KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

№ 12. (257) 2015.GADA 3.JŪLIJS

SV. DONĀTA
ATLAIDU DIEVKALPOJUMI
3. jūlijs (piektdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (latviski)
Dievkalpojums Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski)
Euharistiskā procesija

4. jūlijs (sestdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (latviski) sv. Donāta kapelā
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (poliski).
Euharistiskā procesija (baznīcā) ar apstāšanos kapelā,
litānija sv. Donāta godam

5. jūlijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski) sv. Donāta kapelā
11:45 – Bīskapa sagaidīšana
12:00 – Sv. Mise (latviski), celebrē V. E. bīskaps J. Bulis.
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija (ārā) ar apstāšanos kapelā,
litānija sv. Donāta godam, himna „Te Deum”

SVĒTAIS DONĀTS STIPRINA TICĪBU
Katru gadu, nedēļu pēc Pētera un Pāvela dienas, Krāslavas Romas katoļu baznīcā pulcējas tūkstošiem ticīgo, lai piedalītos Svētā Donāta svētkos, kas turpinās 4 dienas. Par šo
svētku vēsturi pastāstīja Krāslavas Romas katoļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis.
- Priesteri, pastāstiet, lūdzu,
par Svētā Donāta, Krāslavas
aizbildņa, dzīvi!
- Moceklis Donāts bija jauns
romiešu karavīrs, kurš IV gadsimta sākumā ir miris par savu
ticību, par mūsu Glābēju. Viņš
bija viens no tiem mocekļiem,
kuri dzīvoja Romas impērijā
tajā laikā, kad kristiešus nežēlīgi vajāja. Par svēto Donātu nav
zināms daudz vēstures faktu, bet
mēs viņu godinām kā mocekli,
kas bija uzticīgs Jēzum Kristum
līdz savai nāvei.
Baznīcas tēvs Tertuliāns norādīja: „Mocekļu asinis ir kristietības
sēkla.” Patiešām mocekļi ir tie, kas
rāda mums piemēru, kā ir jādzīvo,
lai mēs pelnītu pestīšanu un saglabātu uzticību Jēzum Kristum.
- Kā Svētā Donāta relikvijas
nokļuva Krāslavā?
- Svētā mocekļa Donāta relikvijas nokļuva Krāslavas Romas
katoļu baznīcā, pateicoties grāfa
Plātera centieniem.1775. gada
augustā no Romas sv.Sebastiana
katakombām uz Krāslavas baznīcu tika atvestas sv.Donāta
relikvijas un asinis un kopā ar
Romas pāvesta pārvaldes darbinieku Franciska, Maria Landina
un kongregācijas prefekta bīskapa Porﬁrija rakstisku apliecinā-

jumu nodotas Krāslavas baznīcai. Sākumā, 1776. gadā, tās tika
novietotas grāfu Plāteru muižas
kapličā.
1777. gada augustā bīskaps
Sestžencevičs sv.Donāta relikvijas no kastes, kurā tās bija atvestas no Romas, pārvietoja stikla
šķirstiņā un to aizzīmogoja, sniedzot rakstisku apliecinājumu.
Vēlāk, 1784. gadā, sv.Donāta
relikvijas Mogiļovas arhibīskaps,
Krievijas katoļu baznīcas metropolīts Staņislavs Bohušs Sestžencevičs,
asistējot
Mogiļovas
koadjutoram bīskapam Benislavskim, svinīgi pārcēla uz jauno
Krāslavas baznīcu un ievietoja
presbitērija kreisajā pusē.
1786. gadā Mogiļovas koadjutors titulārbīskaps Benislavskis
sv.Donāta relikvijas pārvietoja no
vienkāršā stikla šķirstiņa citā –
bronzēta stikla šķirstiņā, kas tika
ievietots sv.Donāta vaska ﬁgūrā.
Bet svētā asinis ievietoja sudraba
krustā, par to tika dota rakstiska
autentiska liecība.
- Kopš kura laika Krāslavā
sāka atzīmēt sv.Donāta svētkus?
- 1790. gadā ar prāvesta Pija VI
pavēli tika iedibināti sv.Donāta
svētki. No 1806. gada līdz 1820.
gadam baznīcā tika uzbūvēta

sv.Donāta kapliča. No Pēterburgas tika atvests jauns, apsudrabots bronzas šķirstiņš ar izliektiem stikliem.
1818. gadā Jaunavas Marijas
vārdadienā pēc vakara lūgšanas
tika uzsākta sv.Donāta relikvijas
pārvietošana no baznīcas uz kapliču. Šim notikumam par godu
Krāslavā ieradās titulārbīskaps
Mozdzienevskis, viņu pavadīja
ļoti daudz garīdznieku. No vecā
šķirstiņa relikvijas tika pārvietotas jaunajā šķirstiņā un aizzīmogotas. Tad procesijas gājienā
priesteri aiznesa tās uz altāri, kur
relikvijas atradās līdz 1941. gada
2. jūlijam, kad nodega kapliča un
gāja bojā arī šķirstiņš. Bet brīnumainā veidā šīs relikvijas tomēr
palika. Kara laikā draudzei izdevās atjaunot sv.Donāta kapelu un
altāri. Bet Donāta kults turpinās
līdz šai dienai.
- Cik daudz ticīgo parasti piedalās šajos svētkos?
- Šajās dienās mūsu dievnamu
apmeklē vairāki tūkstoši ticīgo.
Padomju laikos uz Krāslavas
Romas katoļu baznīcu brauca
cilvēki arī no Baltkrievijas, jo
nebija robežu. Arī mūsdienās uz
svētkiem brauc ticīgie ne tikai no
Latvijas, bet arī no ārzemēm. Donāta svētkos piedalījušies arī Po-

lijas, Francijas, Lietuvas, Itālijas
vēstnieki.
Priesteris Staņislavs Čužāns
jau kopš jaunības gadiem sāka
piekalpot dievnamā un stāstīja,
ka pirmskara laikā Svētā Donāta
svētki pēc sava nozīmīguma visā
Latvijā bija otrajā vietā pēc Aglonas svētkiem.
- Priesteri, vai jūs dzirdējāt
par kādiem brīnumiem, kas notikuši, pateicoties Svētā Donāta
palīdzībai?
- Cilvēki nemakšķerē tajā upē,
kur zivju nav, bet gan tur, kur tās
var noķert. Ja tā atbalsta nebūtu,
tad cilvēki nebrauktu uz šejieni, lai lūgtu palīdzību Svētajam
Donātam, un diez vai šie svētki
saglabātos līdz šim laikam. Manuprāt, pietiekami bieži ir gadīju-

mi, kas saistīti ar cilvēku garīgo
izveseļošanos.
- Ar kādiem lūgumiem un
lūgšanām svētceļotāji vēršas
pie Svētā Donāta?
- Ir svētie, kas palīdz konkrētās situācijās, piemēram, slimības
gadījumā vai ģimenes lietās un tā
tālāk. Pie Svētā Donāta parasti
vēršas ar jebkādiem lūgumiem,
bet galvenais no tiem - par ticības
stiprināšanu.
Visi mocekļi zaudēja savu dzīvību, lai saglabātu ticību Kristum,
tāpēc tur, debesīs, viņi tiek turēti
lielā godā un izpelnās slavu. Pie
viņiem var vērsties ar jebkuru lūgumu un dažādiem jautājumiem.
- Paldies par informāciju!
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Maršrutos Nr. 7555 Daugavpils – Indra un Nr.7543 Daugavpils
– Krāslava ir veikti šādi grozījumi:
• maršruta Nr.7555 Daugavpils-Indra reisa 01 kustības sarakstā,
izmainot pienākšanas laiku uz plkst. 15:10, un reisa 02 kustības
sarakstā, izmainot pienākšanas laiku uz plkst. 17:15.
• maršruta Nr.7543 Daugavpils-Krāslava reisa 04 kustības sarakstā, izmainot atiešanas laiku no Krāslavas AO no plkst. 06:50
uz plkst. 06:30
Izmaiņas stājās spēkā ar 2015.gada 25.jūniju.

APSTIPRINA ATBALSTA
PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU JAUNAJIEM
LAUKSAIMNIEKIEM

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Atbalsts ir noteikts 40 000
eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks izmaksāts divās daļās.
Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu juridiskai
vai ﬁziskai personai, kuras gada kopējais apgrozījums iepriekšējā
noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta
iesnieguma iesniegšanas brīdi ir vismaz 15 000 eiro, bet neviens
no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro. Noteikumu projekts nosaka
atbalsta pretendentiem izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības,
publiskā ﬁnansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus.
Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem veicinās jauniešus pārņemt lauku saimniecības savā īpašumā. Piesaistot personas,
kas ir jaunākas par 40 gadiem, lai veidotu jaunas lauku saimniecības vai pārņemtu jau esošās, tiks piesaistīts lauksaimniecības nozarei nepieciešamais darbaspēks ar jaunām zināšanām un prasmēm.
JVisā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” paredzētais kopējais publiskais
ﬁnansējums ir 13 900 934 eiro. Plānošanas periodā plānots izsludināt divas projektu iesniegšanas kārtas.
Viktorija Kalniņa, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2015. gada 2. jūnijā notika administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 20 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu V.A., dzim.1953. g. un A.S.,
dzim., 1973.g, tika izteikts brīdinājums katram;
- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas N.M., dzim. 1969. g., tika uzlikts
naudas sods 20 EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu E.O., dzim.1962. g., tika
uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu V.J., dzim.1972. g.,
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības iestādē
E.P., dzim.2000. g. un K.A., dzim.2000. g., tika uzlikts naudas sods 10
EUR apmērā katram;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu J.P., dzim.1969. g., tika
izteikts brīdinājums, bet I.A., dzim.1974. g., par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas tika uzlikts naudas sods 250 EUR apmērā;
- par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un kūlas dedzināšanu O.P., dzim. 1961. g., tika uzlikts naudas sods 300 EUR apmērā, bet V.S., dzim.1962. g., par zemes apsaimniekošanas pasākumu
nepildīšanu lietvedība tika izbeigta;
- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā T.M., dzim.1936.
g., R.K., dzim.1938. g., A.O., dzim. 1959. g., R.Š., dzim. 1937g. un
S. K., dzim. 1953. g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums katram, bet
R.B., dzim.1946. g., S.S., dzim.1950. g., Ē.R., dzim.1971. g. un O.S.,
dzim.1942. g. tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā katram.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai uz
nākamo sēdi, kas notiks 2015. gada 7. jūlijā plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

MŪSU DĀRGIE
LASĪTĀJI!

Darām zināmu, ka avīze „Krāslavas Vēstis” nesen paplašinājusi
savu darbību, atverot jaunu Krāslavas novada ziņu portālu „Krāslavas
Vēstis” (www.kraslavasvestis.lv)
latviešu un krievu valodā. Tagad
pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai sekot līdzi jaunumiem
un notikumiem Krāslavas novadā,
bet arī pašiem piedalīties diskusijās
par pilsētai un novadam aktuālām
tēmām, uzdot dažādus jautājumus
un saņemt atbildes, izteikt savu
viedokli aptaujās un komentāros,
kā arī bez maksas apsveikt savus
tuviniekus, draugus, paziņas dažādos svētkos un viņiem nozīmīgos

dzīves notikumos.
Portālā ir arī sludinājumu sadaļa,
kurā ikviens var izvietot savu sludinājumu uz 14 dienām tikai par
vienu eiro. Samaksas veids ļoti ērts
– īsziņa mobilajam operatoram.
Mēs gaidām no jums jaunas idejas un ieteikumus, kā arī priekšlikumus attiecībā uz mūsu novada

dzīvi. Priecāsimies par jūsu iesūtīto
informāciju un fotogrāﬁjām portālam. E-pasti saziņai: vestis@kraslava.lv; juris.roga@kraslava.lv.
Ceram, ka mūsu jaunais portāls
jums būs interesants, noderīgs un
ērts lietošanā.
„Krāslavas Vēstis” redakcija

projekti

PROJEKTIEM IR SAŅEMTS
ZIVJU FONDA ATBALSTS

Krāslavas novada dome turpina iesākto
darbu zivju resursu aizsardzības un zivju resursu pavairošanas un atražošanas jomā.

2015. gadā ar Zivju fonda atbalstu tiks veikta zandarta mazuļu (21 000 gab.) ar svaru 1-5 grami iegāde un
ielaišana Cērpa (Tērpes) ezerā (13 000 gab.) un Lejas
ezerā (8 000 gab.).

Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumu
nodrošināšanai tiks iegādāta termokamera, 3 rācijas un
meža novērošanas kamera.
Kopējais projektiem piešķirtais Zivju fonda ﬁnansējums sastāda EUR 9 072.00.
Andris Rukmans

MŪSDIENĪGI DATORPAKALPOJUMI
UN BEZMAKSAS INTERNETS

Krāslavas novada dome
sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un
SIA „IVIKS” šogad Krāslavas
novada teritorijā izveidoja
desmit jaunus publiskā interneta pieejas punktus un
uzlaboja sešus esošos, ieguldot informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā gandrīz 69
000 eiro.

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra izveidota, lai sekmētu
Krāslavas novada iedzīvotāju spēju
gūt un apstrādāt informāciju, risināt
sadzīves un darba jautājumus tuvu
dzīvesvietai bez būtiskas papildus
maksas.
Jauni publiskie interneta pieejas
punkti ar pieeju datortehnikai sabiedrībai pieejami Aulejas, Kombuļu, Ūdrīšu tautas namos, Indras
pagasta pārvaldē, Piedrujas saietu

namā, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, Tūrisma informācijas
(Kulinārā mantojuma) centrā, piedāvājot iespēju:
bez maksas izmantot internetu
(t.sk. bezvadu internetu 50 metru
rādiusā no punkta 24 stundas diennaktī);
bez maksas strādāt ar datoru (dokumentu, tabulu un attēlu rediģēšana, digitalizēto dokumentu apstrāde, e-paraksts),
bez maksas digitalizēt (skenēt)
dokumentus A4 un A3 formātos,
bez maksas pieslēgt lietotājam
piederošus datu nesējus un darboties ar tiem;
sedzot pašizmaksu, izdrukāt
melnbaltus dokumentus A4 un A3
formātos.
Pilnveidoti publiskie interneta
pieejas punkti, kas nodrošina augstākminētās funkcijas, sabiedrībai

pieejami Izvaltas, Kaplavas, Kalniešu, Robežnieku, Skaistas un Varnaviču bibliotēkā.
Jaunas bezvadu interneta pieejas
zonas Krāslavā izveidotas estrādē
un 18. novembra laukumā, kā arī
Kombuļu pagasta pussaliņā.
Infrastruktūra izveidota projekta
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/069 „Publisko interneta
pieejas punktu izveide un attīstība
Krāslavas novadā” ietvaros.
Projekta kopējā summa ir
68 851,85 eiro, no kuriem 11,25%
ﬁnansē pašvaldība, bet pārējais ir
ERAF un valsts budžeta ﬁnansējums.
Krāslavas novada dome aicina
informācijas tehnoloģijas izmantot
atbildīgi un droši!
Gunta Ahromkina,
projekta vadītāja

JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU
KONKURSA 2.KĀRTAS REZULTĀTI

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai
attīstībai Krāslavas novadā” 2.kārtā tika
iesniegti divi konkursa pieteikumi no Kombuļu pagasta. Izvērtējot pretendentu pieteikumus un biznesa plānu prezentācijas, vērtēšanas komisija apstiprināja abus biznesa
plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība
piešķīra finansējumu.

Vinetas Plintas biznesa plāns „Bērnu apģērba šūšanas
ateljē „Annas Skapītis” attīstība” ir vērsts uz izaugsmi,
jo projekta veiksmīgai turpināšanai, kas iesākts 2014.
gadā ar Krāslavas novada domes atbalstu, ir nepieciešams iegādāties papildus aprīkojumu, lai nākotnē varētu piedāvāt tērpus ar izšuvumiem, kā arī izpildīt individuālus pasūtījumus ar izšūšanas elementiem.
SIA „BOLTI” īpašnieka Artūra Pavļukeviča biznesa
plāns „Lauksaimniecības mulčas no aitu vilnas ražoša-

na”, kura idejas pamatā ir industriālajā lauksaimniecībā
izmantojamas mulčas ražošana un piegāde lauksaimniekiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt jēlvilnas iegādi, tās attīrīšanu un pārstrādi vieglam ﬁlcam līdzīgā
materiālā, ko iespējams ērti uzklāt uz vagām. Mulčas
lietošana daudziem kultūraugiem ir ekonomiski ienesīga, jo ļauj izvairīties no resursu ietilpīgās ravēšanas un
kultivēšanas augšanas periodā, samazina kaitēkļu daudzumu un savu mitruma un siltuma glabājošo īpašību
dēļ palielina ražas daudzumu. SIA „BOLTI” jau šobrīd
nodarbojas ar tīršķirnes aitu ciltskoka attīstību.
Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos
konkursā un vēlam veiksmi biznesa ideju realizācijai
dzīvē.
Inta Murāne,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
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darbi, notikumi, cilvēki

LABAS TRADĪCIJAS DZĪVO ILGI

„Ik gadu mēs rīkojam pagasta sējumu skati, un vēl ne
reizi laika apstākļi mums nav traucējuši – šī diena vienmēr
bija sausa un silta, un arī šodien lietu nesola,” apliecināja
Kalniešu pagasta lauku attīstības konsultante Līvija Petročenko, dodoties ceļā kopā ar vietējiem zemniekiem, lai
apskatītu viņu tīrumus – vai vārpo rudzi un kvieši, kādi ir
rapšu lauki, kā aug griķi, vai daudzgadīgā zāle ir pietiekami kupla.
Tradīciju visiem kopā pulcēties,
lai parādītu savus sējumus un iepazītu kolēģu pieredzi, Kalniešu
zemnieku saimniecību īpašnieki
atbalsta jau 9 gadu garumā. Šīs
lieliskās tradīcijas iniciatore, organizatore un glabātāja ir Līvija Petročenko.
Kalniešu pagastā ir trīs lielas zemnieku saimniecības – „Raudovišķi”,
„Stalti” un „Lesņičevka”. Pjotra
Skovorodko (z/s „Stalti”) lauki kļuva par pirmo apskates objektu, pie
kura apstājās mašīnu grupa.
„Brāļi Pjotrs un Genādijs nedala
savā starpā zemi, 400 hektāru teritorijā viņi strādā kopā. Viņu dēli
Jurijs un Andrejs pārņem tēvu pieredzi un ir labi palīgi saimniecības
darbos,” pastāstīja Līvija. „ Skovorodko zemnieku saimniecībā

audzē galvenokārt graudaugus un
arī rapšus.
Tieši šogad z/s „Stalti” izdevās
izaudzēt skaistus rapšus - augstumā tie gandrīz sasniedz cilvēka
auguma garumu. Saimnieki iesēja
gan pirktas sēklas, gan pašu savāktas. Novērtējot sējumus, agronome
apgalvoja, ka raža būs apmēram
vienāda, līdz ar to var secināt - droši var izmantot arī savas sēklas.
Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes trūkuma dēļ pagasta zemnieki pievērsa savu uzmanību arī
tām teritorijām, kuras pirms tam
tika uzskatītas par nederīgām sējumiem, bet tas ir tikai no pirmā acu
uzmetiena, tāpēc lauksaimnieki izcērt krūmus, izlauž celmus, cīnās
ar latvāni. Un šo atjaunoto tīrumu ir
arvien vairāk gan zemnieku saimniecībā „Stalti”,
gan vislielākajā
Kalniešu pagasta saimniecībā
„Raudovišķi”,
kuras īpašnieks ir
Aleksandrs Ivanovs.
Ir
jāatzīmē,
ka Kalniešu pagasta zemkopju
ģimenēm ir raksturīga pēctecība. Vairāki bērni
strādā savu tēvu
saimniecībās, citi
kā, piemēram,
Aleksandrs Ivanovs jaunākais

KRĀSLAVĀ CIEMOJĀS
POĻU UZŅĒMĒJI

Jūnija vidū mūsu novadā ciemojās delegācija no Krāslavas sadraudzības pilsētas Uniejovas (Polija). Aptuveni 50 poļu zemnieku
un uzņēmēju apmeklēja novada domi, apskatīja Krāslavas katoļu
dievnamu, iepazinās ar materiāliem par mūsu novadu Tūrisma informācijas centrā, kā arī apmeklēja z/s „Raudovišķi”.

– nodibina jaunas zemnieku saimniecības. Arī bioloģiskās saimniecības īpašnieka Česlava Varnasa, kas nodarbojas ar graudaugu
kultūru audzēšanu, dēls Romāns
pirms trim gadiem nodibināja savu
saimniecību „Upītes”. Jaunsaimnieks apstrādā vairāk nekā 200 ha
zemes, audzē graudaugus un gaļas
liellopus.
„Pašlaik man ir 35 govis, 12 teles, kā arī šī gada teļi,” pastāstīja par
savu saimniecību Romāns. „Lopus
pārdodu galvenokārt vietējā tirgū.
Cenas ir zemas, bet ko lai dara?”
Savu tēvu darbu turpina arī
Genādija Kapalinska un Pjotra
Nipāna ģimenes viņu piemājas
saimniecībās. Apstrādājot ap dažiem desmitiem hektāru zemes, šie
vidējie zemnieki audzē un pārdod
graudus.
Kalniešu pagasta uzņēmējs Saftars Rahimovs, kas nodarbojas
ar zivju audzēšanu, lai ražotu ikrus, darbojas arī lauksaimniecības
jomā, attīstot vēl vienu darba virzienu - pagājušā gada pavasarī 1,5
ha lielā zemes platībā viņš iestādīja
1,5 tūkst. smiltsērkšķu stādu. Pēc
četriem gadiem saimnieks cer iegūt pirmo ražu. Nākotnē Saftars
plāno audzēt persiku, aprikožu un
valriekstu ziemcietīgas šķirnes.
Izbraukuši pa pagasta teritoriju
un apskatījuši sējumus, zemnieki
sapulcējās Kalniešu ciema parkā,
lai apspriestu visu redzēto, dalītos
savos viedokļos un uzklausītu pieredzējušo kolēģu padomus.
Pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne pasniedza katram
saimniekam piemiņas kausu „Sējējs 2015”, kā arī ļoti praktisku suvenīru - zibatmiņu.
Vēlam Kalniešu pagasta zemniekiem bagātu ražu!
Elvīra Škutāne,
autores foto

Kā pastāstīja brauciena organizatore Agneška Bednarkeviča, par Polijas delegācijas maršruta pirmo pieturas punktu tika ieplānota Druskininku pilsēta Lietuvā, kur uzņēmēji gribēja redzēt sniega arēnu.
Būdami netālu no Krāslavas, sadarbības partneri nevarēja neiebraukt
sadraudzības pilsētā, tāpēc par nākamo pieturas punktu kļuvusi Krāslava.
Savu viedokli par mūsu novadu izteica Pjotrs Kozlovskis, sporta skolotājs no Uniejovas, kam ir sava zemnieku saimniecība: „Delegācijas
no Uniejovas jau vairākas reizes bija Krāslavā, un esmu dzirdējis par
šo pilsētu tikai labas atsauksmes. Tāpēc tagad es nolēmu pats pārbaudīt,
vai tiešām šeit viesus pieņem tā, kā man stāstīja. Latvijā es esmu pirmo
reizi, un jūsu tautas viesmīlība atstāja uz mani lielu iespaidu. Ja būs
iespēja, es obligāti paciemošos šeit vēlreiz.”
Pēc Aleksandra Ivanova saimniecības (z/s „Raudovišķi”) apmeklējuma poļu zemnieki uzsvēra, ka tā ir ļoti attīstīta saimniecība. Atšķirībā no
Latvijas Polijā tik lielas saimniecības nav izplatītas. Viņu valstī tradicionālākas ir nelielas ģimenes saimniecības - līdz 20 ha zemes.
Noslēdzot vizīti Krāslavā, poļu delegācija devās uz Rīgu, kur viņus
gaidīja ekskursija pa Latvijas galvaspilsētu.
Elvīra Škutāne,
autores foto

PĀRLIECĪBA PAR NĀKOTNI
Vidējās
paaudzes
pārstāvji atceras savas
jaunības laikus, kad
pēc mācību iestādes pabeigšanas un diploma
saņemšanas visi jaunie
speciālisti jau zināja vietu, kur viņi strādās un
uz kurieni viņus nosūtīs
sadales kārtībā. Mūsdienās tādas stabilitātes un
pārliecības par to, kura
būs viņu nākamā darbavieta, studentiem vairs
nav. Taču vienmēr un visur ir izņēmumi.
Par vienu laimīgu izņēmumu pastāstīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolvents Aigars Kučiks.
Pabeidzis vidusskolu, viņš ilgi nevarēja izvēlēties - kur turpināt savu
izglītību. Un tad viņam paveicās - puisis saņēma piedāvājumu gan mācīties, gan strādāt. Zivkopības fermas īpašnieks, kas nesen nodibinājis
savu uzņēmumu Kalniešu pagastā, Saftars Rahimovs piedāvāja Aigaram apgūt zivkopja profesiju. Līdz ar to tagad jaunietis studē Baltkrievijas Valsts lauksaimniecības akadēmijā, kas atrodas Gorku pilsētā, kur
viņš iegūst specialitāti „rūpnieciskā zivkopība”.
„Studiju sistēma Baltkrievijā īpaši neatšķiras no Latvijas - lekcijas,
patstāvīgi darbi, tā pati 10 ballu sistēma. Tikai birokrātijas tur ir vairāk
- lai noformētu ieskaiti, ir jāiziet vairāki kabineti,” atzinās Aigars. „Man
ir daudz mācību materiālu, taču zināšanas smeļos arī internetā, nodarbojos ar pašizglītību.”
Nākamais speciālists-zivkopis mācās neklātienē un vienlaikus strādā
zivkopības uzņēmumā - atbilstoši līguma nosacījumiem.
„Pēc studiju noslēguma man būs obligāti jāatstrādā šajā uzņēmumā
noteikts termiņš,” turpināja Aigars, „taču es nemaz nedomāju aiziet no
šejienes. Man šeit ļoti patīk, tas ir ļoti interesants darbs. Tagad es ar
nepacietību gaidu laiku, kad izaugs zivis.”
Elvīra Škutāne, autores foto
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darbi, notikumi, cilvēki
Pirmā apstāšanās vieta bija jaunākajā viesu namā „Ezerkalns”, kas
atrodas 1,5 km attālumā no Krāslavas un 5,5 km attālumā no Boltas
ezera. Divstāvīgajā viesu namā
piedāvā naktsmītnes ar brokastīm
32 cilvēkiem. Pēc pasūtījuma piedāvā pusdienas un vakariņas, kā
arī banketu galdu klāšanu un semināru organizēšanu. Jauka vieta atpūtai ar ģimenēm, tūristu grupām,
individuāliem ceļotājiem. Boltas
ezera krastā saimnieki piedāvā telšu vietas un pirti, makšķerēšanu un
izbraucienu ar kuteri. Ļoti ērta piebraukšana, atrodas blakus šosejai
Krāslava-Dagda-Rēzekne. Adrese:
Ezerkalns, Krāslavas pagasts, tālr.
20429997.
*
*
*
Tālāk devāmies ekskursijā uz
Piedruju un apmeklējām Piedrujas
pagasta muzeju, kas durvis ir vēris
vaļā 2013. gada aprīlī. Muzejs piedāvā apmeklēt 4 izstāžu zāles, kur
var iepazīties ar dažāda veida un
laika perioda sadzīves darba rīkiem
un lauksaimniecības tehniku, kas
atspoguļo vietējo iedzīvotāju dzīvi.
Šī kolekcija ir jo īpaši nozīmīga, jo
tapa, pateicoties vietējo iedzīvotāju

saliedētībai un kopējiem spēkiem.
Muzejs ir sava veida laika mašīna, kas aizved mūs padomju laikā. Šeit var arī apskatīt veco karšu
fragmentus, sākot no 15. gadsimta
līdz mūsdienām. Ļoti interesanta
vieta, kurp doties kopā ar bērniem,
lai varētu viņiem parādīt, kādi bija
arodi un darba rīki agrāk, tā laika
datori un telefoni, rotaļlietas... Muzejs strādā trešdienās no 9:00 līdz
14:00. Adrese: Piedruja, Piedrujas
pagasts, tālr.26192554, 26197161.
* *
*
Nākamā pietura svelmīgajā vasaras dienā bija brīvdienu mājā
„Zariņi”, kur laipnais saimnieks

NORITĒJA PIEREDZES APMAIŅAS
BRAUCIENS PA KRĀSLAVAS NOVADA
TŪRISMA OBJEKTIEM

Aktīvās tūrisma sezonas sākumā Krāslavas novada tūrisma informācijas centra (TIC)
speciālisti sadarbībā ar novada uzņēmējiem devās iepazīt Krāslavas novada tūrisma piedāvājumus, tūrisma objektus, tajā skaitā izmitināšanas vietas un interesantas saimniecības Krāslavas, Piedrujas, Indras, Robežnieku un Skaistas pagastā. Braucienā piedalījās
gan Krāslavas novada iedzīvotāji un tūrisma uzņēmēji, gan arī citu novadu pārstāvji no
Rēzeknes un Ilūkstes novada. Tūrisma objektus apceļoja 25 cilvēki.
mūs uzcienāja ar pašceptu dažādu
graudu maizīti (ar klijām, linsēklām, kaņepēm) un kaņepju sviestu.
Pēc pasūtījuma šeit var nogaršot uz
uguns gatavotu zivju zupu. Saimniecība „Zariņi” darbojas Latgales
kulinārā mantojuma tīklā. Brīvdienu māja var izmitināt līdz 12
cilvēkiem (uz matračiem, kas pildīti ar sienu). Piedāvā pirti, makšķerēšanu, sēņošanu un vienkārši
dabas baudīšanu. Adrese: 25 km
no Krāslavas, „Marki”, Piedrujas
pagasts, tālr. 29111637.
*
*
*
Par Indras pagastu var droši
teikt – šeit dzīvo sava ciema pat-

rioti! Neaizmirstami pavadītais
laiks ekskursijā Indrā bija iespaidu pilns! Iedzīvotāju uzņēmība
un saliedētība pārsteidza un raisīja
neizsakāmu prieku. Regulāri ciemā tiek rīkotas dažādas tematiskas
izstādes, pasākumi, svinības - Ievārījuma svētki, rožu audzētāju sacensības, gājieni un daudz kas cits
ir atrodams šajā jaukajā miestā!
Aušanas darbnīcā „Indra” audējas,
strādājot pēc senas tradicionālas
latgaliešu „skalu deķu” tehnikas,
saglabā to nākamajām paaudzēm.
Šīs darbnīcas audēju darbus, kā
arī vecmāmiņu izstrādājumus var
apskatīt izstāžu zālē „Indras pū-

ralāde”. Ir iespēja katram pašam
darboties ar īstām stellēm. Adrese:
Indra, tālr. 26430121.
*
*
*
Pēc iegūtajiem iespaidiem Indrā
mūs sagaidīja smaidīga zemnieku
saimniecības „Bagātības” saimniece ar gardēžu cienīgām pusdienām,
pagatavotām uz dzīvas uguns. Uz
ugunskura vārītu zupu ar ceptiem
kartupeļiem un grilētu gaļu, pašmāju šokolādes konfektes, biezpiena plātsmaizi un mājražotu sieru viesi baudīja āra lapenē ar skatu
uz dīķi. ZS „Bagātības” nesen arī
iestājās biedrībā „Latgales kulinārā
mantojuma centrs”. Pusdienas bija
garšīgi pagatavotas no vietējiem
ekoloģiski tīriem un pašaudzētajiem produktiem, to atzinīgi novērtēja visi brauciena dalībnieki.
Mājas sieru, sālītus gurķus un
gaļas ražojumu degustāciju, kā arī
pusdienas var nobaudīt, iepriekš
piesakoties. Adrese: „Bārtuļi”, Indras pagasts, tālr.26125475.
*
*
*
Pēc bagātīgajām pusdienām mēs
devāmies uz zemnieku saimniecību „Guntiņi”, kur saimnieki kopš
2005. gada nodarbojas ar trušu audzēšanu. Divpadsmit dažādu šķirņu truši veido aptuveni 300 trušu
lielu pulku. Ļoti interesanti bija
ieraudzīt nūtrijas, kuras patiesībā

gadā saimniecība uzsāka jaunu nozari - zirgkopību (rikšotāju audzēšanu). Saimniece rīko arī populārās
rikšotāju sacensības Robežnieku
pagastā. Zemnieku saimniecība
ir draudzīga apmeklēšanas vieta
bērniem. Adrese: Robežnieki, tālr.
29168868.
*
* *
Turpinot dzīvnieciņu apskati, nākamā pieturas vieta bija zoodārzs
„Akati”. Tā ir ļoti eksotiska vieta,
kur ir harizmātisks saimnieks, kas

nedzīvo ūdenī, bet gan blakus krātiņā ar trušiem. Robežnieku pagasta popularizēšanai un iepriekšējo
gadu tradīciju atjaunošanai 2011.

kas vistām, nūtrijām un daudziem
citiem pasaules brīnumiem! Piemērota vieta bērniem, bērnu dārzu
grupiņām, kā arī skolēnu ekskursi-

ļoti interesantā veidā iepazīstina
ciemiņus ar saviem mīluļiem Āfrikas melnajiem strausiem, pāviem,
fazāniem, alpakiem, apkakles pekariem, Patagonijas marām, Āfri-

jām. Pieejama piknika vieta ar galdu. Adrese: Robežnieku pagasts,
„Akati”, tālr. 26157690.
*
* *
Lieliskai atpūtai neskartā dabā
un civilizētā vidē vispiemērotākā
vieta ir Sīvera ezera krastā, kempingā „Sīveri”. Viesiem piedāvā
44 treileru vietas,140 telšu vietas,
brīvdienu namiņu ar 4 gultasvietām. WiFi, duša, tualete, koplietošanas virtuve, veļas mazgājamā
mašīna, elektrības pieslēgums treileriem, pirts. Viss nepieciešamais
mūsu laikmeta tūristam, lai justos
ērti un komfortabli pie dabas krūts.
Galdiņi piknikiem, batuts bērniem.
Pludmale piemērota sērfotājiem,
nirējiem un dabas baudīšanai ģimenes un draugu lokā. Adrese: 25
km no Krāslavas, Skaistas pagasts,
tālr. 29278599.
* * *
Skaistās un karstās dienas noslēgumā pēdējā apskates vieta
bija Drīdža ezera krastā, 17 km no

Krāslavas, ekoloģiski tīrā, aizsargājamajā zonā Drīdža ezera dabas
parkā, starp mežiem un ziedošām
pļavām - brīvdienu māja „Mežābeles”. Viesiem piedāvā 10 gultas
vietas, melno un balto pirti, pirtnieka pakalpojumus, medus maskas
sevis lutināšanai. Pati saimniece
ir biškope un piedāvā pastaigu pa
bišu dravu un izglītojošu stāstu
par bitīšu čaklo dzīvi. Zāļu tēju ar
medu, kā arī dažādus citus medus
produktus – bišu maizi, propolisu
un ziedputekšņus varēsiet nobaudīt uz vietas. Tā kā brīvdienu māja
„Mežābeles” ir Latgales kulinārā
mantojuma biedrs, saimniece aicina, iepriekš piesakoties, nobaudīt
kūpinātas zivis un zivju zupu. Adrese: „Čenčupi”, Skaistas pagasts,
tālr. 29492045.
*
*
*
Vēlamies Krāslavas TIC vārdā
pateikties visiem brauciena dalībniekiem un laipnajiem saimniekiem par sirsnīgo uzņemšanu! Mēs
visi kopā iesoļojām vasarā ar pozitīvām emocijām un patiesu prieku
un gandarījumu par to, ka mūsu
novadā ir tik daudz skaistu vietu,
ko baudīt gan pašiem, gan piedāvāt
Krāslavas novada viesiem.
Lai saprastu, ka debess visur ir
zila, nav nepieciešams apceļot visu
pasauli, baudīsim mūsu Zilo ezeru zemi, ar sauli pielijušās pļavas
un cilvēku viesmīlību! Lai visiem
saulaina un ražena šī vasara!
Juta Bubina,
Tūrisma informācijas
centra speciāliste
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AR DROŠU SKATU NĀKOTNĒ

Katru vasaru skolēni un studenti atbrauc uz Rīgas Amatniecības vidusskolu, lai nedēļas laikā no 1.
līdz 6. jūnijam apliecinātu savas prasmes konkursā
„Krēsls”, kura dalībniekam ar savu zināšanu palīdzību ir jāizgatavo krēsls. Konkurss Rīgas Amatniecības
vidusskolā norisinās jau 23. gadu pēc kārtas, un šogad tajā lielu panākumu guva profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēknis
Jānis Kuklis, kurš izcīnīja 1. vietu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares
profesiju profesionālās meistarības konkursā „Krēsls
2015” nominācijā „Datorizētās programmvadības
(CNC) kokapstrādes darbmašīnu operators”.

Uz šo konkursu dalībnieki atbrauc ar saviem instrumentiem, saņem rasējumus un vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem izstrādājums
noslēgumā tiek vērtēts. Šajā konkursā katru gadu piedalās spēcīgākie amatnieki ne tikai no Rīgas, bet gan arī no citām Latvijas
skolām. Šogad konkursā piedalījās 65 dalībnieki, taču citus gadus
to skaits pārsniedza simtu. Sveša skola, sveša vieta, jāspēj adoptēties uz tā brīža apstākļiem, risināt tā brīža problēmas un ar saviem
instrumentiem un savām zināšanām nedēļas laikā jāizveido krēsls.
Jānis uz lielo panākumu konkursā gāja mērķtiecīgi visus trīs studiju gadus. Sākums nebija spožs, nākamajā gadā jau veicās labāk
un šogad - pavisam labi. Pirmajā gadā viņš startēja rokas instrumentu nominācijā, nākamajā izvēlējos Datorizētās programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operatoru nomināciju un izcīnīju otro vietu, bet šogad šajā nominācijā jau ir pirmais! Viņš pats
atzīst, ka konkursam gatavojies ļoti nopietni. Nejaušu uzvaru tajā
nav, godalgotās vietas dalībnieki izcīna, sūri grūti strādājot, tomēr
Jānis būtu gatavs šajā konkursā startēt vēl un vēl – tik ļoti viņš mīl
savu izvēlēto profesiju. Varbūt tāpēc, ka viņš profesiju izvēlējās un
apgūst pats pēc savas gribas - neviens nespieda. Bet par to nedaudz
vēlāk.
„Divas, trīs nedēļas pirms konkursa ritēja intensīvs gatavošanās
posms, bet faktiski konkursam gatavojos visu mācību laiku, jo jau
katru gadu zināju, ka man tajā noteikti jāpiedalās,” turpina Jānis.
„Šogad ļoti noderēja iepriekšējā gadā gūtā pieredze – zināju, uz
ko vajag koncentrēties vairāk, kādam niansēm jāpievērš pastiprināta uzmanība. Bet visu nevar paredzēt, atšķirībā no iepriekšējā
gada, šogad mazāk bija jādarbojas ar rokas instrumentiem, atļāva izmantot dažus elektroinstrumentus. Iespējams tālab, ka krēsla
izgatavošanai izvēlētais materiāls bija bērza saplāksnis un rieksta
masīvkoksne, kas ir salīdzinoši ciets un ar rokas instrumentiem to
sarežģīti apstrādāt. Detaļu sagataves jau bija izzāģētas, konkursantiem vajadzēja veikt rasēšanu „AutoCAD” programmā, CNC darbmašīnas programmēšanu un precīzi jāizgriež detaļas, jāizurbj tapu
vietas, jāsaliek viss kopā, jāsalīmē, jānoslīpē un jānodod vērtēšanai.
Vērtēšana ritēja pastāvīgi, sākot ar to, kā uzrasējām krēslu, sagatavojam datorprogrammu, dabūjām gatavas sagataves, kā apstrādājām. Novērtēja sausos savienojumus (pirms krēslu salīmē), pēc tam
salīmētu un arī noslīpētu. Galarezultātā summēja punktus. Neskatoties uz lielo konkurenci, kopējā atmosfēra konkursā bija ļoti laba.
Pērn tā spriedze starp dalībniekiem jutās lielāka, bet visgrūtāk man
bija pirmajā gadā, kad vēl nevienu tur nepazinu. Šogad, lai arī konkurenti, bet sacentāmies draudzīgā atmosfērā. Krēsls pēc dizaina
bija savdabīgs - it kā vienkāršs, bet ar savu odziņu. Katru gadu uz
konkursu esmu braucis ar domu, ka būs ļoti grūti, bet ieeju ritmā,
un viss sanāk. Brīžos, kad kaut kas neiet raiti, ir jāmāk saņemties
un noskaņot sevi saraut un doties uz priekšu. Mans labākais ierocis
cīņā par uzvaru ir atklātā konkurence. Kad dalībnieki skatās viens
uz otru un tu redzi, kas notiek tev blakus, gribi panākt, apsteigt un
atrauties - tas ļoti motivē. Ja tu paspēj izdarīt laikā un kvalitatīvi,
tad viss kārtībā!”
Jānis nāk no Daugavpils novada, viņš pabeidza Kalupes pamatskolu, un bez šaubīšanās izvēlējās savu nākamo izglītības iestādi,
par kuru kļuva RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība. Jaunietis
izvēlējās koka izstrādājumu tehniķa specialitāti, jo uzskata to par
gana interesantu un perspektīvu. Mācību laiks ritējis tik strauji, ka
šoruden viņš jau uzsāks studijas 4. kursā, pēc tam jādomā par
nākotni. Patiesībā Jānim jau ir puslīdz skaidrs redzējums, ko darīs pēc tehnikuma beigšanas. Viņš noteikti nav no tiem, kuri mīcās
uz vietas, viņš grib iet uz priekšu, gūt panākumus. Jānis apdomā
vairākus dzīves ceļus, starp kuriem izdarīt izvēli, kad dokuments
par mācību iestādes pabeigšanu būs rokā. Ir vēlme pilnveidot savas
zināšanas un iegūt augstāko izglītību tieši kokapstrādes jomā. Apsver domu arī par pedagoģisko karjeru, bet primārā vēlme ir dibināt
savu kokapstrādes uzņēmumu, uzsākt savu biznesu. Varbūt laika
gaitā dzimst kāds cits variants, varbūt viņš neatteiktos arī no laba
darba piedāvājuma kādā perspektīvā uzņēmumā.
Jānis: „Tad jau redzēs pēc situācijas. Vispār konkurence kokapstrādes jomas profesijās ir liela. To saasina arī lielais mājamatnieku

ROBEŽNIEKU
PAMATSKOLA
SAGAIDA VIESUS
Šī gada 8. jūnijā Robežnieku pamatskolas sporta zālē notika neliels, bet,
manuprāt, svarīgs pasākums „Tu esi
drošs un aktīvs”. Tajā piedalījās jaunsargi no šādām vienībām: 208.Lejasciema vienība, 307. Dagdas vienība, 309.
Daugavpils un Daugavpils novada vienība, 311. Jaunaglonas vienība un 314.
Jēkabpils vienība, un to organizēja 308.
Krāslavas vienības jaunsargi.

skaits, kuri attīsta savu amatu. Vieni to dara hobija līmenī, citi strādā nopietni, iegādājušies sev darbgaldus un citu aprīkojumu. Bet es
domāju, ka izglītība ir izglītība, un ir pietiekoši daudz nianšu, kas
vienkārši ir jāzina veiksmīgam darbam kokapstrādes jomā. Skolā
mēs apgūstam konkrētus standartus, zinām, kā visu pareizi paveikt
no tehnoloģiskās puses, lai taptu nevainojams izstrādājums. Savukārt amatnieks dara pa savam, tā, kā, viņaprāt, ir labāk. Reizēm
no amatniekiem smeļos idejas, reizēm tās realizējas, reizēm nevar
realizēt, bet ir atbalsta punkts kam citam, ko varētu veidot. Reizēm
mani pārsteidz patiesi skatāmas lietas, ko viņi ir izveidojuši, zinot,
kādos apstākļos radām mēs un kādos - viņi.”
Jānim zināšanu bagāža jau tāda, ka viņš šodien spēj un arī izgatavo visu, kas nepieciešams, piemēram, durvis, gultas, logus un citu,
varbūt ne pašu grūtāko, bet gana sarežģītu. Tiesa, dažreiz, uzsākot
ko jaunu, ir bail no atbildības.
„Tiešām no sirds saku paldies skolai un pedagogiem par zināšanām,” uzsver Jānis. „Manuprāt, lai kļūtu par labu meistaru, ļoti liela
nozīme ir tam, lai pedagogi ir atsaucīgi, un mūsu skolā ir tieši tādi
skolotāji. Atceros savu pamatskolas izlaidumu, uz kuru atbrauca
tehnikuma skolotājs un piedāvāja apmeklēt RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības iestādi. Atbraucu, viss ļoti iepatikās, sevišķi
laipnie skolotāji un labā bāze, tāpēc uzreiz aizpildīju dokumentus.
Pat divu domu nebija, pats pēc savas gribas visu izlēmu. Uzskatu,
ka tas ir ļoti pareizi – ļaut bērniem brīvi izvēlēties savu nākotni!
Katram pašam savs ceļš dzīvē jāizvēlas. Kāpēc vispār izvēlējos mācīties kokapstrādi? Tas nāk no ģimenes, tētis arī savulaik apguvis
kokapstrādi - pabeidzis Aizkraukles arodvidusskolu kā galdnieks.
Savukārt mamma ir skolotāja pēc profesijas, tālab es apsvēru arī
tādu iespēju, ka pats varētu strādāt pedagoga darbu. Vēl man ir jauka māsa, skolniece.”
Bērnībā, ja ne katrs, tad ļoti daudzi puikas ir būvējuši štābiņu.
Arī Jānis, tikai viņš vēl arī nāca uz tēva darbnīcu un mēģināja kaut
ko darīt viņa uzraudzībā. Pie darbgaldiem tēvs nelaida, bija atvēlēts
stūrītis, un tur Jānis mēģināja darināt dažādas kastītes, pirmās rotaļlietas. Ar āmuru pa pirkstiem arī ir dabūjis, bet tieši tas viņam liek
ļoti uzmanīties tagad. Nedrīkst aizsapņoties, nedrīkst ieslīgt rutīnā.
Varbūt reizēm darbu paveic lēnāk, bet, strādājot ar nopietniem darbgaldiem, risks ir lieks. Mūsdienās kokapstrādē daudzas operācijas
veic datorvadāmas darbmašīnas, kur nav vajadzīgi parasti galdnieki, bet ir nepieciešamas citas pamatprasmes.
Jānis saka: „Automatizētās mašīnas ļoti saīsina darba izpildes
laiku, bet es sev gribētu koka izstrādājumu, kas tapis roku darba
rezultātā un papildināts ar datorvadāmas darbmašīnas veikumu, nevis otrādi, kad datorvadāma darbmašīna dominē pār roku darbu.”
Jānis ir ļoti daudzpusīgs jaunietis, un par viņu dzirdētas tikai labas atsauksmes. Viņu var sastapt visur, daži brīnās, kā viņš visam
rod laiku? Jānis pats uzsver, ka pirmajā vietā viņam tomēr ir mācības, un atzīstas, ka zināšanu dēļ ir nedaudz pametis novārtā sportu.
Ja gribi ko sasniegt dzīvē, mācības šajā vecumā ir prioritārais un
nākas papildus apgūt kaut kādas zināšanas. Bet pats galvenais - ir
jāmāk teoriju pielietot praksē, jo teorija vien vēl negarantē kāroto
rezultātu. Jānim izdodas!
Juris Roga,
autora foto

Šim pasākumam ar savu komandu gatavojāmies jau sen, devām iespēju citiem atbraukt pie
mums un patrenēties. Izveidojām trasi, sagatavojām zāli daudzo ciemiņu uzņemšanai, pieredzes
apmaiņai. Nodarboties ar sporta tūrismu, pirmkārt, aicināju savus jaunsargus, stāstīju, ar ko šis
sporta veids ir interesants, ko tas iemāca, pilnveido. Un rezultātā Krāslavā izveidojās ļoti aktīvu
un atbildīgu skolēnu komanda, kas pierādīja, ka
spēj ne vien veiksmīgi startēt sacensībās, bet arī
godam sagaidīt ciemiņus un dalīties pieredzē,
kas viņiem nenāca viegli. Nevarēju iedomāties,
kā mēs pa vienu dienu paspēsim parādīt trasi
visos sīkumos, bet precīzi izplānotais laiks un,
protams, komandas darbs visu paveica. Sākumā
bērni bija bailīgi, bet pēc tam jau interese guva
virsroku pār biklumu, un es sapratu, ka visi – gan
saimnieki, gan ciemiņi – ir gatavi darboties.
Vakarā, sarunu laikā, uzzināju, ka tika daži
iepriekš zināja, ka Robežniekos ir šāda iespēja
– nodarboties ar sporta tūrismu un kāpelēt pa sienu. Bet vēlēšanos vēlreiz atbraukt un patrenēties,
pierādīt sev, ka rezultāti var būt vēl labāki, izteica daudzi pasākuma dalībnieki.
Kad pienāca laiks doties mājup, pateicos jaunsargu instruktoriem par atbalstu – plānoto 64
dalībnieku vietā ieradās astoņdesmit dalībnieku!
Visām jaunsargu vienībām bija uzdāvināti kliņģeri un pasniegti pateicības raksti.
Piebildīšu vien, ka šo pasākumu sponsorēja
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, kā arī liels
paldies Robežnieku pamatskolas direktoram
P.Boločko, kas uzticas man un jau otro reizi ļauj
savā skolā organizēt, manuprāt, šādu svarīgu un
interesantu pasākumu.

Dzintars Patmalnieks

6 Kraslavas Vestis
svētki un jubilejas

SVĒTKUS VARAM
UZBURT TIKAI KOPĀ
Krāslava.... Kas? Kur? Kāda?
Klausieties! Krāslavā košas krāsas, krāsaini karogi, kapitālas
konstrukcijas, kārtaini kēksiņi, kūkas, kolosāli kolēģi, kopīgi koncerti. Bet vai jūs zināt, ka Krāslavas novadā dzīvo, strādā un mācās arī tie 260 zēni un meitenes, puiši un jaunietes, viņu pedagogi,
vecāki un atbalstītāji, kas šovasar no 5.līdz12. jūlijam dziedās,
dejos, muzicēs, veidos, deﬁlēs, pieskatīs un iedvesmosies Rīgā.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku burvība šogad slēpjas pamatu pamatos - ĀBECĒ…TĀPAT KĀ SVĒTKU
PAMATS IR TRADĪCIJA, KAS KOPJAMA, VEIDOJAMA,
SAGLABĀJAMA UN ATJAUNOJAMA, PAPILDINĀMA, NEBAIDOTIES NO INOVĀCIJĀM. TĀDI būs šī gada Dziesmu un
deju svētki, kādus mēs - svētku dalībnieki - uzbursim. Mēs skanēsim paši un līdzās citiem. Mēs kopā būsim vairāk par 37 tūkstošiem svētku dalībnieku - daždažādu jomu pārstāvji. Mēs visi
veidojam latvisko tradīciju, mēs visi veidojam LATVIJU - TĀ ir
mūsu pamats un mūsu nākotne.
Krāslavas novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos pārstāvēs 13 kolektīvi. Starptautiskajā izstāžu centrā
„Ķīpsala” lielkoncertā „Te mēs es@m” piedalīsies mūsdienu deju
kolektīvs no Indras Mākslas un mūzikas skolas, kurā dejo bērni no
Robežnieku, Indras un Piedrujas pagastiem (vadītāja Lidija Trušele).
Pieci tautas deju kolektīvi iezīmēs deju rakstus Daugavas stadionā
lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”: Indras vidusskolas 7.- 9. kl. deju
kolektīvs „Indra” (vadītāja Lidija Trušele), Krāslavas Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvi (kuros dejo bērni un jaunieši no Krāslavas
pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas) – „Pastaliņas” (1.-2.kl.
grupa), „Pastaliņas“ (3.-6.kl.grupa) un „Raita” (7.-9.kl. grupa), kolektīvu vadītāja Valda Timule, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
10.-12.kl. deju kolektīvs „Vēsma” (vadītāja Valda Timule).
Vērmanes dārzā radošās darbnīcas vadīs bērniem un jauniešiem
ar speciālām vajadzībām projekta „Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos” dalībnieki - Krāslavas Bērnu un jauniešu centra kluba
„Saulessvece” skolotāja Žanna Garbrēdere ar savām audzēknēm.
Iekļaujoties svētku mākslas programmā „Rakstu darbi”, valsts
mēroga ﬁnālskatē Rīgas Latviešu biedrības namā, iekļūstot 30 labāko tērpu kolekciju skaitā, savus pašdarinātos - šūtos un austos
- tērpus un aksesuārus rādīs Krāslavas Bērnu un jauniešu centra
divu vizuāli plastiskās mākslas pulciņu jaunās meistares skolotājas
Ainas Gubas vadībā. Viņu priekšnesumu varēs vērot arī Vērmanes
dārzā notiekošajā „Burtiski burvīgajā burziņā”.
Visu nedēļu no 6. Līdz 12. jūlijam Latvijas Dzelzceļa muzeja
apmeklētāji starp daudzajiem Latvijas interešu izglītības vizuāli
un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbiem atradīs arī
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu divus individuālos
un vienu grupas meistardarbu, kas tapuši pulciņu skolotāju Larisas
Kizjalo un Žannas Garbrēderes iedvesmoti.
Vienu, bet skanīgi darbietilpīgu pēcpusdienu un vakaru Vērmanes dārzā izbaudīs un paši spēlēs Krāslavas Mūzikas skolas saksofonistu ansambļa dalībnieki skolotāja Jāņa Grecka vadībā.
Latvijas Etnogrāﬁskajā brīvdabas muzejā, Vērmanes dārzā un
laukumā pie Brīvības pieminekļa „Rotaļu rakstus” izspēlēs labākās
bērnu un jauniešu folkloras kopas, kuru vidū būs mūsējie, skolotājas Silvijas Stivriņas vadītā Izvaltas pamatskolas folkloras kopa
„Mozī latgolīši”.
Noslēguma koncerta „Manā dziesmā tu…” Mežaparka Lielajā
estrādē dziedātāju rindās būs Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
5.-9. klašu koris (vadītāja Rita Andrejeva) un Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu koris (vadītāja Ilona Aprupe).
Arī svētku gājienā mēs būsim daudz, un tajā skanēs mūsu pašu
novada bērnu sacerētie teksti par Krāslavu - vārdi, kas sākas ar
skaisto burtu K (fragments raksta sākumā), jo bez šī burta alfabēts
nav iespējam. Tāpat kā MŪSU VALSTS, bez MUMS: Krāslavas
novads ir vieta, kur Latvija sākas…
Daudziem tie būs pirmie svētki, daudziem - kārtējie vai nu kā
dalībniekam, vai kā kolektīva vadītājam. Svētki būs, tie būs skaisti
- gan dvēseliski, gan vizuāli – par to rūpējas katrs pats, bērnu un
jauniešu vecāki, interešu izglītības programmu labākie īstenotāji
- kolektīvu vadītāji, svētkos iesaistīto kolektīvu izglītības iestāžu
vadība un vislielāko ﬁnansiālo, profesionālo un morālo ieguldījumu Krāslavas novada bērnu un jauniešu dalībai XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos sniedz mūsu pašvaldība. TIE
BŪS MŪSU SVĒTKI.
Visas aktualitātes gan dalībniekiem, gan vecākiem, gan ikvienam interesentam ir pieejamas interneta vietnē www.dziedundejo.
lv Klikšķiniet taustiņu un jūs nenožēlosiet... Jūs ieskaus SVĒTKU
burvība…
Sanita Kumpiņa,
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
koordinatore Krāslavas novadā

JĀŅU IELĪGOŠANA INDRĀ

22. jūnijā Jāņu ielīgošanas pasākums Indrā sākās ar aušanas
darbnīcas „Indra” 10 gadu jubilejas izstādes atklāšanu. Lai arī
laika apstākļi nelutināja, tomēr pasākuma dalībniekus pirmsjāņu
lietutiņš neizdzenāja un visas aktivitātes norisa kā pēc plāna iecerēts: svinīgā daļa - Indras aušanas darbnīcas pagalmā, izstādes
aplūkošana - telpās, putras un siera baudīšana - zem klajas debess. Turpmākos plānus gan nācās koriģēt - pasākuma rīkotāji
atteicās no ieceres rīkot plašo svētku koncertu parkā un pārcēla
to uz kultūras nama telpām.
„Esiet sveicināti skaistākajā Latvijas
novadā - Krāslavas novadā un skaistākajā novada pagastā - Indras Rožu
stacijā! Sveicināti Indrā!” ar izteiktu
patosu un dziļu pārliecību pasākuma
vadītāji uzrunāja sapulcējušos indriešus un viesus. Kālab ne tā, ja aušanas
darbnīca „Indra” ir visu pagasta ļaužu
lepnums, gan to, kuri paši tur strādā,
gan to, kuri atbalstīja un palīdzēja, gan
to, kuri neticīgi vīpsnāja, bet šodien
tāpat plūc šos augļus! Bet sākās viss
šķietami tālajā 2005. gadā, kad Tautas lietišķās mākslas studijas vadītājs
Māris Maniņš sadarbībā ar ilggadējo
kultūras darba organizatori Ritu Barču
ieradās Indrā un uzaicināja Indras sievietes iesaistīties skalu segu aušanas
projektā, lai saglabātu šīs senās tradīcijas. Un pagastā atradās iedzīvotājas, kuras uzņēmās šo svarīgo misiju.
Pieredzējušās Indras audējas dalījās
savās prasmēs, bet par projekta virzītāju kļuva Olga Jokste - tolaik vienīgā
profesionālā audēja. Pateicoties tam,
tika likti pamati aušanas darbnīcai.
Tieši Olgu jubilejas pasākumā aicināja
iesākt svarīgāko šī vakara darbu - visiem kopā jānoauž Indrai Jāņu sega no
zālēm. Viena pēc otras Olgai pievienojās pārējās pagasta audējas - šodien aušanas darbnīcā viņas ir astoņas. Katras
audējas dzīvesstāsta spilgtākās epizodes izskanēja šajā pasākumā, atklājot
zināmus un droši vien arī nezināmus
faktus gan vietējiem, gan viesiem.
Vienlaikus tas bija arī stāsts par aušanas darbnīcas dzimšanu, attīstību un
izaugsmi.
Kad unikālās skalu segas no Indras
tikai sāka ceļot pa izstādēm visā Lat-

vijā, tās bija segas no pūra lādēm, bet
pavisam drīz situācija mainījās un, pateicoties aktīvām sievietēm, Indrā sākās jaunu audēju izaugsmes ēra. Pirms
desmit gadiem viņas darbojās mazā
telpā Indras Mākslas skolā, kur neticamā veidā bija izvietotas četras stelles
un kur cilvēks knapi varēja pagriezties,
bet nu jau piecus gadus audējas strādā
plašajā aušanas darbnīcā „Indra”. Un
tagad audējas atļaujas strādāt pat uz
vairākām stellēm reizē un visu paspēj.
Starp citu, šīs darbnīcas savas durvis
vēra vaļā zīmīgā datumā - 19. martā,
Svētā Jāzepa dienā. Jāzeps ir amatnieku aizbildnis debesīs, bet indriešiem
tāds ir arī uz zemes - Jāzeps Dobkevičs, kurš pamatoti Indru salīdzina ar
brīnumu pasauli, jo šeit vienmēr pasākumos ir daudz ļaužu, vienmēr pilna
skatītāju zāle un šī ciema iedzīvotāji
vienmēr gūst panākumus katrā darbā,
ko uzņemas. Viņš arī nolasīja kultūras
ministres Daces Melbārdes pateicības
vēstuli aušanas darbnīcas vadītājai
Olgai Jokstei par ieguldījumu tautas
mākslas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā, sveicot studijas 10 gadu jubilejā.
Savukārt Indras pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Gabrusāne novēlēja, lai
aušanas tradīcija turpinās ilgus gadus,
un pauda pārliecību, ka šo darbu turpinās mūsu bērni un bērnu bērni. Viņa
arī pasniedza pārvaldes pateicības audējām.
Daudz viesu, daudz skaistu atmiņu. Reizē ar Indras audējām Māris
Maniņš un Rita Barča sapurināja arī
Izvaltas audējas, kuras arī veiksmīgi
tapa iesaistītas projektā, tagad kopj un

uztur aušanas tradīcijas savā dzimtajā
pusē. Protams, izvaltieši bija klāt šajā
pasākumā, atveda savus darbus, ko
parādīt citiem. Savukārt svariņietes
aušanas tradīciju atjaunoja pilnīgi pēc
pašu iniciatīvas. Un arī viņas bija klāt
pasākumā, izvietoja apskatei savus
darbus. Svariņu audēju izaugsmē liela
loma bija tieši Indras audējām, kurām
svariņietes piebiedrojās, pateicoties
prasmju skolas projektam. Indrietes
pamatoti varētu saukt viņas par saviem
jaunākajiem šī hobija biedriem, bet, kā
pašas atzīst, īsti nesanāk, jo Svariņos
rokdarbu uzplaukums sākās krietni
pirms Indras un bija ļoti augstā līmenī. Tāpēc Indras audējas savas kolēģes
uzskata par līdzvērtīgiem partneriem,
un uzsvēra to īpaši.
Liela loma Indras audēju popularizācijā ir Krāslavas novada Tūrisma
un informācijas centram, pateicoties
kuram, audēju darbus pazīst ne tikai
Krāslavas novadā, bet arī Latvijā un
plašajā pasaulē, jo centra telpās tūristi var aplūkot audēju veikumu. Patiesi
var daudz labu vārdu rakstīt un sacīt,
bet krietni vairāk par vārdiem pastāsta darbi, kas bija izlikti apskatei audēju darbnīcā. Apskatījuši izstādi un
paēduši putru, ļaudis posās uz svētku
koncertu tautas namā, kas noslēdzās ar
Zaļumballi. Kā jau Indrā ierasts, svētku koncerts te ir kaut kas vairāk par
amatierkolektīvu vienkāršu uzstāšanos uz skatuves. Rūpīga gatavošanās,
līdz sīkumiem pārdomāta programma, atraktīvi programmas vadītāji un
pats galvenais – skatītāju pilnā zāle
un neviltotie aplausi apliecina Indras
varenību un spēju ikvienu darbu paveikt godam. Gan pašu kolektīvi, gan
vieskolektīvi, kopā turpat divi desmiti
priekšnesumu, viens par otru spilgtāki,
interesantāki un aizraujošāki un jebkurai gaumei! Indra, Izvalta, Krāslava,
Alūksne un Naujiene ir tās apdzīvotās
vietas, kuru kolektīvi Jāņu dienas priekšvakarā priecēja Rožu ciema ļaudis.
Juris Roga,
autora foto
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TREJDEVIŅOS IESKAŅAS
PASĀKUMOS
VISĀ LATVIJĀ DAUDZINĀJA
FOLKLORAS FESTIVĀLU
„BALTICA”

SVEIKS, VASARAS LAIKS!

11. jūnijs Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mazajā skolā bija visai skaļš – šeit notika
noslēguma pasākums projektam „Vai tu tici brīnumiem?”, kuru īstenoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.b klases skolēni. Pasākumā piedalījās gan projekta realizētāji, gan pedagogi, gan sākumskolas skolēni, gan viņu vecāki, citi tuvi cilvēki. Pasākums
sākās ar mūzikas skaņām, turpinājumā dziesmas un mūzika skanēja visai bieži, kā arī
sākumskolas bērnu lasīta dzeja, dziesmas pašu izpildījumā, dejas un spēles, jo, kā saka,
Lai atgādinātu sabiedrībai par starptautiskā folkloras kopā jautri soļot! Projekta gaitā visi ir daudz mācījušies un daudz jaunu draugu atraduši.
festivāla „BALTICA” nozīmību sabiedrisko procesu un Lat- Priekšā tagad jautra vasara, kurā nav nekā labāka par sauli, upi un jautru dziesmu.
vijas kultūras dzīves kontekstā, šogad 27. jūnijā 27 vietās
Daina Strupiša: „Iesaistoties provisos Latvijas novados folkloras kopas piedalījās festivāla
ieskaņas pasākumos. Līdzīgi kā kādreiz ļaudis stiprināja jektā, 11. klases jaunieši uzņēmās
savu vienotības izjūtu akcijā „Baltijas ceļš”, šo ieskaņas brīvprātīgu darbu ar maziem bērpasākumu laikā plkst. 19 vairāk nekā trīsarpus tūkstoši niem. Tas jauniešus motivēja papilfolkloras kopu dalībnieki visās 27 vietās vienojās dziesmā, dus mācīties un arī palīdzēs viņiem
dziedot „Tēvu tēvi laipas met, Bērnu bērni izlaipos. Tā bēr- izvēlēties savu nākotnes profesiju
un karjeru. Viņi jau otro gadu strādā
niņi laipojat, ka pietika mūžiņam!”

Šogad no 15. līdz 19. jūlijam Latvijā notiks starptautiskais folkloras
festivāls „Baltica 2015”. Šis pasākums izveidojās 1986. gadā kā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vienotību stiprinošs notikums. Kopš tā laika
tas notiek ik gadus pēc kārtas katrā no šīm trijām valstīm. Festivāls ir
noticis jau 27 reizes, tai skaitā Latvijā – deviņas reizes. Atšķirībā no
iepriekšējām reizēm šajā gadā pasākuma koncepcija (autore Māra Mellēna) paredz īpašu uzmanību pievērst tam, lai festivāla notikumi gūst
plašāku atbalsi sabiedrībā. Šai nolūkā apmēram trīs nedēļas pirms festivāla – 27. jūnijā - visos Latvijas novados 27 vietās vienlaikus tika rīkoti
festivāla „BALTICA” ieskaņas pasākumi.
Ieskaņas sarīkojumu mērķis ir atgādināt dalībniekiem un visai Latvijas sabiedrībai par šī pasākuma nozīmību kultūras un sabiedrisko
procesu kontekstā. Folkloras festivāls „Baltica” veicinājis sabiedrības
vienotību gan Latvijas, gan visu triju Baltijas valstu mērogā. Tāpat tas ir
nodrošinājis folkloras kā mākslinieciskās pašdarbības jomas izaugsmi.
Kvantitatīvi šī izaugsme redzama kā ievērojami lielāks folkloras kopu
skaits. Pirmajā festivālā Latvijā piedalījās 28 folkloras kopas, šogad
plānotais skaits – 212 kopas no Latvijas. Kvalitatīvā izaugsme ir notikusi līdz tādam līmenim, ka patlaban jau var runāt par profesionāliem folkloras nozares izpildītājiem (dziedātājiem, muzikantiem, stāstniekiem)
un tradicionālo prasmju zinātājiem.
Pasākumi notiek visos Latvijas etnogrāﬁskajos novados. Skaitliski
viskuplākie bija Latgales sarīkojumi, kas notika Krāslavā, Daugavpilī,
Preiļos, Balvu novada Briežuciemā, Ludzā, Viļakas novadā, Dricānos
un Līvānos. Latgales festivāla ieskaņas sarīkojumos piedalījās gandrīz
80 folkloras kopas, Vidzemes un Kurzemes sarīkojumos - aptuveni 45
kopas, Zemgales un Sēlijas novada sarīkojumos – vairāk nekā 30 kopas.
Kā jau bija iecerēts, visās vietās pasākumi notika vienā laikā – tā, lai
visi, kas piedalās šai lielajā, visu Latvijas teritoriju (no Rucavas līdz
Valkai; no Krāslavas līdz Ventspilij) aptverošajā pasākumā, var sajusties vienoti, vienā laikā - plkst.19 - dziedot vienu un to pašu dziesmu
– „Tēvu tēvi laipas met”.
Mums tuvākais sarīkojums notika Izvaltā. Pasākuma saimnieki -- Izvaltas pagasta folkloras kopas „IZVOLTĪŠI” un „MOZĪ LATGALĪŠI”,
bet kopdziesmu „Tēvu tēvi laipas met” vienlaikus ar pārējo 26 ieskaņas sarīkojumu dalībniekiem plkst. 19 koncerta sākumā uzsāka Izvaltas
pagasta folkloras kopa „Izvoltīši”. Vēl pasākumā piedalījās Krāslavas
novada Aulejas pagasta folkloras kopa „Aulejas sievas” un Ūdrīšu pagasta folkloras kopa „Rudzutaka”. Dagdas novadu pārstāvēja Dagdas
folkloras kopa „Olūteņi”, „Gaiļupeite” no Šķaunes un „Akmineica” no
Ezerniekiem. Tālākie viesi -- Mākoņkalna folkloras kopa. Pēc koncerta
notika sadziedāšana un folkloras kopu sadancošana skolas sporta laukumā.
Anda Leikuma,
Izvaltas pasākuma koordinatore,
Ingas Pudnikas foto

vasaras laukumā, palīdz skolotājiem, vada pasākumus. Šogad nometnes nosaukums bija „Vai tu tici
brīnumiem?”, un tālab bērni veica
dažādus izzinošus eksperimentus.
Ko šādas nometnes dod bērniem?
Vispirms - prasmi kontaktēties. Tas
ir ļoti svarīgi gan jaunākiem, gan
vecākiem bērniem. Un šos lielos
bērnus nodarbību beigās mūsu mazie bērni nemaz tik viegli neatlaida
projām. Viņi aplīp apkārt un neļauj
aiziet mājās!”
11. b klases aktīvistes piedāvāja
savu atbalstu sākumskolas audzēkņu brīvā laika organizēšanai vasaras
brīvlaikā. Projektā tika iesaistītas
desmit jaunietes un 28 sākumskolas skolēni. Vasaras nometnes laikā projekta mazajiem dalībniekiem
tika organizētas neformālās aktivitātes: bērni spēlēja, dziedāja un
dejoja, piedalījās sporta aktivitātēs
svaigā gaisā un radošajās darbnīcās. Jaunieši bija tie, kuri iesaistījās
vasaras nodarbību organizēšanā, izstrādājot savas rekomendācijas, plānojot dienas norisi un pavadot laiku
ar sākumskolniekiem.
Projekta dalībniece Anastasija
Nikitina: „Projektā iesaistītie jaunieši sadalījās grupiņās pa divi cilvēki un aprakstīja visas aktivitātes,
kuras organizēja mazajiem bērniem. Viens sagatavoja mīklas, cits
- spēles, kāds vadīja eksperimentu.
Viss bija skrupulozi saplānots - pirmajās dienās apgūstam dzīvniekus,
nākamajās - jau augus, tad eksperi-

menti un citas aktivitātes. Es atceros sevi tai laikā, kad pati apmeklēju sākumskolu. Arī pati apmeklēju
vasaras laukumu, gāju ekskursijās,
pastaigājos pa mežu, bija patiesi interesanti. Bet šīs atmiņas neizmantoju, gatavojoties strādāt ar šiem
bērniem, jo laiks rit, viss mainās,
un katru sīkumu nevar atminēties.
Mēs viņiem izdomājām kaut ko
jaunu. Skolā bija projektu nedēļa,
pulcējāmies kopā, spriedām, kā un
ko darīsim.
Pats interesantākais, manuprāt,
bija iespēja vērot, ka bērniem patīk
līdzdarboties un eksperimentēt. Bija
saviļņojoši dzirdēt mazo bērnu stāstus, kuri jau izdomājuši, par ko vēlas kļūt. Piemēram, viena meitenīte

stāstīja, ka grib kļūt par ķirurgi, jo
viņas vectēvs smagi slimoja un viņu
izglāba ķirurgs. Tāpēc viņa uzskata,
ka tas ir ļoti labs darbs. Pateicoties
šim projektam, arī mēs, jaunieši,
spējām labāk izprast savas vēlmes.
Rudenī sākšu mācīties 12. klasē,
jau jāsāk domāt par nākotnes profesiju. Esmu nolēmusi kļūt par sākumskolas skolotāju, jo gribu mācīt
jaunāko klašu bērnus un būt klases
audzinātāja. To sapratu, pateicoties
šim projektam, vēl pagājušajā gadā,
kad tikai sākām strādāt ar mazajiem
bērniem. Šogad šī pārliecība nostiprinājās - ir ļoti interesanti strādāt ar
sākumskolniekiem!”
Juris Roga,
autora foto

SADRAUDZĪBAS
DIENA KRĀSLAVĀ
Jūnijā mūsu pilsētas Varavīksnes vidusskolā pulcējās vairāk nekā 70 jaunieši no
Krāslavas, Robežnieku, Izvaltas pamatskolas, kā arī no Indras un Varavīksnes vidusskolas, lai piedalītos Krāslavas novada
skolu 7.-8. klašu Sadraudzības dienā.

Sadraudzības dienas iniciatori un idejas īstenotāji
ir Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.a un 8.b klašu skolēni un klases audzinātājas Natālija Kirkiļeviča
un Rita Čerņenko. Ideja par sadraudzības dienas organizēšanu jauniešiem radās Projektu nedēļas laikā.
Pasākuma mērķis ir iepazīties novada vienaudžiem,
kā arī veicināt kopīgu sadarbību un sadraudzību.
Sadraudzības dienā katra skolas komanda prezentēja savu mācību iestādi, kā arī noskatījās citu
vienaudžu prezentācijas, tādejādi bagātinot savas zināšanas par mūsu novadu. Savukārt Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni iepazīstināja ciemiņus ar

savu skolu, organizējot nelielu ekskursiju pa telpām.
Īpašu interesi jauniešos izraisīja Krāslavas 308.
jaunsargu vienības piedāvājums novada jauniešiem
un itāliete Džūlija, kura viesojas Krāslavā AFS programmas ietvaros. Pasākuma laikā tika organizētas
sporta aktivitātes dalībnieku atraisīšanai un saliedēšanai. Saiets noslēdzās ar jautrām dejām, skanīgām
dziesmām un atraktīvām spēlēm skolas aktu zālē.
Jaunieši pauda vēlmi arī turpmāk organizēt šāda
veida pasākumus, lai kopīgiem spēkiem padarīt dzīvi
novadā interesantāku un lietderīgāku, stiprinot draudzības saiknes starp novada skolām. Šis projekts ir
tapis Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa ietvaros.
Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore
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iedzīvotāju ievērībai!
Informējam, ka laika periodam no 2015. gada 1. jūnija līdz
2015. gada 30. septembrim ir noteikts šāds SIA „Krāslavas nami”
biroja un kases Brīvības ielā 5 un SIA „Krāslavas udens” biroja
un kases Sporta ielā 10 Krāslavā darba laiks: no pirmdienas līdz
ceturtdienai: 8:00-12:00; 12:30-17:15; piektdienās: 8:00-13:00.

PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
uzņem audzēkņus 2015./2016. mācību gadam
šādās specialitātēs:

„Auto virsbūvju remontatslēdznieks”,
„Mēbeļu galdnieks”.
„Tērpu stila speciālists”.
Reﬂektantam jāiesniedz:
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju vai mācīties PIKC RVT;
4 fotokartītes 3x4 cm;
pases kopija (uzrādot oriģinālu).
Uzņemšanas noteikumi un sīkāka informācija
pieejama tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv.
Kontaktinformācija: Aivars Andžāns, t.27062780,
Julianna Moisejenkova, t.26302242.
Dokumentu iesniegšana darba dienās: 8.00 - 12.00,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, N. Rancāna 4, Krāslavā.

KAPU SVĒTKI KAPSĒTĀS
Priedaines - 5. jūlijā plkst.11.00
Janķišķu - 5. jūlijā plkst.14.00
Ragulišķu - 5. jūlijā plkst.16.00
Lielašu - 6. jūlijā plkst.16.00
Kaplavas - 11. jūlijā, 15.00;
Varnaviču - 13. jūlijā plkst.12.00
Muļķu - 18. jūlijā, 15.00;
Bakšu - 19. jūlijā plkst.12.00
Salienu - 19. jūlijā plkst.14.00

Borovkas - 19. jūlijā, 15.00;
Rimšānu - 25. jūlijā, 15.00.
Putranišķu - 26. jūlijā plkst.12.00
Jaunbornes - 27. jūlijā plkst.13.00
Stašānu - 1. augustā,13.00;
Užinkalna - 1. augustā, 14.00.
Elernes - 3. augustā plkst.14.00
Cibuļovkas - 9. augustā plkst.18.00

AR CEĻAVĒJU KABATĀ…

Šī gada 5. jūnijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēniem notika viens no sen
gaidītājiem mirkļiem - skolas absolvēšana
un kāda nozīmīga posma noslēgšana dzīvē.
Tomēr bieži vien izrādās, ka visneaizmirstamākais ir tieši ceļš, nevis mērķis. Esmu pateicīgs Krāslavas Valsts ģimnāzijai par to, ka
tā deva milzīgu ieguldījumu manas nākotnes
attīstībā caur lielo zināšanu bagāžu, caur
skolotāju neizmērojamo un nenogurstošo
darbu stundās, konsultācijās un papildnodarbībās, tādējādi sniedzot lielu atbalstu
manās ikdienas gaitās.
Zināšanas ir liela vērtība ikvienam - tā ir iespēja sasniegt
profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību. Par šo
zināšanu bagāžas piepildīšanu
vēlos pateikties Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolotāju kolektīvam,
it īpaši manai klases audzinātājai Lienei Andžānei, debašu
vadītājai Viktorijai Nalivaiko,
latviešu valodas skolotājai Aijai
Jakovelei, skolas administrācijai – direktoram Jānim Tukānam
un direktora vietniecēm - Annai
Juškevičai un Ilgai Stikutei, kā
arī angļu valodas skolotājai Ļubovai Makarevičai, bez kuras
palīdzības es neiegūtu Maksimālistu stipendiju, ko piešķir SIA
„MAXIMA Latvija” ar nolūku
atlasīt Latvijas spējīgākos skolēnus, kuriem piemīt kāds talants,
kā arī motivē jauniešus attīstīt
savus talantus un iedvesmot ikvienu tiekties sasniegt izcilākus
rezultātus. Paldies Jums, skolotāji, jo Latvijas valstij un Latgales skolēniem ir nepieciešams

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA
2015. GADA 17.-18. JŪLIJĀ

17.jūlijā
16.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 01.00
22.00 – 24.00
18.jūlijā
9.00
10.00 – 12.00
10.00 – 20.00
18:00
10.00 – 12.00

12.00 – 18.00
14.00 – 18.00
16.00 – 21.00
17.00 – 21.00

21.00

Latvijas spēkavīru čempionāts
Karaoke brīvais mikrofons
Jauniešu koncerts un brīvdabas diskotēka
Nakts ekskursija „Iepazīsti Krāslavu”

Krāslavas estrādē (Pils ielā)
Tikšanās vieta – 18.novembra
laukums

Svētku gadatirgus
Ostas un M.Tirgus ielā
Bērnu pilsētiņa
Grāfu Plāteru ielā
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
Krāslavas Vēstures un mākslas
ekspozīcijas un izstādes
muzejā (Pils ielā 8)
Anatolija Zelča gleznu izstādes „Garām ejot”
atklāšana
Reģistrācija no plkst. 9.00 starta
Krāslavas velotūre
Velotūre nav riteņbraukšanas ātrumsacensības. Tas vietā, 18.novembra laukumā.
ir piedzīvojumu brauciens visiem, kas mīl Krāslavu, Apbalvošana – Rīgas ielā 159
burvīgas meža ainavas un nesteidzīgas sajūtas, ko var
iegūt, braucot gar Daugavas krastu ar velosipēdu!
Būsim kopā – gan lielie, gan mazie!
Galvenā balva: VELOSIPĒDS!
Balvas izlozē piedalīsies visi reģistrētie un ﬁnišējušie dalībnieki.
Autokrosa sacensības Krāslavas trasē
Pils ielā (blakus estrādei)
„Ghetto Games”: basketbols, atrakcija „Jump and Stāvlaukumā pie veikala „Beta”
ﬂy”
(Aronsona ielā 7)
Krāslava fotogrāﬁjās, teikās, Krāslavas mākslinie- Grāfu Plāteru pils kompleksā,
ku gleznās
Amatu mājā (Pils ielā 10)
KULINĀRĀ MANTOJUMA FESTIVĀLS:
Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācija
un iegāde. Lauku labumi un amatnieku izstrādājumi.
Latgaliešu rotaļas un spēles bērniem. Izjādes ar zir- Grāfu Plāteru pils kompleksā
giem. Konkursi veiklākajiem saimniekiem un saim- (Pils ielā 2 – 8)
niecēm.
Svētku lielkoncerts ar Andra Ērgļa, Ievas Kerēvicas Krāslavas estrādē (Pils ielā)
un Igo piedalīšanos
Salūts
Zaļumballe kopā ar grupu „Juris un Jānis”

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

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

Jūsu talants, zināšanas un darbs.
Vispirms jau Jūs veidojat mūsu
valsts nākotni, ieguldot savu sirdi
un dvēseli mūsos - šīs skolas tagadējos un nākotnes audzēkņos.
„Ja nezini, kurp iet, apstājies
un paskaties, no kurienes esi atnācis,” vēsta kāda senegāliešu
gudrība. Tik tiešām, kur tad vēl,
ja ne Krāslavas Valsts ģimnāzijā
tevi iedrošinās nākotnes mērķu
sasniegšanai, ka arī sniegs patiešām noderīgus padomus dažādu
problēmu risināšanā. Pateicoties
šiem padomiem un man sniegtajai palīdzībai, esmu sasniedzis
daudzus savus mērķus, kā, piemēram, kļuvis par deputātu 5.
Jauniešu Saeimā, sekmīgi piedalījies XXII Starptautiskajā ﬁlozoﬁjas olimpiādē, esmu ieguvis
atzinību Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, uzrakstījis zinātniski pētniecisko darbu tieslietās, iegūstot 3. pakāpes diplomu
valstī, esmu piedalījies Eiropas
mēroga sacensībās Eiropas Parlamentā Strasbūrā, kā arī ieguvis

sludinājumi
 Z/s „Raudovišķi” vēlas nomāt
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemi Robežnieku, Skaistas un Piedrujas pagastā (no 2 ha), cena no
40 līdz 80 eiro par 1 ha. Ir iespējams pirkums (cena - līdz 2 tūkst.
eiro). Т. 20335389.
 Pērk veco laiku dzintara krelles
(apaļas, ovālas) un citas dzintara
rotas, lielus dzintara gabalus. Т.
28282963.
 Pārdod lietotu šīferi, aptuveni
100 m2. Т. 29189877.
 Pērk lietotu alumīnija piena
kannu (25 l) par pieņemamu cenu.
Т. 26564448.
 Kāzu video ﬁlmēšana. Pārrakstu
videokasetes DVD formātā. www.
artstudio95.com Tālr.26113738.
 Televizoru remonts. T.29703639,
Germans (bijusī darbnīca Miesnieku
ielā).
 Pērk dārgi - senlietas: koka ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus,
patvārus, pulksteņus, porcelāna
ﬁgūriņas, zobenus, kara laika atribūtus, dzirnakmeņus, cara laika monētas. Samaksa uzreiz, izbraucam
uz vietu. antic-war@inbox.lv. Т.
22433510, 26986262.
 Pērk zemi (viensētu) blakus
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10 ha,
klusā vietā. Samaksa uzreiz. Т.
29634979.

unikālu iespēju trīs nedēļas pavadīt vasaras nometnē „Alfa”,
kurā iespēja darboties ir tikai
valsts un starptautisko olimpiāžu
uzvarētājiem, kā arī zinātniski
pētniecisko darbu konferences
laureātiem.
Ja man jautātu, vai es mainītu
Krāslavas Valsts ģimnāziju pret
kādu citu skolu, es noteikti atbildētu „nē!”, jo Krāslavas Valsts
ģimnāzijā skolēni ir viena no visaugstākajām vērtībām, tāpat kā
šīs skolas pasniedzēji. Neapšaubāmi, ka tieši šajā skolā skolēnu
talanti tiek izkopti līdz dimanta
spožumam un vērtībai, jo arī
paši skolotāji nemitīgi pilnveidojas, tādējādi piepildot skolēnu
„mugursomas” ar lielāku un lielāku zināšanu bagāžu. Krāslavas
Valsts ģimnāzija man iemācīja,
ka dzīves mērķis nav tikai uzvarēt, bet arī augt un pilnveidoties
pašam, kā arī dalīties ar citiem.
Kad pienāks laiks atskatīties uz
dzīvē paveikto, lielāko gandarījumu dos tas, ka tika palīdzēts,
justs līdzi un darīts prieks citiem,
nekā tas, ka kāds tika pārspēts.
Viktors Urkauskis,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
2015. gada absolvents
P.S. Fotogrāﬁjās esmu kopā
ar Ināru Mūrnieci – Saeimas
priekšsēdētāju 5. Jauniešu Saeimas darbības laikā, kā arī ar
Ivaru Bičkoviču – Augstākās tiesas tiesnesi Ēnu dienās Tieslietu
ministrijā

Invalīdu biedrība
„Stariņš”
sveic dzimšanas dienā
Marinu Lapiņu!
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Tev no visas sirds!
Šī diena lai ir skaistāka par
citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst!

Taksatora pakalpojumi.
Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.
Т.65421808, 26121733
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

