas gurķu ēdienu receptes. At-
brauks mūsu ilggadējie sadarbības 
partneri un draugi no Vitebskas, 
LTV1 šova „Īstās latvju saimnie-
ces 2017” dalībnieces, protams, 
aktīvi piedalīsies arī vietējo pa-
gastu un mūsu pilsētas iedzīvotāji. 

- Kā notiks konkursa „Gar-

šīgākais gurķu ēdiens” vērtēša-
na? 

 - Viens no galvenajiem konkur-
sa nolikuma punktiem ir tāds, ka 
ēdiena sastāvā, galvenokārt ir jā-
būt gurķim. Dalībnieku veikumus 
vērtēs īpaši šim nolūkam izraudzī-
ta komisija. Nogaršot šos kulinā-
ros meistardarbus varēs arī svētku 
apmeklētāji.

- Vai Gurķu svētkos būs iespē-
ja piedalīties arī tiem, kas ar ēst 
gatavošanu īpaši neaizraujas?

- Jā, īpaši esam padomājuši 
par pašiem jaunākajiem krāsla-
viešiem. Šo svētku ietvaros tiek 
rīkots bērnu zīmējumu konkurss 
„Krāslava - gurķu pilsēta”, kā arī 
radošās darbnīcas „Priecīgais gur-
ķītis”. Visiem svētku apmeklētā-
jiem būs iespēja nobildēties īpašā 
mākslinieces Vijas Plotkas veido-
tā fotostūrī, kurā spilgti atspogu-
ļota gurķu tematika.

- Vai arī nākotnē jūs turpinā-
siet attīstīt šo, gurķiem veltīto, 
ideju?

- Tā kā interese par šo pasāku-
mu nezūd, aktīvi piedalās amat-
nieki, Kulinārā mantojuma tīkla 
dalībnieki, uzņēmēji un ciemiņi 
no kaimiņvalstīm, šo Gurķu svēt-
ku tradīciju noteikti plānojam 
ievērot arī turpmāk. Cenšamies 
ieviest kaut ko jaunu, padarot šos 
svētkus neatkārtojamus ik gadu. 
Cerēsim, ka šogad izdosies viss, 
kas iecerēts, jo darbs, kas ieguldīts 
šo svētku organizēšanai, bijis vis ai 
pamatīgs.

Gunta Maijere

GURĶU SVĒTKI
 ATGRIEŽAS!

Pilsētas svētku laikā ikviens Krāslavas 
novada iedzīvotājs un viesis tiek aicināts 
apmeklēt arī Veselības svētku sarīkojumus. 
Veselīgi un aktīvi pavadot svētku dienas, 
interaktīvā un neformālā vidē varēs iegūt 
zināšanas un jaunas prasmes veselības vei-
cināšanai un slimību profilaksei, to nozīmi 
cilvēka dzīvē un ietekmi uz organismu.

Esi aktīvs un būsi vesels!

VESELĪBAS SVĒTKU 
PROGRAMMA:

Piektdien, 21. jūlijā
Krāslavas novada domes 1. stāvā
Plkst. 12.00 Veselības svētku fotoizstādes „Veselā 

miesā vesels gars” atklāšana. Izstādē būs apskatāmi 
konkursam iesūtītie fotomirkļi. Konkurss izsludi-
nāts līdz 16. jūlijam. Ar fotokonkursa nolikumu var 
iepazīties www.kraslavasvestis.lv. 

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas zālē 
Plkst. 15.30 – 16.30 lekcijā „Kā viegli būtiski uz-

labot veselību?” ārste Ludmila Stavro - Freiberga 
rosinās domāt par veselīgu dzīvesveidu un sirds/
asinsvadu, un onkoloģijas (īpaši ādas) slimību pro-
fi laksi. 

Plkst. 16.40 – 18.00 interaktīvajā meistarklasē 
„Pašu gatavotas ārstnieciskās ziedes” zemnieku 
saimniecība „Kurmīši” mudinās pagatavot sev pie-
mērotu ziedi no ārstniecības augiem, kā arī iepazīs-
tinās ar zāļu tējām veselīgai ikdienai.

Krāslavas baseina skvoša zālē 
Plkst. 17.00 – 18.00 nodarbības „Kusties un esi 

vesels!” laikā sertifi cēts fi zioterapeits Žans Maka-
rovs iepazīstinās ar vispārattīstošo vingrinājumu 
pozitīvo ietekmi uz veselību. Nodarbībā būs gan 
vingrošanas teorija, gan prakse.

Sestdien, 22. jūlijā
Visas dienas garumā būs iespēja apmeklēt Krāsla-

vas pilsētas svētku ietvaros rīkotās aktivitātes vese-
līga dzīvesveida piekritējiem - nūjotāju pārgājiens, 
velotūre, „Ghetto Games„, futbola un volejbola sa-
censības.

Gr. Plāteru ielā (blakus Nodarbinātības valsts 
aģentūras Krāslavas fi liālei)

Plkst. 10.00 – 15.00 ekskursijas Bērnu veselības 
autobusā sadarbībā ar „Ronald McDonald House 
Charities Latvija”. Ikviens bērns varēs apmeklēt ve-
selības autobusu un iepazīties ar tajā strādājošajiem 

dakteriem, pārliecināties, ka vizīte pie ārsta var būt 
arī aizraujoša un bez stresa.

Tirgus ielā 
Plkst. 10.15 – 11.45 sportiskas meistarklases „Ci-

guns un brīvdabas joga”. Atveseļošanās un psiholo-
ģiskais treniņš, kas ļaus paplašināt sajūtas un uztve-
res kanālu diapazonu, kā arī garīgo praksi.

Plkst. 12.45 – 14.00 kontaktimprovizācijas nodar-
bība. „Bodywork”. Ķermeņa pašizziņa. Balstoties 
uz austrumu cīņu mākslām, tiek improvizētas kus-
tības un vingrinājumi veselībai. Brīvdabas fi ziskās 
aktivitāšu nodarbības vadīs biedrība „Dabas Sporta 
Zāle”. 

Krāslavas stadionā
Plkst. 10.30 – 12.00 interaktīvi informatīvs pasā-

kums „Sportisks pats un suņuks mans!”. Dzīvniek-
terapija un veselīgs dzīvesveids. Suņu paraugde-
monstrējumus vadīs Daugavpils kinologi.

Krāslavas novada TIC 2. stāvā
Plkst. 16.00 – 17.00 praktiskā lekcija „Ēd un ne-

slimo!” par Vidusjūras uztura piramīdu. Saruna par 
(ne) atļauto uzturu un onkoloģiju. Lekcijas ietvaros 
uztura speciāliste Agnese Pavlova vadīs arī radošo 
darbnīcu bērniem „Veselīgā uztura McDonalds”. 

Krāslavas Kultūras nama foajē
Veselības svētku izskaņā katram būs iespēja tik-

ties ar veselīga dzīvesveida piekritēju Inesi Ziņģīti, 
kura no plkst. 18.00 līdz 19.40 vadīs interaktīvu ie-
dvesmas meistarklasi „Jūties labi!”.

Veselības svētki tiek rīkoti Krāslavas novada do-
mes un ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/097) ietvaros.

Aktivitātes īsteno Krāslavas novada dome sadar-
bībā ar biedrību „Krāslavas rajona partnerība”.

 

PIRMIE VESELĪBAS SVĒTKI 
KRĀSLAVAS NOVADĀ
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NEDĒĻAS NOGALE IGAUNIJĀ
Krāslavas un Dagdas novadu pagastu bibliotekāri ir cen-

tīgi pieredzes un ideju vācēji. Arī šī gada sākumā, plānojot 
darbus 2017. gadam, tika ieplānots pieredzes apmaiņas 
brauciens pie tuvākiem kaimiņiem - uz Igauniju. 

Par savlaicīgu brauciena plānošanu un organizēšanu mēs pateicamies 
mūsu jaukajai kolēģei, Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Kom-
plektēšanas nodaļas vadītājai Svetlanai Ļaksai-Timinskai, kura katrreiz 
atrod laiku uzklausīt kolēģu vēlmes un idejas. Svetlana ir ļoti optimis-
tisks cilvēks, kurš spēj uzburt gan pozitīvas emocijas kolektīvā, gan 
pārliecināt citus jaunu ideju ieviešanai mūsu darbā.

Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas  tūrisma fi rmu „Mari”, jau vairāk-
kārt organizējot tuvākus un tālākus braucienus, arī šogad tika organizēts 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas Nacionālo bibliotēku Tallinā 
un Tartu  pilsētas bibliotēku, kā arī tika piedāvāti apskatei citi minēto 
pilsētu objekti.

Pirmajā dienā tika apmeklēta Tallinas viduslaiku vecpilsēta un mūs-
dienīgā Tallina  ar skatu uz greznajām viesnīcām, debesskrāpjiem un 
tirdzniecības centriem. Katram ekskursijas dalībniekam paliks  atmiņā 
modernie Tallinas  kvartāli vai Rātslaukums, kas piepildīts ar  vasaras 
kafejnīcām, kā arī Kadriorgas grandiozā pils ar parka kompleksu vai  
smilšainas jūras piekrastes burvība. Katrs apskates objekts tika izcelts 
ar savu  „slavas dziesmu” un šarmantās gides stāstījumu. Pirmās dienas 
vakars ikvienu no mums sagaidīja ar pārsteigumu, kas liks atcerēties šo 
braucienu vēl vairākus gadus.

Tartu pilsēta sveicināja mūs ar krāšņajiem ziedu pušķiem studentu 
- izlaidumnieku rokās. Tartu mūs valdzināja ar savu inteliģenci un gad-
simtiem saglabātajiem arhitektūras šedevriem. Un noslēgumā pastaiga 
pa Tartu universitātes botāniskā dārza taciņām ar jaukās gides izklāstu 
par vietējiem un svešzemju augiem.

Pieredzes apmaiņas brauciena rezultātā tika pārņemtas Igaunijas lie-
lāko bibliotēku darba formas un dažādās metodes. Tika atrasts līdzīgais 
un atšķirīgais abu valstu bibliotēku darbības jomā. Daudzi Krāslavas 
un Dagdas novadu bibliotekāri smēla idejas telpu un krājumu  izkārto-
jumam un noformējumam, kā arī apmainījās ar kontaktiem sadarbības 
telpas turpināšanai.

Pateicamies ”Miks Bus” autobusa vadītājam par komfortablu brau-
cienu,  SIA „Mari” darbiniekiem un gidei par brīnišķīgi pavadīto laiku 
divu dienu garumā, kā arī pašvaldībām un pagastu pārvaldēm, kuras 
atbalstīja šo braucienu.

Krāslavas un Dagdas novadu
 bibliotekāri

6. jūlijā Krāslavas nova-
da Centrālajā bibliotēkā 
tika atklāta Svetlanas Bar-
ganas izstāde „Priekšstats 
par leļļu pasauli”. Svetlana 
pastāstīja, ka ideja veidot 
lelles no auduma aizsākās 
pati par sevi. Viņa gribēja 
izveidot dāvanu, un viņai 
iepatikās šis process. 

Šobrīd Svetlanas kolekcijā ap-
mēram 200 auduma leļļu. Viena 
no viņas mīļākajām ir Katjuša, 
tāpēc ka tai ir īpaša sejas izteiks-
me. Autore stāsta, ka vārdus bija 
devusi tikai pirmajām 50 lellēm. 
Rokdarbniece nav speciāli mācī-
jusies, bet visu ir pati izdomājusi 
- gan apģērbu, gan izskatu, gan 
tehniku, kā veidot. Visas detaļas - 
acis, audumu un citas - Svetlana 
pārsvarā pasūta internetā.

„Dažreiz sāku taisīt meiteni, bet 
iznāk puika,” stāsta darbu autore. 

Uzsākot lelles veidošanu, viņa 
praktiski nekad nezina, kāda tā 
izskatīsies. Svarīgākais – lai lelles 
sejā būtu izteiksmīga, bet, ja nav 
emociju, ar to nav žēl atvadīties. 

Uz izstādes atklāšanu atnākušie 
cilvēki brīnījās, ka grāmatvede 
savām rokām ir izveidojusi tādu 
skaistumu. 

Visas Svetlanas lelles viņai ir ļoti 
mīļas un tuvas, tās tiek glabātas 
viņa mājās, bet šobrīd, kad lielākā 
daļa darbu atrodas izstādē,autore 
saka, ka to ļoti pietrūkst. Ir bijuši 
gadījumi, kad Svetlana sāka strā-
dāt ar lellēm no rīta, bet tik ļoti 
aizrāvās, ka tās veidoja visu die-
nu līdz pat vakaram. Viņa dažreiz 
lūdz padomu savai meitai Janai, 
jo pašai ir grūti izdomāt apģērbu 
saviem izstrādājumiem. 

Svetlana saka, ka lelles ir viņas 
sirdslieta un viņa noteikti turpinās 
tās veidot.

Emīlija Vagale, 
autores foto

IZSTĀDE „PRIEKŠSTATS PAR LEĻĻU PASAULI”

- Kā sākās tavs ceļš fotogrāfi -
jā?

- Kad sāku mācīties piektajā 
klasē, uz skolu atnāca Anatols 
Kauškalis, kurš aizraujoši pastās-
tīja par sevi, savu nodarbošanos 
un visai klasei piedāvāja pamēģi-
nāt apgūt fotogrāfi ju nopietnākā 
līmenī, nekā mēs katrs to pratām. 
Piekrita daudzi, bet ne visi turpi-
nāja, jo vienam tas šķita interesan-
ti, citam - nē. Skolā mums daudz 
iespēju brīvā laika pavadīšanai 
- kurš sporto, kurš dzied, kurš dar-
bojas pulciņos.

Bet mani fotomāksla ļoti iein-
teresēja, gribēju uzzināt par to 
vairāk, un šī šķita lieliska iespē-
ja. Tobrīd es bildēju ar telefonu, 
turpināju kādu pusgadu. Vecāki 
atbalstīja manu hobiju un dzim-
šanas dienā atnācām uz veikalu, 
kur man sacīja: „Dēls, izvēlies sev 
fotoaparātu!” Ar jauno kameru 
bildēju pusotru gadu, līdz sapratu, 

ka visiem ma-
niem mērķiem 
tās nepietiek un nopirku krietni 
kvalitatīvāku, kas pagaidām mani 
vēl apmierina, lai gan tā nav spo-
guļkamera. Manuprāt, nevar sākt 
ar dārgu fotoaparātu, jo cilvēks 
visu iepazīst pakāpeniski.

- Esi viens no pirmajiem foto-
pulciņa dalībniekiem. Cik liela 
loma tavā izaugsmē ir „Kad-
ram”? Šodien taču pilns inter-
nets ar padomiem topošajiem 
fotogrāfi em…

- Atšķirība milzīga - agrāk tik 
spiedu pogu, tagad ļoti piedo-
māju, pirms ko daru. Fotogrāfi jā 
nevar bez domāšanas, kā mums 
sacīja - septiņreiz nomēri, vien-
reiz nogriez. Sekoju daudziem 
fotogrāfi em sociālajā tīklā „face-
book”, pētu viņu darbus, salīdzi-
nu ar savējiem, pat sarakstāmies 
dažreiz. Jebkurā laikā varu uzdot 
jautājumu, man atbildēs, bet tam 

ir labi ja 10% manā 
izaugsmē. Pārējie 
90% ir fotopulciņa 
„Kadrs” un skolotā-
ja Anatola nopelns. 
Man bija svarīgi, 
ka ir reāls skolotājs, 
kurš mums palīdz, 
ievirza, norāda uz 
kļūdām, pastāsta, 
kā tādas nepieļaut 
utt. Fotopulciņā mēs 
apspriežam savas fo-
togrāfi jas, tas ir ļoti 
interesanti un palīdz 
sasniegt labus rezul-
tātus. Starp mums 
valda veselīga kon-
kurence, katrs cen-
šas apstāties labākā 
vietā, atrast labāko 
rakursu, reizēm pat 

traucējot cits citam. 
- Vai tavā vecumā nav ļoti sā-

pīgi, ka vienaudži sāk kritizēt, 
pasaka acīs nepatīkamas lietas?

- Bet katrs jau izsakās par kat-
ra veikumu, turklāt cenšamies būt 
objektīvi. Ja kāds vienkārši apvai-
nos, tad viņam atbildēs ar to pašu. 
Diskusijas, apspriežot fotogrāfi -
jas, dod neatsveramu pieredzi, jo 
katram ir savs viedoklis, ko vei-
do atšķirīga gaume un zināšanu 
bagāža. Reizēm gadās pat tā, ka, 
fotografējot pret vispārpieņemta-
jiem noteikumiem, sanāk lieliskas 
bildes. Fotografēšanai izvēlos rī-
tus un vakarus, kad ir novērojama 
gaismas spēle. Dažreiz gadās bil-
dēt visu dienu, un nekas nesanāk. 

- Kas tev ir tuvāk sirdij – port-
rets, ainavas, reportāžas, kas 
cits?

- Portrets. Cilvēka sejā ir daudz 
emociju, jebkura muskuļu nobīde 
- jau cita bilde. Vēl patīk bildēt ai-
navas un dzīvniekus, bet portreti ir 
pāri visam. Esmu vairākkārt pie-
dalījies „Kadra” izstādēs, pirms 
trīs gadiem Rīgā bija konkurss, 
kur arī izstādītas bija manas fo-
togrāfi jas. 

- Vai tu domā par fotogrāfi ju 
kā maizes darbu nākotnē?

- Ir kaut kādi plāni, bet vēl divi 
gadi līdz izlaidumam. Laiks rādīs. 
Ir arī rezerves plāni, bet foto šo-
brīd interesē visvairāk

- Kālab tu ieteiktu saviem 
vienaudžiem apmeklēt fotopul-
ciņu „Kadrs”? 

- „Kadrs” liek akcentu uz foto-
mākslu, un tādejādi atveras plašas 
iespējas. Es domāju, ka fotomāks-
la ir vairāk dzīva, vairāk emocio-
nāli piepildīta un vairāk īsta nekā 
glezniecība vai kas cits. Tāds ir 

SOLI PA SOLIM

mans viedoklis.
Mums šeit ir ie-

spējas piedalīties 
fotoplenēros, ļoti 
aizraujoši. Man jau 
pašā pirmajā gadā 
paveicās aizbraukt 
uz Traķiem (Lietu-
va). Šo braucienu 
organizēja foto-
studija „Zibsnis”, 
bija brīva vieta, 
un mani paņēma. 
Traķu ezerpils ir vienīgā pils uz 
salas Austrumeiropā, kas sagla-
bājusies līdz pat mūsdienām. Tur 
valda senatnes gars. Bildējot man 
beidzās baterija, Anatols iedeva 
savu rezerves kameru. Ar tagadē-
jo pieredzi es varētu iegūt labākas 
fotogrāfi jas, gribas vēlreiz turp 
aizbraukt. 

Mācībām fotogrāfi ja netraucē, 
hobijam veltu savu brīvo laiku. 
Man patīk komandu sports, un šeit 
notiek cīņa – kurš kuru. Pagaidām 
atrodu laiku abiem.

Dažreiz mani aicina fotografēt 
skolas pasākumus, labprāt piekrī-
tu. Nesen Rīgā bija UNESCO ak-
cija saistībā ar Pasaules kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanu 
un aizsardzību, un mani aicināja 
fotografēt. Tas ir patīkami, galve-
nais, būt pārliecinātam par sevi, 
nebaidīties jautāt citiem, un viss 
izdosies. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga,

foto no Jevgeņija arhīva

Krāslavas bērnu un jauniešu centra foto-
pulciņš „Kadrs” lepojas ar savu pagaidām 
īso vēsturi, kuru raksta tā jaunieši. Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas 11. klases sko-
lēns Jevgeņijs Antipovs ir viens no ilglaicī-
gākajiem fotopulciņa dalībniekiem.
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Kā saka pats grāmatas autors, viņa vēstījums 
nepretendē uz šedevra titulu, viņš rakstīja par to, 
ko pats piedzīvojis savā mūžā, stāstīja par tiem 
cilvēkiem, ar kuriem viņu savedis liktenis. 

Pēteris Kučiks neuzskata sevi par fatālistu, bet 
ir pārliecināts, ka ikviens cilvēks piedzimst ar 
savu it kā zvaigznēs ierakstīto likteni. Vēlēšanās 
mācīties astroloģiju P. Kučikam radās saskaņā ar 
teorētisko platformu, viņš gribēja izprast dzīves 
un nāves būtību, uzzināt, kāda nākotne ir pare-
dzēta viņam pašam un viņa tuviniekiem. 

„Cilvēka dzīvē nemēdz būt nejaušības,” apgal-
vo diplomēts astrologs, „un mēs, ārsti, neesam 
glābēji. Mēs varam palīdzēt tikai tiem, kam ir 
iespēja izglābties. Ja cilvēkam ir lemts nodzīvot 
līdz 62 gadiem, tad, pat neskatoties uz to, kā viņš 
uzvedas, ilgāk viņš nenodzīvos. Jautājums ir tikai 
par dzīves kvalitāti, kāds tu būsi cienījamā vecu-
mā – pilns spēka vai guļošs slimnieks”.  

Dakteris atceras: „Kādu dienu uz reanimāciju 
atveda slimnieku, kas bijis ļoti smagā stāvok-
lī, ar infarktu. Medicīniskā aparatūra izsniedza 
kardiogrammu – cilvēka sirds mirst. Pusstundas 
laikā viņš aizgāja mūžībā. Kad atnāca viņa sie-
va, nevarēja noticēt: „Kā? Viņam taču ir tikai 50 
gadu!” 

Tajā dienā šis vīrietis devās strādāt meža dar-

bus, izcirtums bija tālu, sniegs - dziļš. Viņam 
kļuva slikti, sāka meklēt zāles un saprata, ka tās 
ir aizmirstas mājās. Gribēja piezvanīt, bet tele-
fona akumulators izlādējās. Vēlu vakarā draugi 
atrada viņu, izsauca ātro palīdzību. Neatliekamās 
palīdzības mašīna, braucot līdz notikuma vietai, 
iebuksēja sniegā. Vai nav pārlieku daudz sagadī-
šanos? 

Pēc divām nedēļām viņa sieva atkal atnāca pie 
manis un pastāstīja: „Es visu laiku domāju par 
to, ko jūs man teicāt. Nedēļu pirms nāves vīrs 
uzaicināja mani uz kafejnīcu, lai gan pirms tam 
nekad tā nav darījis. Viņš nekad nav bijis runīgs, 
bet, kad mēs jau paēdām, viņš lūdza pasēdēt vēl 
mazliet un parunāties. Tagad es saprotu - viņš 
atvadījās no manis.”  Cilvēki jūt nāves stundas 
pienākšanu”.

Tikšanās laikā ar novadniekiem ārsts reani-

matologs dalījās savās pārdomās par 
dažādiem dzīves aspektiem. Pēc viņa 
domām, augstākais saprāts eksistē, 
un viņa priekšā mēs esam bezspēcī-
gi. Ir tikai iespēja pamēģināt intuitīvi 
sajust, ko no tevis vēlas. Kad cilvēks 
piedzimst, ir svarīgi, kādu informāci-
ju, kādu enerģijas un prāta potenciā-
lu un kādus parādus un grēkus viņš ir 
mantojis no saviem senčiem. Nekas 
nepaiet bez sekām, viss, ko mēs da-
rām savā dzīvē, atgriežas, ja ne pie 
mums, tad pie mūsu bērniem vai 
mazbērniem. 

Svarīgs ir arī tas, kādā ģimenē, 
kādā apkārtnē un kādā vidē cilvēks 
dzīvo. Ir gadījumi, kad viņam nav 
iespējas realizēt savu potenciālu, 
kas iegūts piedzimstot. Ja vecāki 
nesaprot savu bērnu, ja viņš nav īstenojis savas 
vēlmes un intereses bērnībā, nesaņēmis no mātes 
daudz siltuma un mīlestības, viņam var rasties 
iekšējās pretrunas. Tas viss būs redzams jau pēc 
tam, pieaugušo cilvēku dzīvē. Dažādas fobijas, 
trauksmes  sindroms – tas viss nāk no bērnības. 

P. Kučiks: „Nevar būt, ka cilvēks piedzimst 
pilnīgi bez gribasspēka, viņš jebkurā gadījumā 
mēģina kaut ko mainīt savā dzīvē, taču nespēj. 
Viņš saprot, ka, teiksim, smēķēt ir slikti, ļoti slik-
ti, bet atmest nesanāk. Kad astrologi saka, ka cil-
vēks var ietekmēt notikumus savā dzīvē, viņš tic 
ilūzijai, ka viņš ir spējīgs kaut ko mainīt. Bet tā 
ir tikai ilūzija.”

Klātesošie izmantoja iespēju un uzdeva ārstam 
ar lielu darba stāžu viņus interesējošos jautāju-
mus. 

- Pašlaik Latvijā ir ļoti daudz garīgo audzi-
nātāju. Kāda ir jūsu attieksme pret viņiem? 

- Tādu speciālistu, kuri saņēmuši sertifi kātus, 
mūsdienās ir daudz. Es izturos pret 
viņiem piesardzīgi. Neprofesionāļu 
iejaukšanās cilvēka dzīves psihiskajā 
sfērā nav pieļaujama. Man ir zināmi 
gadījumi, kad cilvēki pēc saskarsmes 
ar „garīgajiem audzinātājiem” nokļuva 
psihiatriskajā slimnīcā. Cilvēka psihe 
ir viegli ievainojama, palīdzēt var tikai 
liels profesionālis – psihologs. Ko dara 
psihologs? Viņš runā ar cilvēku un pa-
līdz viņam pašam nonākt pie pareizā 
lēmuma. Pašam! Jo katram cilvēkam 
ir sava īpašā psihiskā struktūra un do-
māšana. Bet tā saucamie garīgie skolo-
tāji, neprofesionāļi, cenšas mainīt tieši 
cilvēka domāšanu. 

- Ko jūs domājat par ģimenes ār-
stu streiku? 

- Būtībā streiku kā protesta formu 
es atbalstu. Ģimenes ārstu protestu es atbalstīju 
līdz brīdim, kad viņi paziņoja, ka pieprasa trīs 
gadu laikā divkārt palielināt viņiem algas, jo citi 
mediķi saņem vairāk. Man rodas jautājums, vai 
viņi godīgi saskaitīja visus savus ienākumus – 
pacienta maksu, maksu par vizīti uz mājām un 
tā tālāk? 

- Kāpēc jūs nolēmāt kļūt par ārstu? 
- To ietekmēja mana rakstura iezīmes. Neesmu 

piedzimis, lai kļūtu par mākslinieku! Kopš bērnī-
bas vācu dažādas zālītes, kaltēju, zināju, kuras no 
tām palīdz pret dažādām kaitēm. 

Pabeidzis skolu, es jau skaidri zināju virzienu, 
kurā jāiet. Mācības skolā es sāku no 6 gadiem, 
13 gadu vecumā beidzu 7-gadīgo skolu, bet me-
dicīnas skolā drīkstēja stāties tikai no 14 gadu ve-
cuma. Taču, kad es atnācu iesniegt dokumentus 
trešo reizi, direktors teica: „Nu, labi, ko lai dara 
ar tevi!”. Mani pieņēma. Es biju ļoti mērķtiecīgs, 
zināju, ka neatkāpšos. 16 gados es jau strādāju 
Bērziņu feldšeru-vecmāšu punktā. Atceros ga-
dījumu, kad es aizgāju uz vietējo ballīti. Muzi-
kants bija iedzēris, gumijas zābakos, viņš spēlēja 
„Murku”. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka pēc trim 
gadiem es pats lūdzu komisāru iesaukt mani ar-
mijā. 

- Vai bija gadījumi, kad cilvēki mira tieši uz 
operāciju galda? 

- Tādu gadījumu bija daudz. Atceros, kādu die-
nu uz endoprotezēšanu atveda divus pacientus, 
99 un 95 gadus vecus. Taču viss norisinājās bez 
problēmām. Citu dienu no sākuma pie mums bija 
gados veca sieviete, kurai apritēja jau 77 gadi, tā-
pēc ļoti uztraucāmies, jo viņas veselības stāvok-
lis bija ļoti smags. Viņa izdzīvoja. Otrai sievietei 
bija 42 gadi. Skatos - kaut kas nav kārtībā, viņa 
burtiski mirst mūsu acu priekšā, dari, ko gribi. 
Un viņa neizdzīvoja. 

- Vai ir grūti to visu pārdzīvot? 
- Reanimācijas nodaļā mēs visi jau esam piera-

duši pie nāves, taču, neskatoties uz šo „imunitā-
ti”, nāve vienmēr saistīta ar negatīvām emocijām. 
Nāve ir mūsu sāncense, bet varbūt kolēģe, un tā ir 
liela viltniece... Viņa ļauj mūsu lētticīgajam prā-
tam noticēt, ka mēs uzvarējām cīņā par cilvēka 
dzīvību, bet īstenībā nāve ir atkāpusies tikai uz 
kādu laiku un novēro, kādā brīdī ir izdevīgāk at-
kal atnākt un paņemt, ko viņai vajag. 

Nekad nevar zināt, kas būs tālāk. Reizēm šķiet, 

ka atbilstoši visiem medicīniskajiem rādītājiem 
cilvēks nomirs, un, atnākot no rīta, jau gatavoja-
mies ieraudzīt tukšu gultu, taču, kā par brīnumu, 
slimnieka veselības stāvokļa rādītāji ir normā. 
No otras puses, ir gadījumi, kad pacientam viss 
ir kārtībā, bet cilvēks aiziet... Mēs, ārsti, nezinām 
visu par cilvēka iekšējām rezervēm – cik daudz 
to ir. 

Mēs visi enerģētiski esam dažādi, vienam 
garšo liellopu gaļa, cits to neēd, trešais neparko 
nelietos savā uzturā tītara gaļu. Mums pašiem ir 
jāzina, kas mums ir nepieciešams noteiktā brīdī, 
ko pieprasa mūsu organisms. Ir nepieciešams 
ieklausīties sevī, lai pielāgotos dabas likumiem. 
Neviens ārsts neteiks, kas tieši tev ir vajadzīgs  
kaut kādā dzīves posmā. Nevis dakterim ir jāār-
stē slimnieks, bet gan slimniekam pašam būtu jā-
ārstē savs organisms. Ja cilvēks pats aktīvi nepie-
dalīsies atveseļošanas procesā, tad arī mēs, ārsti, 
nelīdzēsim. Organismā viss notiek šūnu līmenī. 
Katram cilvēkam ir ļaundabīgās šūnas, ar kurām 
imunoloģisko procesu laikā mūsu organisms cī-
nās. Taču stress dara savu. Optimisti slimo retāk 
nekā pesimisti, bet, ja slimo, tad daudz vieglāk 
tiek galā ar savu slimību. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

ĀRSTS REANIMATOLOGS PĒTERIS KUČIKS:
 „NĀVE IR LIELA VILTNIECE...” 

Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā notika Pētera Kučika grāma-
tas „Plūtona varā” prezentācija, kurā 
piedalījās arī pats autors. Uz tikšanos 
ar novadnieku atnāca ne tikai viņa 
grāmatas lasītāji, bet arī cilvēki, ar 
kuriem P.Kučiks pavadījis bērnību – 
kaimiņi, radi, klasesbiedri. 

Grāmatas autors ir dzimis Skaistas 
pagastā, turpat absolvējis 7-gadīgo 
skolu. Savu izglītību viņš turpināja 
Rīgas Medicīnas skolā, tad Pēteris 
tika nosūtīts uz Bērziņiem, kur pirms 
dienesta armijā strādājis par feldšeri. 
Pašlaik Pēteris Kučiks ir ārsts aneste-
ziologs un reanimatologs, Alūksnes 
slimnīcas Reanimācijas nodaļas vadī-
tājs. Taču daktera intereses ir saistītas 
ne tikai ar medicīnu, Pēteris aizraujas 
ar dārzkopību, bet nesen ir pabeidzis 
Andra Rača Astroloģijas skolu. 

SĀC 
LASĪT

 PIRMAIS!
Jauna „Bērnu/Jauniešu/Vecāku 

žūrijas” grāmatu kolekcija-2017 
gaida savu lasītāju.

 Krāslavas novada Centrā-
lās bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa aicina  kļūt par grāmatu 
lasīšanas ekspertiem Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas īstenotajā la-
sīšanas veicināšanas programmā.

 Arī šogad aizraujošā grāmatu 
lasīšanas un vērtēšanas maratonā 
ir iespēja piedalīties visai ģime-
nei!

Katru gadu tūkstošiem dalībnie-
ku iesaistās „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas” grāmatu lasīšanā 
un vērtēšanā!

Nāc un piedalies arī Tu!

SENIORI 
DODAS 

EKSKURSIJĀ
Senioru skola, ko vada 

Raimonds Lazda un Tatja-
na Azamatova, mūsu pil-
sētā tika izveidota 2015. 
gada novembrī. Nodarbī-
bas senioriem notiek bib-
liotēkā vienreiz nedēļā gan 
ziemā, gan vasarā. Ziemā 
ir vairāk nodarbību un lek-
ciju telpās, bet vasarā sko-
las dalībnieki dodas dažā-
dās ekskursijās.

Pagājušajā nedēļā pensionāri 
devās uz Krāslavas Romas ka-
toļu baznīcu. Ekskursijas laikā 
Raimonds Lazda pastāstīja par 
Krāslavas vēsturi un atbildēja uz 
ekskursantu jautājumiem.

Raimonds stāsta, ka ideja par 
skolu radās pati par sevi un ar 
laiku sāka attīstīties. Sākumā bija 
grūti, uz pirmo nodarbību atnāca 
tikai 2 cilvēki, bet skolas vadītāji 
nenolaida rokas un sāka sadar-
boties ar bibliotēku, kur viņiem 
piešķīra telpas, projektoru, un 
ideja varēja attīstīties tālāk. Paš-
laik skolu apmeklē 20-40 cilvēki, 
arī Tatjanas vecāki. Nodarbības 
ir bezmaksas, un tās ir lielisks 
veids, kā pensionāriem pavadīt 
savu brīvo laiku, uzzināt daudz 
jaunu un interesantu lietu, kā arī 
uzlabot savu veselību. 

Tas ir darbs vai hobijs? Rai-
monds pastāstīja, ka pēc profe-
sijas ir psihologs un psihiatrs, 
bet Senioru skola ir vairāk nekā 
hobijs. Uz jautājumu, vai ir grūti 
vadīt tādu neparastu skolu, viņš 
atbildēja, ka sākumā bija sarež-
ģīti, bet ar laiku, kad ar visiem 
bija iepazinies, tas sāka sagādāt 
prieku. 

Viena no skolniecēm, Mari-
ja, apmeklē skolu jau apmēram 
divus gadus un visvairāk viņu 
piesaista un patīk tas, ka ir ļoti 
interesantas nodarbības, lekcijas 
un arī ekskursijas. Marija iesaka 
arī citiem apmeklēt Senjoru sko-
lu, iegūt jaunas zināšanas un labi 
pavadīt savu brīvo laiku. 

Emīlija Vagale
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2017. gada 1. jūnijā savu darbu uzsācis 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vasaras 
lauciņš. Atpūtas un izziņas aktivitātes bija 
aizraujošas, radošas un ļoti daudzveidīgas. 
Pieredzējuši sākumskolas pedagogi un 11. 
klases audzēkņi, kuri paši vēl nesen nāca 
uz šo dienas nometni kā dalībnieki, organi-
zēja bērnu brīvo laiku. 

Katra diena sākās ar kopīgu rīta vingrošanu, labos 
laika apstākļos – ārā, sliktos laika apstākļos – vēdi-
nāmā telpā. Galvenais šīs aktivitātes uzdevums - ra-
dīt pozitīvu emocionālo gaisotni un nodrošināt labu 
fi zisko formu visai dienai. 

Bērni piedalījās radošajās nodarbībās, svaigā gaisā 
spēlēja kopā ar saviem vecākajiem draugiem – 11. 
klases skolēniem, kas katru dienu izdomāja bērniem 
jaunus stāstus, interesantas rotaļas, jautras viktorīnas 
un konkursus. 

11 dienu garumā bērni varēja parādīt savas radošās 
spējas, veidojot rokdarbus no plastilīna, aplikācijas, 
zīmējot par dažādām tēmām. Viņi aktīvi strādāja ra-
došajās darbnīcās. 

Par to, cik cieši cilvēka dzīve ir saistīta ar meža 
dzīvi, stāstīja dabaszinību skolotāja I. Kurilova. Viņa 
sniedza atbildes uz dažādiem mazo kāpēcīšu jautāju-
miem: Kuram ir labāk – lielam vai mazam? Kāpēc ir 
vajadzīgi odi? Vai ir iespējams dzīvot verdošā ūdenī? 
Vai delfīni redz sapņus? Kas aug ātrāk par visiem? 
Kāpēc augi ir zaļā krāsā? Tie, kas apmeklēja skolo-
tājas Irinas nodarbības, noteikti nekad nelauzīs koka 
zarus, kājām nemīdīs vabolītes un neatstās atkritu-
mus mežā. 

Iepazīt apkārtējo pasauli bērniem palīdzēja fi zikas 
skolotājs P. Boločko. Šajās nodarbībās dienas nomet-
nes dalībnieki mācījās noteikt attālumu bez mērins-
trumentiem, uzzināja, kāpēc ziepju burbuļi ir apaļi 
un kā veidojas atbalss, veidoja elektriskās ķēdes. Šīs 
nodarbības deva iespēju bērniem justies kā īstiem 
pētniekiem, izgudrotājiem un eksperimentētājiem! 

Spēļu un eksperimentu formā bērni kopā ar ģeogrā-
fi jas skolotāju I.Solimu pētīja visnoslēpumainākās 
dabas parādības. Dienas nometnes dalībnieki izga-
tavoja Visuma modeli, no plastilīna izveidoja Zemi, 
uzzināja, kā darbojas vulkāns. Nodarbības veicināja 
interesi izzināt apkārtējo pasauli un deva iespēju kļūt 
par vides pētniekiem. 

Mūzikas un deju skolotājas N. Tadello un 
N.Adamoviča atklāja bērnu slēptos talantus un pras-
mes, nodrošināja unikālu iespēju izpausties caur de-

jas un mūzikas mākslu. 
Skolas medmāsa O. Karpova organizēja veselības 

aktivitātes - „Saules apdegumi”, „Pirmā palīdzība 
kukaiņu kodumu gadījumā”, „Zaļā aptieka”. 

Sporta skolotājas V. Bartkevičas vadībā bērniem 
bija iespēja atpūsties un nostiprināt savu veselību. 
Sacensības „Jautrie starti” ir tradicionālas mūsu va-
saras lauciņā. 

Pirms došanās mājās bērni katru dienu dalījās ar 
saviem iespaidiem, tika apkopoti rezultāti: kas pa-
veikts dienas laikā, kurš ir visspilgtākais iespaids, ar 
kādu noskaņu iet mājās. 

Lielākā daļa vecāko klašu skolēnu teikuši, ka šis 
projekts palīdzējis viņiem pārbaudīt sevi, uz ko viņi 
ir spējīgi, vai prot izdarīt tā, lai bērni viņus klausītos, 
lai viņiem būtu interesanti. 

Pēdējā vasaras lauciņa diena noslēdzās ar koncer-
tu, ko sagatavoja paši bērni. Klātesošie ciemiņi un 
vecāki ar īpašu siltumu un sajūsmu sagaidīja visus 
jauno mākslinieku priekšnesumus. 

Noslēgumā bērni piedalījās konkursā par labāko 
sacerējumu un zīmējumu, kurā atspoguļoti iegūtie 
iespaidi. Izvērtējot rezultātus, dalībnieki uzsvēra, ka 
katra diena vasaras lauciņā bija emociju, pasākumu, 
laba garastāvokļa un veselīgu aktivitāšu pilna. 

Īpašu pateicību par šī projekta atbalstu gribas iz-
teikt Krāslavas novada domei, jauniešu koordina-
torei J.Bubinai, skolas direktorei L. Senčenkovai, 
direktores vietniecei J. Bojarčukai, sākumskolas pe-
dagogu kolektīvam un 11. klases audzēkņiem skolo-
tājas I.Kurilovas vadībā. 

Esam pārliecināti, ka dalība vasaras lauciņā mūsu 
skolas audzēkņiem ir kļuvusi par spilgtu, lietderīgu 
un jautru notikumu. 

Daina Strupiša, 
sākumskolas skolotāja

 LIETDERĪGA VASARA ABSOLVENTI SAŅĒMA 
CENTRALIZĒTO EKSĀMENU 

SERTIFIKĀTUS
Ir noslēdzies 2016./2017. mācību gads, absolventi sa-

ņēma centralizēto eksāmenu rezultātus, pamatojoties uz 
kuriem var izdarīt secinājumus par skolēnu sasniegumiem 
gan valstī kopumā, gan Krāslavas novadā. 

Kā pastāstīja Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja Lidija Miglāne, šogad skolēni uzrādījuši zemākus CE rezul-
tātus gan matemātikā un latviešu valodā, gan angļu valodā un vēsturē. 
Vairāk nekā 200 skolēnu nav sasnieguši pat 5% robežu, kas liecina par 
to, ka mācekļi nav apguvuši nepieciešamo zināšanu apjomu, ko paredz 
izglītības programmas. 

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu skolēnu sasniegumi ir nedaudz uzla-
bojušies centralizētajos eksāmenos krievu valodā (svešvaloda), franču 
valodā un bioloģijā. 

Analizējot rezultātus Krāslavas skolās, Lidija Miglāne uzsvēra, ka 
vairākos mācību priekšmetos mūsu pilsētas skolēniem centralizēto ek-
sāmenu vērtējumi ir arī augstāki nekā vidēji valstī. Šogad Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas skolēni sasniedza labākus rezultātus nekā Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Piemēram, ļoti krasi atšķiras vidējais 
vērtējums matemātikā. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola var lepoties ar savu absolventi Jū-
liju Žuravļovu, kas uzrādīja labākos CE rezultātus Krāslavas novadā 
tādos priekšmetos kā matemātika (95%), ķīmija (91%), bioloģija (88%) 
un latviešu valoda (82%). 

Savukārt Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēns Edgars Kolodnickis uz-
rādīja vislabāko rezultātu angļu valodā (91%). 

Lidija Miglāne atzina, ka centralizēto eksāmenu rezultāti noteikti dos 
vielu pārdomām visiem Krāslavas skolu pedagoģiskajiem kolektīviem. 

„Nākamajā mācību gadā vairākiem priekšmetu skolotājiem būs jāpie-
vērš lielāka un nopietnāka uzmanība savam darbam,” secināja Izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja.

CE vidējo rezultātu salīdzinājums pa priekšmetiem
Valsts Krāslavas 

Valsts ģim-
nāzija

Krāslavas 
Varavīk-

snes 
vidusskola

Poļu 
pamatskola

Angļu val. 59,7% 58,22% 57,69%
Bioloģija 63,7% 74,16% 77,16%
Fizika 49,9% 54,21% 61,66%
Ķīmija 63,1% 83,08%
Krievu val. 

(svešvaloda)
68,6% 82,29% 86,56%

Valsts valoda 9.kl. 63,1% 57,99% 58,66%
Matemātika 34,9% 34% 50,32%
Vēsture 41,5% 63,54%

Latviešu val. 12.kl. 50,9% 49,35% 46,88%

No 5.jūnija līdz 16.jūnijam mūsu 
skolā notika vasaras nometne 1.-5.
klašu skolēniem. Polijas Republikas 
Ārlietu ministrija un Polijas Repub-
likas vēstniecība Rīgā atbalsta sko-
las projektu „Poznajemy swój kraj z 
językiem polskim”. Nometnes laikā 
bērni apmeklēja Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju, Krāslavas Sv. 

VASARAS NOMETNE POĻU SKOLĀ

 „PĪLĀDZĪTIS” GAIDA 
JAUNUS AUDZĒKŅUS!

CE vidējo rezultātu salīdzinājums pa iestādēm
Valsts Krāslavas 

Valsts 
ģimnāzija

Krāslavas 
Varavīksnes 
vidusskola

49,1% 53% 56,03%

Elvīra Škutāne

PII „Pīlādzītis” aicina Krāslavas novada pirmsskolas vecuma bērnus 
sākt iepazīt pasauli mūsu iestādes sienās, jo šeit strādā zinoši un augsti 
kvalifi cēti skolotāji, kuri pārzina jaunākās metodikas un rūpējas par bēr-
nu audzināšanu.  

 Grupu komplektācija nākamajam 2017./2018.mācību gadam notiek 
tagad un turpināsies līdz 31. augustam.

Apmācība iestādē notiek pēc vairākām licencētām pirmsskolas izglī-
tības programmām, bērni tiek gatavoti gan skolām ar latviešu, gan ar 
bilingvālu apmācību.  Iestādē izveidoti īpaši apstākļi, atbilstoši  pirms-
skolēnu drošībai un audzināšanai. 

Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē strādā dažādi pulciņi 
(pēc savas izstrādātās programmas): tautu deju, balles deju, teātra, dzie-
dātāju ansambļa, angļu valodas, eksperimentu, ritmikas.

Mēs aicinām visus vecākus, kuri ieinteresēti, lai viņu bērni 2017./2018. 
mācību gadā  apmeklētu Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”, reģistrēties, 
ierodoties: Aronsona 1, Krāslava. 

Konsultācijas var saņemt pa tālr.: 65622249 (vadītāja), 65622259 
(grāmatvede, lietvede).
Jaunu audzēkņu reģistrācija vēlama līdz 14.07.2017. (darba dienās): 

•   no   plkst. 8.00     līdz 16.00,  ceturtdienās – līdz plkst. 17.00,
• vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00. 
Būsiet mīļi gaidīti!

Ludviga Romas katoļu baznīcu, 
Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzeju, Latgales 
zoodārzu, ceļā no Daugavpils 
uz Krāslavu - dabas parku „Stal-
kers” un Aglonas maizes muze-
ju. Notika arī jautrās nodarbības 
un dažādas spēles gan skolā, gan 
dabā. Gribam izteikt pateicību 
PR Ārlietu ministrijai, PR vēst-
niecībai Rīgā par projekta fi nan-
sējumu, muzeju darbiniekiem 
par interesantām ekskursijām, 
Varavīksnes vidusskolai par gar-
šīgām pusdienām un veselīgām 
brokastīm, Daugavpils autobusu 
parkam un fi rmai „Miks”- par 
transporta pakalpojumiem.

Česlava Kozlovska, 
skolas direktore
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2.- 4. jūnijā Krāslavas šāvēji 
Latvijas izlases sastāvā piedalījās 
Baltijas kausa izcīņā.   

Augstu rezultātu šaušanā ar 
pneimatisko šauteni uzrādīja Ka-
rīna Krilova un ar to spēja iekļūt 
fi nālā, kur izcīnīja 3.vietu.  Pārē-
jos veidos Karīna arī startēja labi, 
bet uzrādītie rezultāti neļāva ierin-
doties trīs labāko vidū. 

16.-18. jūnijā krāslavieši pieda-
lījās Latvijas čempionātā Dobelē. 
Pirmajā dienā vingrinājumā MŠ – 
60 (60 šāvieni guļus) tikai 4 pun-
kti šķīra Mareku Mjadjutu no pje-
destāla, un viņš ierindojās 5.vietā.  
Karīnai Krilovai atkārtoja perso-
nīgo rekordu un izcīnīja 2.vietu.

Otrajā dienā šāvām ar pneima-
tisko šauteni. Ļoti sīvā konkuren-
cē mūsu šāvējiem izdevās uzrādīt 

labus rezultātus: sieviešu konku-
rencē Karīnai Krilovai 2.vieta, 
Danai Soskovai 11.vieta; vīriešu 
konkurencē Marekam Mjadjutam 
5.vieta, Artūram Verigo 12.vieta.  

Trešajā dienā šāvēji sacentās 
vissarežģītākajā vingrinājumā - 
MŠ-3x20 (20 šāvieni guļus, no 
ceļa un stāvus). Tika uzrādīti labi 
rezultāti, līdz ar to - Karīnai Krilo-
vai trešā vieta, bet Dana Soskova 
ierindojās 8.vietā. Mareks Mjadju-
ta ar personīgo rekordu ierindojās 
4.vietā, bet no pirmās vietas viņu 
šķīra tikai 4 punkti.

Kopvērtējumā, 14 komandu 
konkurencē, krāslavieši ieguva 
5.vietu.

Sergejs Šveds,
 treneris

ŠĀVĒJU STARTI JŪNIJĀ  
24. jūnijā burvīgākajā  Krievijas federācijas pilsē-

tā, Sanktpēterburgā, notika kārtējais  FINSO novusa 
reitinga turnīrs, kas tika organizēts cilvēkiem ar īpa-
šajām vajadzībām.

Sacensībās piedalījās sportisti no Permas, Kaza-
ņas, Rjazaņas apgabaliem, Maskavas, Sanktpēter-
burgas, kā arī sportisti no Baltkrievijas, Daugavpils, 
Jelgavas, Jēkabpils un, protams, arī ikgadējie šādu 
pasākumu dalībnieki- Krāslavas ISKR „Krāslava” 
sportisti-invalīdi: Vjačeslavs Lukaševičs un Anast-
asija Lebedoka. Sīvā, bet taisnīgā cīņā uzvaru guva 
daugavpilietis  Nikolajs Trifanovs (SK „Daugav-
pils”), savukārt godalgoto otro vietu ieguva Vja-
česlavs Lukaševičs (ISRK „Krāslava”), zaudējot 
uzvarētājam tikai vienu punktu.

Godalgoto vietu ieguvējiem tika pasniegtas meda-
ļas, kausi, diplomi, kā arī turnīra organizatoru sarū-
pētās dāvanas. 

Nākamais šo sacensību posms notiks Jēkabpilī, 

kur 29.-30. jūnijā startēs arī mūsu sportisti.
Anatolijs Lebedoks

Krāslavas ISRK „Krāslava” prezidents 

OTRO VIETU IEGUVA VJAČESLAVS LUKAŠEVIČS

 Varbūt kādam lauksaimniekam 
ir nepieciešama zāle? Atdosim 
pļaušanai 6 ha zemes. T. 28747542.

 Montēju apkures sistēmas, 
ūdensvadu, kanalizāciju, strādāju 
pa vakariem. T. 26249515.

 Ir vajadzīgs darbinieks kokap-
strādes jomā. Darbs ir saistīts ar 
mēbeļu ražošanu. Nepieciešamās 
zināšanas - prasme strādāt ar dar-
bmašīnām, lasīt un veidot rasēju-
mus nepieciešamības gadījumā. T. 
25947208.

 Lēti pārdodu divus (tērauda un 
čuguna) lietotus apkures katlus 
darba kārtībā. T.29431585.

 Meklē darbu – kapu  kopšana 
Krāslavā. Ir pieredze. T.26290911. 

 Pārdod bērza malku klučos. T. 
29111637. 

 Izīrē telpas labā vietā (Aronsona 
ielā 4, 1. stāvs), 60 m2, atsevišķa 
ieeja, dažādiem darbības veidiem. 
Īres maksa - 2 eiro par 1 kvadrāt-
metru. T. 29698393. 

 Pārdod lietotus: ledusskapi 
„Minska MXM” (70 eiro), TV 
galdiņu (15 eiro), sekciju (divas 
daļas + plus TV galdiņš,70 eiro), 
televizoru (30 eiro), veļas mazgā-
jamo mašīnu „Indesit” (35 eiro). T. 
27640600. 

 Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli ar 
ērtībām Krāslavā. T. 26269316. 

 „NS Fabrika” (Raiņa ielā 13, 
2. stāvā) aicina darbā šuvējas. So-
ciālās garantijas, konkurētspējīgs 
atalgojums. T. 20018565.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-

lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais 
remonts, automobiļu ritošās da-
ļas un bremžu sistēmas remonts, 
elektrosistēmas diagnostika un 
remonts..T.29413904.

  Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Auto datoru diagnostika un re-
monts. Т.27745005.

 Sazāģēšu, saskaldīšu, sanesīšu 
un salikšu malku. T.28221979.

 Pērk zemi (lauku māju) skaistā 
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa 
uzreiz. T. 29634979. 

 Pārdod sadzīves tehniku un mē-
beles no Vācijas. T.22053960. 

 Vēlos izteikt lielu pateicību Krāslavas novada Dzimtsarakstu no-
daļas darbiniekiem par ātru un precīzu mana pieprasījuma izpildi. Es 
diezgan bieži sazinos ar Dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem dažādās 
valstīs, taču Krāslavas speciālisti patīkami pārsteidza ne tikai ar savām 
profesionālajām īpašībām, bet arī ar savu iejūtīgo un uzmanīgo attiek-
smi pret klientiem. Milzīgs paldies Jums! 

  Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa vasaras brīvlaika 
mēnešos bērniem un jauniešiem tradicio-
nāli organizē izklaides un piedzīvojumu ak-
tivitātes. 

  2016. gadā tas bija Vasaras brīvlaika lasīšanas 
maratons, kas veiksmīgi startēja un guva labas at-
sauksmes gan apmeklētāju vidū, gan Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas publisko bibliotēku apaļā galda 
diskusijā un pieredzes apmaiņas izvērtēšanā. Vasaras 
brīvlaika lasīšanas maratona ietvaros Krāslavas no-
vada iedzīvotāji un viesi lasīja grāmatas un žurnālus, 
piedalījās radošajās trešdienu darbnīcās, spēlēja gal-
da spēles un datorspēles, jautri organizējot savu va-
saras ikdienu bibliotēkā. Piekrišana bija liela, daudzi 
izteica vēlmi darboties arī turpmāk. 

   Balstoties uz gūto pieredzi pagājušajā gadā, šo-
gad radās ideja KNCB Bērnu literatūras nodaļā or-
ganizēt vasaras brīvlaika radošo darbnīcu „Creative 
and English” bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem 
laika posmā no 5. līdz 30. jūnijam. 

Ik dienu ar bērniem darbojās Linda Gribule, kura 
savas skolas gaitas uzsāka Krāslavas pamatskolā 
un vēlāk turpināja tās Astor koledžā Lielbritānijā. 
Skolas brīvlaiku Linda katrreiz pavada Latvijā, pie 
vecmāmiņas Larisas, ar domu nākotnē atgriezties uz 
dzimto pilsētu – Krāslavu. 

  „Skolas brīvlaiks ir domāts atpūtai. Bet kurš ir 
teicis, ka atpūta nevar būt saturīga?” saka Linda. 

   Jūnija mēnesī ir jautri pavadīts laiks - notiku-
šas kopīgas aizraujošas aktivitātes, komandu darbu 
prezentācijas, konkursi, brīvie mirkļi atpūtai, doša-
nās ekskursijās pa pilsētu un uz pilsētas muzeju, ēnu 

teātra iestudējumi, dzimšanas dienu svinēšana, bib-
liotēkas iepazīšana, virtuāls ceļojums uz kosmosu un 
„Bērnu un jauniešu žūrijas 2017” kolekcijas grāmatu 
lasīšanas starts, kas vienoja „Creative and English” 
dalībniekus ar iespēju pilnveidot angļu sarunvalodas 
prasmes dzīvē un prast sadarboties kolektīvā. Sanāk-
šanas brīži saliedēja radošās darbnīcas dalībniekus, 
kas dzīvo Krāslavā vai atbrauca no citām pilsētām, 
ar kopīgu mērķi darboties gan individuāli, gan ko-
mandās. Taču visspilgtākās atmiņas un labākās at-
sauksmes no dalībniekiem izskanēja par fantastiski 
pavadīto laiku Podjavu ģimenes atrakciju parkā 
„Airsoft”, kur ikviens, gan bērni, gan pieaugušie, sa-
ņēma enerģijas devu turpmākajiem vasaras brīvlaika 
mēnešiem, spēlējot futgolfu, piedaloties dažādās sta-
fetēs, atrakcijās, laistoties ar ūdeni un kopā izvērtējot 
sasniegto mēneša laikā. 

„Nekādu garlaicīgu mācību stundu! Piedzīvojumi 
un jautrība, uzlabotas angļu valodas runātprasmes, 
aizraujoša laika pavadīšana un jauni draugi lika pul-
cēties mums jūnijā Krāslavas bibliotēkā” (no bērnu 
atsauksmēm aptaujā, radošās darbnīcas noslēgumā). 

  Pateicamies Krāslavas novada domei par iespēju 
piesaistīt jauniešus nodarbinātības projektam un ar 
to atbalstu strādāt Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā, „Krāslava D” kolektīvam par garšīgiem ik-
dienas našķiem, Podjavu ģimenei par lielisku iespēju 
aktīvi atpūsties un iepazīt tuvākās apkārtnes dabas 
bagātību, kā arī I. Stivriņam par transporta nodroši-
nāšanu.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre

Izklaides un piedzīvojumi bērniem brīvlaika mēnešos


