
Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji, 
vecākās paaudzes pārstāvji!

Sirsnīgi sveicam Jūs Starptautiskajā veco ļaužu dienā! 
Šos svētkus svin cilvēki, kuriem ir liela dzīves pieredze un uz kuriem 

mēs vienmēr varam paļauties. 
Lai katrs dzīves mirklis saglabā Jūsu dvēseles jaunību, bet katra diena 
piepilda Jūsu sirdis ar siltumu, radinieku un tuvinieku mīlestību!
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Cienījamās skolotājas 
un godājamie skolotāji!

Man ir tas gods sveikt Jūs 
Pasaules skolotāju dienā 
un izteikt lielu pateicību par Jūsu cēlo misiju 
un profesionālo devumu. 
Ikvienam no Jums šajā mācību gadā novēlu 
izturību un profesionālo  gandarījumu 
par padarīto darbu.

Krāslavas novada domes vārdā 
Gunārs Upenieks 

Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs,
nāk tava dvēsele -
un viss kļūst 
netverams
ar ikdienišķām rokām.

/O. Vācietis/

Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai nolemtība, jo lik-
tenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvē-
selēs bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un 
jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi pa-
lūkoties aiz apvāršņa maliņas. Kā gaisma, kā silta atmiņa cauri 
visai pieauguša cilvēka dzīvei vijas skolas un skolotāja veidotais 
pamats – vērtības, uz kurām būvēt un kurās balstīt savu nākotni.

Cienījamie novada pedagogi! Atzīmējot Skolotāju dienu, es 
Jums katram vēlu kaut vienam skolēnam būt par Skolotāju ar lielo 
burtu. Un nebēdāt, ja neizdodas par tādu būt visiem.  Tāpat aicinu 
Jūs kaut domās pateikt paldies tam  savam Skolotājam, kas Jūs ir 
mācījis un vadījis personības izaugsmē! 

 Būt par dzīves Skolotāju ir dāvana, misija un pārbaudījums. 
Paldies Jums ikvienam, kas gāja vai iet šo ceļu! Mūsu profesio-
nālajos svētkos novēlu izturību, darba prieku un pāri visam –pie-
pildījumu godprātīgā darbā, kurā par spīti ne vienmēr atbilstošam 
novērtējumam, skolotājs ieliek visu savu mīlestību un dažreiz pat 
vēl vairāk.

                                          Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas vārdā 

vadītāja Lidija Platonova

Vēlot veselību,  izturību un
nerimstošu dzīvesprieku,

Krāslavas novada pašvaldības iestāde 
„Sociālais dienests” sveic visus 

 Krāslavas novada seniorus 
Starptautiskajā Veco ļaužu dienā!  

Lai pietiek spēka un enerģijas 
īstenot visas labās ieceres! 
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aktuālā informācija

     SAKOPSIM VIDI
SAVAI UN CITU

 DROŠĪBAI!
Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris, kad 

ik dienas tiek reģistrēts desmitiem un pat simtiem kūlas ugunsgrēku, 
kuros izdeg zeme, sadeg ēkas un gūst apdegumus vai pat iet bojā cil-
vēki. Pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām - ja ru-
denī lauki un arī pilsētas, dzelzceļa un ceļa malas būs sakoptas, nebūs 
kūlas, kam pavasarī degt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) aicina zemes īpašniekus un pašvaldību vadītājus sakopt sev 
piederošās teritorijas, lai pavasarī samazinātu kūlas ugunsgrēku skai-
tu. 

Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks tika reģistrēts jau 8.janvārī Jelgavā, 
3.līnijā, kur dega pērnā zāle 20m2 platībā. Nākamais kūlas ugunsgrēks 
tika reģistrēts 7.martā Liepājā, kur pērnā gada zāle dega 300m2 platī-
bā. No 9. marta VUGD katru dienu reģistrēja vairākus desmitus kūlas 
ugunsgrēkus un šie ugunsgrēki beidzās vien maija nogalē.

Šogad Latvijā reģistrēti 2316 kūlas ugunsgrēki, salīdzinoši 2012.
gadā - 1824 kūlas ugunsgrēki, 2011.gadā – 1760 ugunsgrēki, 2010. 
gadā – 1695 ugunsgrēki, 2009.gadā – 2054 ugunsgrēki, bet 2008.gadā 
– 1092 ugunsgrēki.

Kūlas ugunsgrēku problēma ir ne vien laukos, bet arī pilsētās. Sa-
līdzinot ar lauku rajoniem, pilsētā izdeg daudz mazākas zemes platī-
bas. Lai arī kūlas ugunsgrēku pilsētās ir mazāk, to bīstamība ir daudz 
augstāka, jo apbūve ir daudz blīvāka, un kūlas ugunsgrēki apdraud 
dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus u.c. 
pilsētas objektus. Ugunsgrēku rezultātā tiek piedūmota un piesārņota 
pilsētas teritorija. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka atbilstoši 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.
panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fi zis-
kajām personām divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro adminis-
tratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, kā arī atbilstoši 
LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uz-
liek naudas sodu fi ziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet 
juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem. Saskaņā 
ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas 
izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā 
paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.feb-
ruāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta 
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu at-
bilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests uzliek naudas sodu fi ziskajām personām no divdesmit 
līdz divsimt latiem, bet juridiskai personai – no divsimt līdz tūkstoš 
latiem.

Sagatavoja:
Inga Vetere,

VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece

dažos teikumos

Starptautiskajā pārtikas izstā-
dē „Riga Food 2013”, kas 

notika no 4. līdz 7. septembrim 
piedalījās 664 uzņēmumi no 35 
valstīm, prezentējot jaunākos pro-
duktus un pakalpojumus. Bron-
zas medaļa un 3.vieta ir piešķirta 
a/s „Krāslavas piens” ražotajam 
skābkrējuma sviestam (meistare 
Svetlana Račicka).

Par ilggadēju un nozīmīgu ie-
guldījumu Krāslavas nova-

da vēstures mantojuma un kultū-
ras vērtību saglabāšanā un sveicot 
nozīmīgā dzīves jubilejā, Krāsla-

vas Vēstures un mākslas muzeja 
direktors Valdemārs Gekišs ap-
balvots ar Kultūras ministrijas At-
zinības rakstu. Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja direktora ama-
tā Valdemārs Gekišs ir nostrādājis 
30 gadus, glabājot savas pilsētas, 
rajona un novada vēsturi nākama-
jām paaudzēm.

 Krāslavas novada domes 
sēdē, kas notika 20.sep-

tembrī Indras pagastā, deputāti 
pieņēma lēmumu izvirzīt Krāsla-
vas novada centrālo bibliotēku 
reģiona galvenās bibliotēkas sta-

tusam. 

Krāslavas novada domes 
deputāti pieņēma lēmumu 

piešķirt fi nansējumu 800 latu ap-
mērā Krāslavas gr.Plāteru v.n.Poļu 
pamatskolai pirmsskolas 5-6-ga-
dīgo grupas nodrošinājumam. 
1729 latus saņems arī Krāslavas 
Sporta skola. Šie līdzekļi ir pa-
redzēti futbola vārtu iegādei un 
darba algas pielikuma nodrošinā-
jumam tiem pedagogiem, kam ir 
piešķirta 3. profesionālās darbības 
kvalitātes pakāpe.

 Eiro ieviešanas diena tuvojas, un līdz tai ir atli-
kuši nedaudz vairāk nekā 3 mēneši. Latvijas Banka 
prognozē, ka pārejā uz eiro tiks nomainītas apmēram 
1200 tonnas latu skaidrā naudā, kas atbilst 250 zilo-
ņu svaram. Kā iedzīvotāji var sagatavoties pārejai uz 
eiro, lai izvairītos no rindām, raizēm un neērtībām? 
Swedbank eksperti apkopoja dažus pamata ieteiku-
mus.

Laikus mazināt skaidras naudas 
īpatsvaru savā ikdienā

Ikvienam, lai sagaidītu eiro maksimāli ērti, ietei-
cams laikus mazināt savā ikdienā skaidras naudas 
īpatsvaru. Iedzīvotājiem padoms ērtākajai pārejai uz 
eiro ir vienkāršs - naudu glabāt kontā un, veicot norē-
ķinus, izmantot maksājumu karti vai pārskaitījumus 
internetbankā.

Bankas kontā naktī uz 2014.gada 1.janvāri lati au-
tomātiski tiks konvertēti uz eiro pēc ofi ciālā fi ksētā 
kursa (1 eiro = 0.702804 lati) un bez maksas. 

Visērtākā un visizdevīgākā 
naudas iemaksa kontā – bankomātos

Tā kā ap gadu miju un nākamā gada pirmajās ne-
dēļās banku fi liālēs gaidāmas lielas rindas, izvairīties 
no šiem „sastrēgumiem” var, jau laikus iemaksājot 
skaidro naudu savā bankas kontā naudas iemaksas 
bankomātos, kur to var izdarīt bez komisijas maksas. 

Kā laikus „nomest” monētu svaru?
Monētu apstrāde ir viena no sarežģītākajām un 

laikietilpīgākajām, tāpēc ieteicams jau laikus apzināt 
ģimenes rīcībā esošos monētu krājumus un izlemt, 
kā labāk ar tiem rīkoties. Monētas var:

- ziedot labdarībai;
- norēķināties veikalos ar precīzām summām un 

pēc iespējas mazākās naudas vienībās;
- veikt ieplānotos pirkumus, tostarp tādus, kas kal-

pos arī ilgākā laika posmā. Piemēram, dāvanu kartes, 
abonementus un citus; 

- iegādāties Ziemassvētku dāvanas savlaicīgi, iz-
vairoties no pirmssvētku iepirkšanās drudža.

Tērēt latus skaidrā naudā 
varēs arī vēl 2 nedēļas 

pēc Jaunā gada 
Ar latiem un santīmiem varēs norēķināties vēl di-

vas nedēļas pēc eiro ieviešanas - no 2014.gada 1.jan-
vāra līdz 15.janvārim, atlikumu katru reizi saņemot 
jau eiro valūtā. Lai nebūtu jāsatraucas par to, vai at-
likums izdots precīzi, par pirkumiem un pakalpoju-
miem, kļūs vēl svarīgāka iespēja norēķināties ar ban-
kas karti – maksājums tiks veikts precīzi, ātri un ērti.

Cik ilgi varēs samainīt 
latus pret eiro?

Svarīgi atcerēties, ka Latvijas Banka latus uz eiro 
mainīs mūžīgi pēc nemainīga pašreizējā kursa 1 eiro 
= 0.702804 lati. 

•6 mēnešus komercbankās – no nākamā gada jan-
vāra līdz jūnija beigām latus uz eiro bez maksas varēs 
apmainīt visās Latvijas komercbankās. Bankas aici-
na izmantot visu sešu mēnešu periodu, nevis 2014. 
gada pirmās nedēļas. Tā kā jaunas valūtas ieviešana 
nav ikdienišķs notikums, pirmajās nedēļās pirms un 
pēc eiro ieviešanas banku fi liālēs gaidāmas ļoti lielas 
rindas, kā rāda arī citu valstu pieredze.

•3 mēnešus Latvijas Pastā – no nākamā gada jan-
vāra līdz pat marta beigām latus bez maksas varēs 
apmainīt uz eiro 302 Latvijas Pasta nodaļās, kas at-
rodas mazāk apdzīvotās vietās, kur nav bankas fi liāļu 
vai bankomātu.

Kristīne Jakubovska
Swedbank Eiro projekta 
komunikācijas vadītāja

PADOMI, KĀ SAGATAVOTIES 
ĒRTĀKAI PĀREJAI UZ EIRO 

2013.gada 3.septembrī notika 
administratīvās komisijas kārtējā 
sēde, kurā tika izskatīti 15 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli:

- A.T., dzim.1992.g., par nepiln-
gadīgas personas novešanu līdz 
dzēruma stāvoklim tika uzlikts 
naudas sods 50,00 Ls apmērā;

- E.U., dzim.1995.g., par atraša-
nos alkoholisko dzērienu ietekmē, 
būdams nepilngadīga persona, 
tika uzlikts naudas sods 20,00 Ls 
apmērā;

- L.A., dzim.1947.g., par dzīv-
nieku (suņa) turēšanas prasību 
pārkāpšanu tika uzlikts naudas 
sods 20,00 Ls apmērā;

- P.Š., dzim.1965.g., par emo-
cionālu vardarbību pret bērnu tika 
uzlikts naudas sods 10,00 Ls ap-

mērā;
- R.J., dzim.1971.g., par dzīv-

nieku (suņa) laicīgu nevakcinēša-
nu tika uzlikts naudas sods 5,00 
Ls apmērā;

- M.P., dzim.1960.g., par dzīv-
nieku (suņa) turēšanas prasību 
pārkāpšanu tika uzlikts naudas 
sods 5,00 Ls apmērā;

- M.P., dzim.1965.g., par sēju-
mu nobradāšanu un stādījumu bo-
jāšanu, ko izdarījuši lopi, tika uz-
likts naudas sods 5,00 Ls apmērā;

- H.A., dzim.1938.g., par dzīv-
nieku (suņa) nevakcinēšanu tika 
uzlikts naudas sods 5,00 Ls ap-
mērā un par dzīvnieku (suņa) tu-
rēšanas prasību pārkāpšanu tika 
izteikts brīdinājums;

- A.S., dzim.1973.g., par piede-

rošā īpašuma un tam pieguļošās 
teritorijas nesakopšanu tika uz-
likts naudas sods 2,00 Ls apmērā;

- Ž.A., dzim.1973.g., par bērnu 
aprūpes pienākumu nepildīšanu 
tika izteikts brīdinājums;

- I.G., dzim.1996.g., par sabied-
riskās kārtības neievērošanu tika 
izteikts brīdinājums;

- L.M., V.O. un H.Š., visi 
dzim.1998.g., par alkoholisko 
dzērienu lietošanu, būdami ne-
pilngadīgas personas, tika izteikts 
brīdinājums katram.

Divu administratīvo pārkāpu-
mu lietu izskatīšana tiek pārcelta 
uz nākamo sēdi, kas notiks 2013.
gada 1.oktobrī plkst.13:00 Krāsla-
vas novada domes 17.kabinetā 
(Rīgas ielā 51, Krāslavā).

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

MAKSA PAR ATKRITUMU IZVEŠANU 
VAIRS NEBŪS ATKARĪGA NO 
CILVĒKU SKAITA DZĪVOKLĪ

 Turpmāk maksa par atkritumu izvešanu daudzdzīvokļu namos mī-
tošajiem vairs nebūs atkarīga no katrā dzīvoklī mītošo cilvēku skaita 
– maksu par atkritumu izvešanu, asenizāciju un kanalizāciju aprēķinās, 
ievērojot tikai dzīvokļu skaitu.

Savukārt gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki vai pārvaldnieks nolems 
vienlaikus nomainīt dzīvokļos uzstādītos ūdens patēriņa skaitītājus, šīs 
ierīces būs jāiegādājas par maksājumiem dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nai un ūdensskaitītāji turpmāk būs visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums.

Dzīvokļu īpašniekiem, kas atteiksies savos mitekļos uzstādīt ūdens-
skaitītājus, regulāri nenodos to rādījumus vai kuru dzīvokļos uzstādītie 
skaitītāji būs bojāti, jārēķinās, ka turpmāk tieši viņiem būs jāsedz rēķins 
par daudzdzīvokļu mājā radušos ūdens patēriņa starpību.

Kaimiņiem, kuru mājokļos skaitītāji būs uzstādīti, par to vairs nebūs 
jāmaksā.

 Šādas izmaiņas paredz 17. septembrī valdībā pieņemtie grozījumi no-
teikumos, kas regulē kārtību, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamo 
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī kārtību, kādā dzīvokļu 
īpašnieki vai īrnieki norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem.

www.DELFI.lv 
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- Mūsdienās ainavu arhitekts 
ir moderna profesija. Taču ne 
visi var iedomāties, ar ko tieši 
nodarbojas šīs profesijas pār-
stāvji. Lūdzu, paplašiniet mūsu 
priekšstatu par šo cilvēku no-
darbošanās jomu!

 - Šai profesijai ir plašs pie-
lietojums, sākot ar liela mēroga 
teritoriālo plānošanu, galveno 
attīstības virzienu skicējumiem 
līdz detalizētiem apstādījumu 
zonu risinājumiem un dizaina 
elementiem, no lieliem parkiem 
līdz balkoniem. Ainavu arhitekts 
var strādāt gan pašvaldībā, gan 
privātā fi rmā, par iestādes speciā-
listu un patstāvīgi. 

- Ar ko jūs piesaistīja ainavu 
arhitektūra? Kā sākās šī aiz-
raušanās?

- Mani vienmēr interesēja di-
zains un plānošana. Tā ir liela 
mēroga māksla, paliekoša vērtī-
ba, kas var ilgāku laiku priecēt 
iedzīvotājus. Nodarbošanās ar 
ainavu arhitektūru ietver sevī gan 
jaunrades aspektus, gan tehnisko 
pusi - jāprot rasēt, zīmēt. 

Šīs profesijas ietvaros ir arī 
jāsazinās ar cilvēkiem, jāmeklē 
kompromisi. 

- Izstrādājot skices, jūs dodat 
priekšroku zīmulim vai dator-
programmām?

- Ja ir jāstrādā ātri, tad sagata-
voju skices ar zīmuli. Izstrādājot 
detalizētas shēmas, labāk ir iz-
mantot speciālās datorprogram-
mas. 

- Ar ko jūs sākāt darbu mūsu 
pilsētā? 

- Mēs jau izstrādājam dažus 

projektus, ģenerējam idejas. Paš-
laik tie ir apspriešanas stadijā. 
Nodarbojos arī ar ikdienas lietām 
un jautājumiem. Piemēram, līdz 
ar ielu remonta sākumu bija  jā-
pieņem lēmums par dažu koku 
likteni, jāizskata svarīgas nianses 
pirms ietvju plānošanas. 

Pie manis vērsās pēc padoma 
jaunā Krāslavas veikala „Top” 
īpašnieki - kā ērtāk un loģiskāk 
izvietot auto stāvlaukumu utt.

- Tas nozīmē, kā pie jums pēc 
padoma un konsultācijām var 
vērsties arī uzņēmumi, privātā 
sektora iedzīvotāji?

- Jā, protams. Var zvanīt pa tālr. 
65620031 vai atrast mani Skolas 
ielā 7. 

- Tad izmantosim iespēju uz-
zināt jūsu viedokli. Kā zināms, 
pašlaik tiek rekonstruēta Vie-
nības iela. Iedzīvotāji interesē-
jās, vai viņi drīkst zaļajā zonā 
starp ietvēm un mājām iestādīt 
dekoratīvos augus. 

- Ja tādu iniciatīvu izsaka lie-
lākā daļa privātmāju iedzīvotāju, 
es labprāt palīdzēšu izstrādāt ko-
pējo ielas apstādījumu tematiku, 
palīdzēšu izvēlēties augu šķirnes. 
Taču situācijā, kad to grib tikai 
daži saimnieki, bet pārējiem ir 
vienaldzīga attieksme pret to, kā 
ir labāk - vienkārši atstāt zālienu 
vai iestādīt puķes - var sākties 
diskusijas. Tad labāk izvēlēties 
kādu vienotu stilu. 

- Kādi dekoratīvie augi vis-
vairāk patīk jums?

- Pirmais, kas nāk prātā, ir hor-
tenzijas. Ļoti skaisti un vienkār-
ši audzēšanā ir krūmveida augi, 

ziemcietes, kā arī koki. Tiem ir 
diezgan ilgs mūžs, šiem augiem 
nav nepieciešama pastiprināta 
kopšana, un apstādījumos tie iz-
skatās ļoti labi. 

Manuprāt, pilsētas apzaļumo-
šanā un labiekārtošanā vienga-
dīgās puķes vajadzētu izmantot 
tikai kā akcentus, nevis stādīt 
lielajās platībās, jo tas ir dārgi un 
darbietilpīgi. 

- Kādas tendences ainavu di-
zainā pašlaik ir īpaši aktuālas 
pasaulē?

- Piemēram, Skandināvijas 
valstīs ir aktuāls minimālisms, 
taisnas līnijas, koks, betons. 
Dienvidu zemēs tiek izmantotas 
krāsainas formas, ir raksturīga 
detaļu pārpilnība, greznība. To-
mēr mums ir tuvāks Skandināvi-
jas stils, taču mazpilsētas dažreiz 
izceļas ar provinciālām iezīmēm. 

- Kādu jūs redzat Krāslavas 
pilsētu? Iespējams, šeit varētu 
ierīkot dārzus uz jumtiem, lie-
lus publiskos parkus.

- Bieži var novērot, ka lielas un 
mazas pilsētas tiek modernizētas, 
kļūst ērtākas dzīvošanai, pievil-
cīgākas  un draudzīgākas gan au-
tovadītājiem, gan gājējiem. Taču 
līdz ar to tās zaudē savu individu-
alitāti, izskatās vienādas. 

Esmu pārliecināta, ka jādara 
viss iespējamais, lai Krāslava 
saglabātu sava unikalitāti un sen-
laiku kolorītu. Nepieciešams uz-
svērt, izcelt to, kas jau ir, censties 
to saglabāt un papildināt. 

- Par ko jūs gribētu informēt 
vai atgādināt mūsu lasītājiem?

- Pirmkārt, gribu aicināt ie-

dzīvotājus pievērst uzmanību 
saviem īpašumiem – mājām un 
citām celtnēm. Pašlaik saskaņā 
ar Ministru kabineta noteiku-
miem būvvaldei ir jāapzina ēkas 
un būves, kas nav nodotas eks-
pluatācijā, daļēji sabrukušas, kā 
arī apdraud cilvēku drošību. Ja 
būve tiks attiecināta uz kādu no 
augstākminētām kategorijām, 
tad tiks paaugstināts nekustamā 
īpašuma nodoklis. Šis jautājums 
ir īpaši aktuāls visā valstī un arī 
mūsu pilsētā. 

Protams, es gribētu, lai cil-
vēki vairāk vērtētu to, kas tiek 

darīts pilsētā. Viss paveiktais ir 
domāts krāslaviešu labklājībai, 
viņu dzīves kvalitātei, tāpēc ir 
svarīgs visu iedzīvotāji atbalsts. 
Ja iedzīvotāji sakārtos, sakops 
un labiekārtos viņiem piederošas 
teritorijas, tas būtiski paaugstinās 
kopējo pilsētas pievilcību un uz-
labos tās ārējo veidolu. Ikviens 
var palīdzēt padarīt mūsu novadu 
vēl skaistāku!

- Paldies par interviju! Lai 
jums veicas!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Kopš šī gada jūlija Krāslavas novada būvvaldē strādā jauna speciāliste - ainavu 
arhitekte. Inese Urbāne. Dzimusi Krāslavā, šeit beigusi skolu. Tad studēja Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, kur saņēma diplomu ainavu arhitektūras un plānošanas 
specialitātē. 

IKVIENS VAR PALĪDZĒT PADARĪT 
MŪSU NOVADU VĒL SKAISTĀKU!

Tipveida 8 dzīvokļu dzīvojamās mājas, 
kas uzbūvētas pagājušā gadsimta 60.gados, 
ir gandrīz katrā mūsu novada pagastā. Daž-
viet šīs ēkas ir pamestas, ir mājas, kur dzīvo 
tikai daži iemītnieki. Bet ir arī īpašas - lai-
mīgas - mājas, pret kurām cilvēki izturas kā 

pret savām dzimtajām mājām. Tāda daudz-
dzīvokļu māja ir Piedrujas ciemā. Šeit ie-
dzīvotāji labiekārto un saudzē mājokli kā 
savu personīgo. Mājas ieejā - tīrība, bet ap 
mājām - skaistums. 

Ļubova Levaškoviča un Anna Matule 

visu brīvo laiku pava-
da pie savām dobēm. 
Ziemā sievietes plāno, 
kādus augus un kur 
stādīs, bet pavasara  
sākumā sāk īstenot 
savas idejas dzīvē. No 
maija līdz vēlam rude-
nim dārzs zied, smar-
žo un priecē visus ar 
spilgtām krāsām. 

Māja burtiski slīkst 
Ļubovas Levaškovi-
čas ziedos, acis prie-
cē lapene, stilizēts 
tiltiņš un dekoratīvās 
dzirnavas. Diennakts 
tumšajā laikā dārzs un 
augi izskatās vienkārši 
pasakaini laterniņu gaismā. 

Anna Matule ilgus gadus strādāja par 
Piedrujas pagasta sekretāri. Pašlaik, neska-
toties uz pieklājīgo vecumu, Anna rok, stā-
da, kopj, pļauj, apgriež, vārdu sakot, no rīta 
līdz vakaram strādā savā zemes stūrītī.

Lepojas ar rododendriem un lilijām, bet 
kaimiņiem ļoti patīk dekoratīvā kļava un 
magnolija. 

„Ja mīli lietu, ar ko nodarbojies, tad darbs 
nesagādā grūtības,” ir pārliecināta Anna. 

Raugoties uz šīs divstāvu mājas labie-
kārtoto pagalmu, var tikai apbrīnot vietējo 
iedzīvotāju strādīgumu un viņu bagāto fan-
tāziju. Gribētos, lai mūsu pilsētā un lauku 
teritorijās būtu vairāk tādu saimnieku!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

SKAISTUMS, KAS VEIDOTS PAŠU ROKĀM

Anna Matule ar kaimiņieni Zitu
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Būtiska nozīme pilsētvidē ir ielu elemen-
tiem, to materiālam, izskatam, energoefek-
tivitātei un daudzveidīgai pielietošanai,” at-
zinuši SIA „Grupa93” speciālisti, kuri kopā 
ar Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta „EST-
LATR US TRAFFIC” pārstāvjiem piedalās 
rokasgrāmatas un e-kataloga „Inovatīvi 
ielu telpas dizaina risinājumi - ilgtspējīga 
transporta un sabiedriskās telpas attīstība 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas 
pilsētās” izstrādē. 

Projekta gaitā paredzēti trīs semināri, 
kuru laikā projektā iesaistītie pārstāvji tik-
sies Latvijas, Igaunijas un Krievijas pil-
sētās, veltot uzmanību konkrētās pilsētas 
situācijai, piemērotiem ielu vides uzlabo-
šanas risinājumiem.m2013.gada 20. un 
21.augustā projekta dalībnieki tikās Krāsla-
vā, kur dalījās Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, 
Preiļu un Krāslavas pilsētu pieredzē. 

Pēdējos gados Latvijas pilsētās tiek veik-
ta virkne ielu rekonstrukcijas projektu, Lat-
vijas mazpilsētu vide mainās. Pamatā dalīb-
nieki pozitīvi novērtēja projektu ieguvumus 
– ielu kvalitātes uzlabošanos, reizēm pat 
veselu pilsētas daļu atjaunošanu, satiksmes 
drošības uzlabošanos, apstādījumu ierīko-
šanu, velo infrastruktūras izveidi, apgais-
mojuma uzlabošanu, tomēr jāatzīmē, ka 
straujajā projektu ieviešanas procesā nereti 
pilsētas sāk zaudēt savu savdabīgo izskatu 
un kļūst līdzīgas, pārņemot standarta risinā-

jumus. Tas signalizē, ka jāmācās 
īstenot katrai pilsētai raksturīgu 
produktu, vietu un kultūras vērtī-
bu mārketingu.

Izstaigājot Krāslavas pilsētas 
ielas, darba grupa ģenerēja ide-
jas par Kaplavas ielas un tilta pār 
Daugavu uzlabošanu, kā labāk 
izmantot pilsētvidē esošo upes 
krastu un Daugavas loku ainavu. 
Tika apskatīts Sienu ielas gājēju 
posms, kam Krāslavas novada 
dome gatavo rekonstrukcijas pro-
jektu, lai veidotu to, kā iedzīvotā-
jiem ērtu posmu darbam un pakal-
pojumiem starp mājām Vienības, 
Aronsona un Artilērijas ielām līdz pilsētas 
centram.

Izvērtētas Ādmiņu, Ausekļa un Daugavas 
ielas – mazās ieliņas ar privātmājām vienā 
no vecākajām pilsētas daļām, pārdomājot 
applūstošā Daugavas stāvkrasta uzlaboju-
mus un šauro ielu labiekārtošanas iespējas. 
Jāatzīmē, ka tieši šādas ieliņas veido maz-
pilsētu šarmu!

Rokasgrāmata sastāvēs no divām daļām. 
Pirmā daļa ietvers piemērus no mūsdienī-
gas starptautiskās prakses un parādīs jaunā-
kās tendences. Energoefektivitāte, drošība, 
praktiskums un daudzveidīga izmantošana, 
t.sk. risinājumi biznesa, iedzīvotāju aktivi-
tāšu, veselīga dzīves veida atbalstam.

Otrā daļa apkopos labākos risinājumus 

projekta partnerpilsētām. Rokasgrāmata 
būs pieejama elektroniski, tādēļ lasītājs va-
rēs turpināt izpēti par sev interesējošo tēmu 
lapās, kas ir veltītas konkrētiem ielu dizaina 
elementiem, apstādījumiem, ielu mēbeļu un 
citiem risinājumiem, izmantojot pievieno-
tās saites. 

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja 
vadītāja Ilze Stabulniece atzīmē: „Šī gada 
novembrī paredzēts nākamais seminārs, 
kas notiks Tartu (Igaunija). Viru un Tartu 
pilsētas rādīs Igaunijas pilsētvides risināju-
mus. Savukārt noslēdzošais seminārs notiks 
Pleskavā 2014.gada februārī, kurā projekta 
dalībnieki iepazīsies ar Pleskavas, Pitalo-
vas, Krasnogorodskas un Pečoru pieredzi. 
Pleskavas seminārā tiks prezentēta arī ro-
kasgrāmatas un e - kataloga gala versija. 

Priecājos, ka rokasgrāmatas tapšanā iesais-
tījās SIA „Grupa93”, kas ir viens no Latvijā 
vadošajiem pilsētplānošanas uzņēmumiem, 
kura 20 gadu plānošanas pieredze labi pa-
pildina rokasgrāmatas vadlīnijas. Esmu 
pārliecināta, ka rokasgrāmata būs ļoti node-
rīga projekta partneriem, lai katrā konkrētā 
pilsētā varētu veiksmīgi risināt satiksmes 
infrastruktūras uzlabošanu.”

Rokasgrāmata taps projekta „Transporta 
sistēmas potenciāla pastiprināšana Igauni-
jas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozī-
mes transporta koridoros” (ESTLATRUS 
Traffi c, ELRI – 109) ietvaros. 

Zane Ločmele, 
Eiroreģiona „Ezeru zeme”

publicitātes eksperts

projekti

TOP ROKASGRĀMATA MAZPILSĒTU IELU VIDES UZLABOŠANAI 
„Iela nav tikai vieta, kur pārvietojas transports un citi 
satiksmes dalībnieki. Ielas, īpaši ielas pilsētu centros un citās 
sabiedriski nozīmīgās pilsētas daļās, var veicināt tirdzniecību, 
kultūru, sportu un atpūtu.

Raksturojot kopējo situāciju nodar-
binātības jomā Latgalē, LBAS eksperti 
norāda, ka tā pēdējo pāris gadu laikā ir 
ievērojami uzlabojusies. Par to, pirm-
kārt un galvenokārt, liecina jautājumi, ar 
kādiem šī reģiona iedzīvotāji pie LBAS 
konsultantiem vēršas visbiežāk. Piemē-
ram, vēl salīdzinoši nesen tie bija saistīti 
lielākoties ar pārkāpumiem, kas attiecas 
elementārāko darba tiesību normu neie-
vērošanu – nepareizi sastādīti darba līgu-
mi, neizmaksātas darba algas, nelikumīga 
atbrīvošana no darba u.tml. Šobrīd prob-
lēmjautājumu loks ir būtiski mainījies, jo 
strādājošie kļūst zinošāki un drosmīgāki. 

„Līdz šim ir bijuši neskaitāmi prece-
denti, kad strādājošo darba tiesības tiek 
pārkāptas viņu neuzmanības, nezināšanas 
dēļ, jo daudzi paraksta dokumentus, ne-
iedziļinoties to saturā. Tāpēc šobrīd cil-
vēki, pirms parakstīt kādu papīru, tostarp 
– darba līgumu, nereti nāk un konsultē-
jas. Viņi baidās kļūdīties. Un tas ir tikai 
normāli,” skaidro Inga Svirska, LBAS 
ESF projektu vadītāja. Viņa arī piebilst, 
ka jautājumi, ar kādiem strādājošie vēr-
šas pie LBAS konsultantiem Latgales re-

ģionā, kļūst aizvien sarežģītāki. Tie skar 
tādas tēmas kā diskriminācija darba vietā 
un darba algu neatbilstība konkrētā spe-
ciālista kvalifi kācijai u.tml. Neseno re-
formu izglītības jomā dēļ īpaši aktuāla ir 
skolotājiem. 

Lai palīdzētu Latgales iedzīvotājiem 
rast atbildes uz šiem un daudziem citiem 
jautājumiem un iedrošinātu viņus cīnīties 
par savām tiesībām arī turpmāk, LBAS 
reģionālo izstāžu cikla rudens sesijas ie-
tvaros rīkos šajā reģionā trīs izstādes. Pir-
mā no tām tika atklāta jau 23.septembrī 
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 
(Dīķu iela 5, Krāslava) ar bezmaksas se-
mināru, kura laikā LBAS eksperti, arod-
biedrību, VDI un vietējās pašvaldības 
pārstāvji diskutēja par izmaiņām Darba 
likumā, nacionālās valūtas maiņu, drošas 
darba vides lomu mūsu ikdienā un citām 
aktualitātēm nodarbinātības jomā Latgalē 
un valstī kopumā.

Pēc semināra ikvienam interesentam 
tika nodrošinātas bezmaksas konsultāci-
jas darba tiesību un darba drošības jau-
tājumos.

Ņemot vērā reģionālo pašvaldību nozī-

mīgo lomu nodarbinātības jautājumu sa-
kārtošanā Latvijā, LBAS priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers īsi pirms izstādes atklā-
šanas Krāslavā tikās ar Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, 
lai pārrunātu šā brīža situāciju nodarbinā-
tības jomā pilsētā un novadā, kā arī turp-
mākās sadarbības iespējas.

LBAS reģionālā izstāde Krāslavas no-
vada centrālajā bibliotēkā norisinājās trīs 
dienas – no 23. līdz 25.septembrim. Visu 
tās laiku bibliotēkas apmeklētājiem bija 
pieejami bezmaksas informatīvie un me-
todiskie materiāli par darba tiesībām un 

darba drošību. 
 LBAS reģionālo izstāžu cikls, kura 

maršrutā iekļautas 15 Latvijas pilsētas, 
tiek organizēts ESF projekta „Darba at-
tiecību un darba drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs un uzņē-
mumos” ietvaros. Tā mērķis – nostiprināt 
iedzīvotāju zināšanas darba tiesību un 
darba drošības jautājumos.

Karīna Javtušenko, 
LBAS

 komunikācijas konsultante,
Ingas Kavinskas  foto

BEZMAKSAS SEMINĀRS PAR AKTUĀLAJIEM
NODARBINĀTĪBAS JAUTĀJUMIEM

Latgales reģiona iedzīvotāji ar katru gadu kļūst aizvien zinošāki darba 
tiesību un darba drošības jautājumos – vairāk iestājas par savām tie-
sībām un risina aizvien sarežģītākus nodarbinātības jautājumus, lieci-
na Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ekspertu novērojumi. 
Ņemot vērā šo apstākli, 23.septembrī ar bezmaksas semināru Krāslavas 
novada centrālajā bibliotēkā tika atklāta jau devītā LBAS aktuālajiem 
nodarbinātības jautājumiem veltītā izstāde. 
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Par sasāpējušo

Pēc Latvijas Pensionāru federācijas aicinājuma 
7.septembrī Rīgā, Strēlnieku laukumā notika akcija 
„Par pensionāru tiesībām”. Ar lozungiem, plakātiem 
tajā piedalījās visu reģionu un Rīgas pensionāru 
biedrības.

Atklāja mītiņu LPF priekšsēdētājs A.Siliņš: „Gal-
venais mērķis -vēlreiz pievērst sabiedrības un valdī-
bas uzmanību jautājumiem, kas diendienā nodarbina 
gandrīz pusmiljona Latvijas pensionāru prātu. Eko-
nomisti ir aprēķinājuši, ka kopš 2000. gada pensijas 
zaudējušas turpat 30% pirktspējas, dzīves dārdzība 
turpina palielināties. Ar satraukumu gaidām pievie-
nošanos eirozonai, kas var izraisīt jaunu cenu pieau-
gumu. Mēs vairs nevaram sakravāt čemodānus un 
doties uz vecajām Eiropas Savienības valstīm, lai tur 
dažu gadu laikā nopelnītu pensiju, kas vairākas rei-
zes pārsniedz Latvijā nopelnīto.

Mums jādzīvo šeit, savā zemē un savas problēmas 
jārisina šeit, mums nav citu iespēju. Mēs neprasām 
neiespējamo – mēs gribam siltu mājokli, pieticīgu 
ēdienu un iespēju uzturēt savu veselību – tās ir mūsu 
tiesības dzīvot savā valstī, Eiropas Savienībā, un mēs 
cīnīsimies, lai tā būtu realitāte.

Pateicoties pensionāru biedrību aktivitātēm, tagad 
saņemsim nelielu pielikumu pensijām līdz 200 la-
tiem.

Šodien izteiksim savu sāpi, runāsim par jautāju-

miem, kas jārisina, lai mūsu vecumdienas kļūtu gai-
šākas, nospraudīsim uzdevumus pensionāru federā-
cijai, kas risināmi visneatliekamāk.”

Protesta akcijas laikā uzstājās pārstāvji no visiem 
reģioniem un Rīgas, kuri pauda savu neapmierinātī-
bu ar pensijām, indeksāciju, veselības aprūpi, komu-
nālajiem pakalpojumiem. 

Bija izteikti arī daudzi priekšlikumi valdībai un 
Saeimai:

- jāpalielina neapliekamais minimums pensijām, 
tās jānodala no darba algas strādājošajiem pensionā-
riem;

- jāatceļ nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi 
par vienīgo mājokli;

- jāizveido pensionāru valsts apdrošināšanas sistē-
ma.

Piedāvāts samazināt ierēdņu skaitu, attīstīt ražo-
šanu, radīt plašu vidusslāni, runāja arī par pacienta 
iemaksām.

Akcijas laikā bija dots vārds labklājības ministrei 
I.Viņķelei, kuru pieņēma ar svilpieniem un bļaušanu.

Noslēgumā tika pieņemta rezolūcija valdībai un 
Saeimai.

Krāslavas novada pensionāru biedrība saka paldies 
novada vadībai, kura nodrošināja mūs ar transportu, 
un Mākslas skolai - par plakātiem.

Edmunds Gekišs 

VISLATVIJAS PENSIONĀRU SAIETS
jautājums redakcijai

- Pagājušajā „Krāslavas Vēstis” numurā bija informācija par 
to, ka mācību grāmatas angļu valodas stundām tiks iegādātas par 
valsts naudu. Taču Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tas neatbilst 
patiesībai.

Atbild Lidija Platonova, Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja:
- Lēmums par fi nansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei ir 

pieņemts novada domes sēdē, kas notika 20.septembrī. Saskaņā ar šo 
lēmumu Krāslavas Varavīksnes vidusskolai ir piešķirti 800 latu, Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijai - 376 lati, Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamat-
skolai - 346 lati, bet Krāslavas pamatskolai - 1109 lati.

FOTOAKCIJA
 „LATGALIEŠI PORTRETOS”
Krāslavas foto klubs „Zibsnis” sadarbībā ar Daugavpils fotostudi-

ju „Ezerzeme F” un Latgales fotogrāfu biedrību izsludina fotoakciju 
„LATGALIEŠI PORTRETOS”.

Par portretu fotogrāfi jā tiek uzskatīts viens no tēlotājas mākslas žan-
riem, kurā tiek atveidota, individualizēta konkrēta persona vai personu 
grupa. Svarīgākie aspekti, ko atklāj portrets, ir cilvēks, viņa raksturs, 
būtība, dzīve. Lai atklātu šīs šķautnes, fotogrāfam jāveido noteikta, kat-
ram portretam atbilstoša noskaņa, jāizmanto visi pieejamie kompozīci-
jas, kadrējuma, krāsu un apgaismojuma likumi. Novārtā nedrīkst atstāt 
arī fotografējamā emocijas, kas ir būtisks elements kopējās noskaņas 
veidošanā. Labā portreta fotogrāfi jā ir gan emocijas, gan savs stāsts.

Īpašu uzmanību aicinām pievērst darbu saturiskajai nozīmei, atklājot 
latgaliešu raksturu, būtību un dzīvesziņu!

Aicinām ikvienu, kurš aizraujas ar fotogrāfi ju, līdz 2013. gada 18. 
oktobrim iesniegt ne vairāk kā 3 paša uzņemtas, portreta žanram un 
fotoakcijas idejai atbilstošas fotogrāfi jas, iesūtot tās uz foto.zibsnis@
inbox.lv. 

Fotogrāfi jām jābūt JPEG formātā, ar izšķirtspēju, kas nav mazāka kā 
3008x2000 pikseļi, izmēru, kas nav mazāks par 3MB/ 4000 x 2600 pik-
seļi, un izmēru, kas nav lielāks par 10MB, 300dpi.

Fotogrāfi jai jāpievieno nosaukums un īss apraksts (ne vairāk kā 200 
rakstu zīmes), kā arī autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts. 
Aprakstā rīkotāji aicina sniegt informāciju par to, kad un kur tapusi 
fotogrāfi ja, kas tajā atainots, kā arī citus ar darba uzņemšanu saistītus 
interesantus faktus.

Uz fotogrāfi jas nedrīkst būt autora vārda un uzvārda, logo vai digitāli 
izveidots rāmis. Fotogrāfi ju nedrīkst pārmērīgi, uzkrītoši apstrādāt ar 
digitālajām attēlu apstrādes programmām Pieļaujama attēla kadrēšana, 
gaišuma, kontrasta un asuma korekcija.

Rīkotāju izveidota ekspertu komanda līdz 2013. gada 31. oktobrim 
atlasīs 30 darbus topošajai izstādei „Latgalieši portretos”. Kritēriji – fo-
togrāfi jas saturs (saprotami atspoguļota latgaliešu būtība, mentalitāte, 
dzīvesveids, tradīcijas, vērtības utt.), radošums fotogrāfi jā un fotogrā-
fi jas kvalitāte. 

Atlasīto fotogrāfi ju autori līdz 2013. gada 13. novembrim tiks uzai-
cināti uzticēt fotogrāfi ju izdruku (izmēri 30x40 vai 30x45) rīkotājiem, 
pārskaitot 2,00 Ls par katru fotogrāfi ju uz rīkotāju norādītu kontu, vai 
iesniegt fotogrāfi jas papīra formātā: 

Krāslavā, Skolas ielā 7 (kontaktpersona Gunta Čižika, tālr.22013825, 
gunta@kraslava.lv).

Izstādes atklāšana plānota Andrupenē, Latgales Lauku sētā, par godu 
Valsts svētkiem – 2013. gada 18. novembrī. 

Pašvaldība realizē programmu centra-
lizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai 
Krāslavas pilsētā. Šīs programmas ietvaros 
centrālajai siltuma maģistrālei tiks pieslēgts 
Krāslavas pamatskolas internāts, kā arī 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja un 
Sociālā dienesta ēkas. Atsevišķas katlu mājas 
skolā un Sociālā dienesta ēkā tiks likvidētas. 

Siltumapgādes caurules tiks ierīkotas arī 
blakus ēkai Grāfu Plāteru pils kompleksa 
teritorijā, jo tajā pēc gaidāmās rekonstruk-
cijas izvietosies Tūrisma informācijas centrs. 

Elvīras Skutānes foto

CENTRĀLAJAI SILTUMA MAĢISTRĀLEI 
TIKS PIESLĒGTS MUZEJS, INTERNĀTS UN TIC

Bezmērķīgi naktīs klaiņojošie vandāļi izdemolēja solu un 
atkritumu tvertni pilsētas centrā.

Elvīras Škutānes foto

LAUZT IR VIEGLĀK NEKĀ BŪVĒT,
LIELS PRĀTS NAV VAJADZĪGS
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IEPAZĪSTIETIES!

 „Kas tā par ēku netālu no ceļa, kurš ved uz 
Baltkrievijas robežas pusi? Kurš ir tās saim-
nieks?” šos jautājumus es dzirdēju diezgan bie-
ži. Tāpēc nolēmu visu uzzināt pati un iepazīsti-
nāt jūs, mūsu lasītājus, ar Saftaru Rahimovu. 

Pirmais iespaids – viņš ir veiksmīgs un ener-
ģisks cilvēks, pieredzējis un zinošs sarunu biedrs. 
Spēcīga personība, labi saprot sevi un apkārtējo 
pasauli. 

Saftars ir  azerbaidžānis, ar sievu un diviem 
maziem dēliem viņš dzīvo Krāslavā un būvē Kal-
niešu pagastā zivkopības fermu. Viņa galamēr-
ķis ir melno ikru ražošana.

„Jāriskē un kardināli
 jāmaina visa dzīve”

„Esmu dzimis un izaudzis Baku pilsētā. Pēc skolas beig-
šanas aizbraucu mācīties uz Krieviju, Saratovā pabeidzu 
Iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka karaskolu. Pēc sa-
dales komisijas lēmuma atgriezos dzimtenē, kur līdz 2002. 
gadam strādāju dažādos amatos, darbs bija saistīts ar valsts 
prezidenta apsardzi. 

2002.gadā beidzās manas darba gaitas iekšlietu sfērā un 
es uzsāku komercdarbību. 

Vēl pēc dažiem gadiem sapratu, ka ir jāriskē un kardināli 
jāmaina visa dzīve. Sākt visu no tīras lapas mani pamu-
dināja avantūrisms un izmaiņas ģimenes stāvoklī - pirmās 
laulības šķiršana. 

Sāku domāt, uz kurieni var aizbraukt - iespēju bija daudz. 
2011.gada februārī atbraucu uz Latviju, lai 
iepazītos ar situāciju uz vietas, bet maijā jau 
pieņēmu lēmumu, ka dzīvošu tieši šeit.

Toreiz es dzīvoju Rīgā, tur pirmo reizi 
dzirdēju par Latgali, mani ieintriģēja rīdzi-
nieku attieksme pret šo reģionu, gribējās uz-
zināt, kāpēc viņi ne visai ieredz latgaliešus. 
Kad atbraucu uz šejieni, sapratu, ka palikšu 
Latgalē uz visiem laikiem. Apceļojot visu 
šo Latvijas daļu, izvēlējos Krāslavas novadu. Nevaru iz-
skaidrot, kas tieši ietekmēja manu izvēli, viss notika intu-
itīvā līmenī. Esmu sajutis iekšējo impulsu, ka gribu dzīvot 
tieši šeit, Kalniešu pagastā. Šī atrašanās vieta ir ērta arī no 
ekonomiskā viedokļa - blakus starptautiskās nozīmes ceļš 
un robeža. Pierobežas reģioni vienmēr ir interesanti biznesa 
uzsākšanai, neatkarīgi no krīzes vai augšupejas ekonomikā 
tā ir izdevīga tirdzniecības vieta. Protams, liels mīnuss ir 
attālums no galvaspilsētas, gandrīz 4 stundas ir jābrauc no 
Rīgas. Taču, ja kādreiz uzsāks darbu Daugavpils lidosta, 
Latgale būs saistoša visiem. Protams, tam ir nepieciešama 
politiska griba, bet par to lai domā citi...”

„Audzēsim krievu stori”
„Es labi zināju, ar ko nodarbošos. Astoņus iepriekšējos 

gadus es biju saistīts ar šo biznesu Azerbaidžānā. Kaspi-
jas jūras reģions ir stores komerczvejas vieta. Pārsvarā ar 
to nodarbojās piecas valstis – Turkmenistāna, Kazahstāna, 
Irāna, Krievija, Azerbaidžāna. Storei dzimumgatavība ie-
stājas 8-10 gadu vecumā, bet belugai - 16-18 gadu vecumā, 
tas ir ilgs periods, un reiz ir pienācis laiks, kad storu palika 
arvien mazāk, šo procesu ietekmēja arī maluzvejnieki.

CITES Sekretariāts (ANO konvencija par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu 
sugām) aizliedza storu rūpniecisko zveju trijās valstīs. Tad 
tika aktualizēts jautājums par storu audzēšanu specializētās 
saimniecībās. 

Mans galvenais mērķis - ne tikai storu dzimtas zivju au-
dzēšana, bet arī storu mātīšu pavairošana un melno ikru ie-
gūšana. Zivkopības ferma dos iespēju ievērojami paātrināt 
šo zivju dzimtas audzēšanas procesu. Un tas nav saistīts ar 
hormonu preparātiem, zivju augšanu pozitīvi ietekmē lab-
vēlīga situācija, kas ir nodrošināta fermā. Dabiskos apstāk-
ļos zivis vasarā aug, barojas, bet ziemā gandrīz nepārvie-
tojas un neēd. Zivkopības fermā visu gadu būs nemainīgs 
temperatūras režīms - +20-22 grādi. 

Var audzēt arī hibrīdus, kas labvēlīgos apstākļos sāk 
nārstot jau trešajā gadā. Piemēram, besters - tā ir storveidī-
go zivju - belugas un sterletes - hibrīds, zivs, ko 1956.gadā 
Saratovas apgabalā radījis akadēmiķis Burcevs.

Taču, izvērtējot komerciālo izdevīgumu, var izdarīt seci-
nājumu, ka šim produktam ir zemāka cena, turklāt es gri-
bētu audzēt dabīgas izcelsmes zivis, un mēs izaudzēsim 
krievu stori. Mūsu apstākļos stores var sasniegt dzimumga-
tavību pēc 5-6 gadiem, bet es plānoju izmantot audzēšanas 
procesā nevis zivju mazuļus, bet jau lielākas zivis. 

Ražošana norisināsies atbilstoši vismodernākajām tehno-
loģijām un būs pilnībā automatizēta. Ūdensapgādes slēgtās 

sistēmas ir izgudrotas pirms 15-20 gadiem, bet katru gadu 
tās tiek pilnveidotas. Ir ļoti ērta procesa automatizētā kon-
trole – ja rodas darbības traucējumi, modems sūtīs īsziņu 
uz speciālistu telefoniem un paziņos ne tikai par radušos 
problēmu, bet arī norādīs, kā to var atrisināt. 

Pašlaik viss nepieciešamais aprīkojums jau ceļā, novem-
brī plānojam pabeigt tā montāžu, bet gada beigās jau ielaist 
zivis.”  

„Šeit viss ir labi, 
ja neskaitīt birokrātiju”

Mans projekts tika atbalstīts 2011.gada septembrī, un 
kopš tā laika viss ievilkās. Vairāk  nekā gadu man bija jā-
nodarbojas ar papīra lietām. Neesmu pilsonis, tāpēc uzreiz 
nevarēju iegūt zemi. Jautājums par zemes gabala pirkšanu 
tika izskatīts pakāpeniski – trīs domes sēžu laikā, līdz ar 
to pagāja trīs mēneši. Būvdarbi sākās tikai pagājušā gada 
augustā. 

Ievilkās arī elektrības ierīkošanas darbi. Pēc ilgas papī-
ru kārtošanas beidzot tika organizēta konkursa procedūra. 
Atbilstoši nosacījumiem objekta pieslēgšana elektrolīnijai 
ir ieplānota jau 19.oktobrī, bet pašlaik (intervijas datums 
– 17.09.) fi rma, kas ir darbu izpildītājs, pat nezināja, ka uz-
varēja šajā konkursā. 

Bija problēmas arī ar Eiropas Savienības fi nansējuma 
piešķiršanu, bet, pateicoties pašvaldības priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam, kas organizēja tikšanos ar zemkopī-
bas ministri, visas nianses tika precizētas, un mans projekts 
ieguva fi nansējumu.

Es plānoju uzbūvēt vēl vienu angāru zivju audzēšanai, 
domāju par iespēju ierīkot dīķi, tajā var audzēt vērtīgas ziv-
ju sugas un piedāvāt makšķerēšanas pakalpojumus. Nesen 
man radās ideja, kuru pagaidām neviens nav īstenojis, no-
darboties ar smiltsērkšķu rūpniecisko audzēšanu. Šis augs 
ir piemērots vietējiem klimatiskiem apstākļiem, tas ir vēr-
tīgs produkts, ir iespēja ražot smiltsērkšķu eļļu. 

Vai nebaidos, ka šo ideju kāds nozags? Lai izmanto, lū-
dzu! Lai cilvēki strādā, ja grib!

Netālu no angāra, pie ceļa, esmu sācis mājas celtniecī-
bu. Dzīvot laukos bez savas mājas? Tas taču ir grēks! Bet, 
ja ir sava māja un zeme, tad, protams, jābūt arī saimniecī-
bai, lauku labumiem, saviem produktiem. Dzīvot laukos un 
pirkt pārtiku veikalā „Maxima”  ir nepareizi.” 

„Krāslavieši ir labāki”
„Protams, Azerbaidžānas un Latvijas iedzīvotāju tem-

peraments atšķiras. Mēs esam dienvidnieki, jūs esat zie-
meļnieki. Mēs esam aktīvāki, mums asinis kūsā. Taču es 
negribētu šķirot cilvēkus pēc tautības. Mūs visus ir radī-
jis Dievs, un visus cilvēkus es cienu vienādi neatkarīgi no 
ādas krāsas.

Pirms Krāslavas es kādu laiku dzīvoju Rīgā. Baku, Mas-
kava, Rīga.  Lielas pilsētas, megapoles - tajās ir tik daudz 
negatīvā. Protams, tas ietekmē arī cilvēkus. Viņi kļūst ciet-
sirdīgi, nežēlīgi, viņus nodarbina viena doma – kur nopel-

nīt naudu iztikai. Nonākuši strupceļā, viņi reizēm ir gatavi 
rīkoties ne visai adekvāti. 

Par visu Latgali man grūti spriest, bet Krāslavā ir cita 
situācija. Cilvēki, kas dzīvo šeit, atšķiras no rīdziniekiem. 
Krāslavieši ir labāki. 

Piemēram, mums Azerbaidžānā ir pieņemts sasveicinā-
ties ar visiem, arī ar nepazīstamiem cilvēkiem. Ieejot au-
tobusā, visi saka: „Salam aleikum!” Tas nozīmē – „Miers 
jums!”   

Es biju patīkami pārsteigts, kad, dzī-
vojot Krāslavā, daudzdzīvokļu mājā, es 
redzēju, ka visi cilvēki mājas ieejā un 
pagalmā - pazīstami un nepazīstami, 
pieaugušie un bērni - sasveicinās! Tas 
mani ļoti aizkustināja! Neskatoties uz 
to, ka Krāslavā dzīvoju neilgu laiku, 
daudzi mani jau pazīst, un man ir daudz 

jaunu paziņu.
Konfl ikti ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa, un arī 

man tie ir bijuši. Taču ar laiku aizvainojumi tiek aizmirsti. 
Kādreiz bija tāda reklāma: „Laiks dzēš civilizācijas.” Ci-
vilizācijas! Nemaz nerunājot par personīgiem pārdzīvoju-
miem. Cilvēkam ir jācenšas tikt pāri aizvainojumiem, vien-
kārši ir nepieciešams laiks, lai samierinātos. Ir jāpiedod, un 
it īpaši tuviem cilvēkiem.” 

„Tēva padomiem 
nav derīguma termiņa”

„Ja tagad man būtu iespēja atgriezties pagātnē, es neko 
negribētu mainīt. Man pašam ir grūti pilnībā integrēties 
Latvijas sabiedrībā. Saprast un runāt lauztajā latviešu va-
lodā es varēšu, bet iemācīties valodu perfekti man ir sarež-
ģīti. Bet maniem bērniem, manuprāt, ir jāmācās latviešu 
valodā, jāzina valoda un šīs valsts kultūra, taču nedrīkst 
aizmirst par savām saknēm. Valoda – tā ir liela bagātība, 
maniem dēliem obligāti ir jāzina 4 valodas - azerbaidžāņu, 
krievu, latviešu un angļu. Ja viņi zinās vairāk - labi, mazāk 
- nav pieļaujams.  

Vai es lutināšu savus bērnus? Es domāju, ka cilvēku no 
bērnības nepieciešams radināt pie darba. Savu pirmo nau-
du es nopelnīju bērnībā - nodevu pudeles. Ja bērns mostas 
no rīta, bet viņam uz galda ir gatavas brokastis, pusdienas 
un vakariņas, viņš sāks parazitēt. Svarīgi, lai bērni zinātu, 
kā nopelnīt maizes gabalu. Es nerunāju par to, ka viņiem 
pašiem jādomā par to, kā sevi pabarot, bet noteikti ir jābūt 
apziņai, ka viņiem pašiem ir kaut kas jāpanāk dzīvē.  

Bērna audzināšanā obligāti jāpiedalās abiem vecākiem, 
katram savā virzienā. Māte dod vienu, tēvs - citu. Tā ir pie-
ņemts manā dzimtenē. Līdz noteiktam vecumam mēs esam 
vairāk saistīti ar māti, bet, kad kļūstam vecāki, lutināšana 
beidzas, un mūsu attiecības ar māti kļūst distancētas. Taču 
tas netraucē mums mīlēt viņu tāpat kā agrāk. 

Visi mana tēva padomi un norādījumi, ko dzirdēju no 
viņa bērnībā un jaunībā, līdz šim laikam nezaudēja savu 
aktualitāti, es tos gan atceros, gan izmantoju. Var mainīties 
vara, var dzīvot jebkurā valstī, tik un tā cilvēku daba ne-
mainās, arī problēmas visiem ir līdzīgas. Mana tēva pado-
miem nav derīguma termiņa, un katru gadu es pārliecinos 
par to, ka viņam ir taisnība. 

Neatkarīgi no reliģijas, konfesijas, tautības ir vispārcil-
vēciskās normas, kuras sāk ieaudzināt jau agrā bērnībā. 
Protams, nedrīkst aizmirst arī par desmit baušļiem, saskaņā 
ar kuriem jācenšas dzīvot, un viss pārējais ir cieši saistīts 
ar šīm vērtībām. 

(Turpinājums 7.lpp.)

 SALAM ALEIKUM!
 MIERS JUMS!
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(Turpinājums, sākums 6.lpp.)

„Sasniegumi nerodas paši par sevi” 
„Mūsdienu pasaulei ir raksturīga materiālistiskā orientā-

cija, bet cilvēciskās vai garīgās vērtības zaudēja savu no-
zīmi. Taču arī naudu jāprot vērtēt. Nopelnīt, principā, nav 
grūti, sarežģītāk ir pareizi izmantot nopelnīto, nebūt pārāk 
izšķērdīgam. Katram cilvēkam dzīve piedāvā iespēju no-
pelnīt naudu,  lielāku vai mazāku – nav svarīgi, bet tērēt to 
ar prātu prot tikai daži.

Ja es teikšu, ka peļņa mani vispār neinteresē, es samelo-
šu. Ir jābūt stimulam, jo nav iespējams nepārtraukti ieguldīt 
naudu no savas kabatas un strādāt tikai ar kailu entuziasmu. 
Bet tajā pašā laikā es varu apgalvot, ka pats process man 
ir interesantāks. Jā, ir smagi. Taču pēc grūtību pārvarēša-
nas turpmāk ir vieglāk dzīvot. Cilvēki šeit var dzīvot daudz 
gadu, bet tāpēc, ka nebija saskārušies ar noteiktām grūtī-
bām, viņi arī nezina, kā risināt dažādas problēmām, bet, ie-

spējams, vispār neiedomājas par tādu problēmu esamību. 
Piemēram, man pēdējo divu gadu laikā bija jārisina daudz 
sarežģītu jautājumu. Protams, būtu ērtāk un patīkamāk iz-
vairīties no problēmām, taču galvenais, ka pašlaik tās visas 
ir atrisinātas. 

Kā sasniegt panākumus? Veiksmei, bez šaubām, arī ir jā-
būt. Bet vēl svarīgākas īpašības ir mērķtiecība, darbspēja, 
pacietība, prasme strādāt ar cilvēkiem. Nekādi sasniegumi 
nerodas paši no sevis un tukšā vietā. Panākumi nenotiek 
vienā dienā un vienā mirklī, bet laimēt var tikai loterijā. 
Panākumi atnāk pēc ilga, pašaizliedzīga darba, un sasnie-
gumu pamatā ir liela pacietība. 

Nav iespējams nepārtraukti būt laimīgam. Taču pašlaik 
es esmu laimīgs tāpēc, ka es kaut ko veidoju.” 

Elvīra Škutāne,
autores foto

SALAM ALEIKUM! MIERS JUMS!

KULTŪRA

- Kura ir tēma, ko esi gatavs 
bildēt vienmēr?

- Principā varu bildēt visu. Arī 
rudeni, nu, tagad gan rudens ir vēl 
tāds nenogatavojies kā meitene, 
kura iekrāsojusi dažas šķipsnas un 
brīnās spoguļa priekšā.  Bērzam 
tikai dažas dzeltenas lapas iemes-
tas, pagaidīsim, kad būs skaistāk.
Tomēr manai dvēselei visvairāk 
patīk makrouzņēmumi – kaut kādi 
kustonīši, ziediņi. 

- Vai esi no tiem fotogrāfi em, 
kuri bez aparāta no mājām ne-
iziet?

- Gribētos, lai tā būtu, lai vien-
mēr līdzi fotoaparāts, mocis starp 
kājām, daudz laika, makšķeres, 
bet, kā saka viens mans draugs 
– „baobabu neaptversi”. Nevar 
atdoties vienam hobijam, jo nāka-
mais tev kāpj uz papēžiem.

- Kā  nokļuvi līdz fotogrāfi jai?
-Vēl uz bērna kājām staigā-

dams, klasē 5.klasē biju, kad 
krusttēvs atdeva savu fotoaparātu 
„Smena 8M”. Tā arī tas sākās. 

Sākumā kopā bildes taisījām – 
kas tā par burvestību – no  nekā uz 
balta papīra sāk parādīties ēnas. 
Tad sāku mācīties Ezernieku vi-
dusskolā, un tur bija fotopulciņš, 
ko vadīja aizrautīgs un zinošs sko-
lotājs Aleksandrs  Žurovs.

Sāku nākt kā pats mazākais 
pulciņā, gājām dabā, un skolo-
tājs mēģināja iestāstīt to, ko māca 
mākslas skolu beidzējiem. Pagājis 
tik daudz gadu, un neko gudrāku 
man nav iemācījuši - kā atrast 
kompozīciju, veidot to, meklēt 
kadru, izvēlēties, kā iekadrēt, tik 
vienkārši (saliek roku īkšķus un 
rādītājpirkstus kopā), tik primi-
tīvi (tas tev vienmēr ir līdzi), un 
kadrs gatavs! Arī izmantot asuma 
un dziļuma skalu, lai bildētu cil-
vēkus – to visu iemācīja skolotājs 

Žurovs. Skolā daudz fotografēju, 
taisīju ielūgumus, skolotājs man 
parādīja, iepatikās, un es ņēmos 
tā, ka reiz autobusu nokavēju.

Tad iestājos Rēzeknes Mākslas 
skolā, tur jau ieraudzīju nopietnus 
aparātus, tur mācīja skolotājs  Pē-
teris Orinskis.  

Mums, keramiķiem, fotopama-
tus nemācīja, tāds priekšmets bija 
tikai dekoratoriem. Taču mums 
bija veidošana, kura man ļoti no-
derēja vēlākajā dzīvē, it sevišķi, 
dienot armijā, kad Ļeņinam de-
guns un ausis bija jārestaurē.  Tik 
labi izveidoju, ka dabūju 10 dienu 
atvaļinājumu uz mājām. 

Nopietni fotografēšanai biju 
spiests pievērsties armijas gados, 
biju kinomehāniķis - fotogrāfs 
– mākslinieks.  Vajadzēja zīmēt 
plakātus, bildēt ļaudis Goda plāk-
snēm, tur dabūju labu aparātu 
„Zenit TTL”.

-Tātad tu 
biji fotogrāfs 
vēl pirms 
tam, kad kļu-
vi par pod-
nieku?

- Protams, 
par podnieku 
kļuvu 7.kla-
sē, bet par 
fotogrāfu jau 
5.klasē! Man 
ir dažāda vei-
da podnieka 
kvalifikāciju 
apl iecinošie 
d o k u m e n t i , 
bet fotografē-
šana ir viens 
no hobijiem. 
Te jāpiekrīt 
kādas māksli-
nieces teikta-
jam - māksli-
nieks visur ir 

mākslinieks, visās jomās, jo vi-
ņam nav citas izejas, kā būt māks-
liniekam.

- Ar kādu kameru tu tagad 
strādā?

- Tagad ir „Canon EOS 60”. 
Šim aparātam ir tas, par ko kād-
reiz sapņoju. Darbojas tomēr pa-
runa, ka sapņi piepildās...

Esmu dauzījies pa kāzām, bē-
rēm, izlaidumiem, jubilejām, tas 
bija studiju gadu jājamzirdziņš, 
naudiņu vajadzēja. Gribējās pace-
ļot, uz kādu krogu arī aiziet.

Man bija 2 labi draugi –vienam 
bija mašīna, otrs bija vienkārši 
labs cilvēks un turēja gaismas. 
Bet tad, pirms armijas, man foto-
aparātu nozaga. Sapratu, laikam 
tā tam jābūt, trekns krusts pāri, 
un nevajadzēs suņu un kaķu bēres 
bildēt! Bija nonācis arī līdz tādam 
kliņķim - Rēzeknē kādai suņu sie-
vietei nomira sunīts, guļ kastītē ar 
lentīti, un es tik bildēju. 

Taču, atnācis no armijas, atkal 
iegādājos fotoaparātu. Te jau arī 

ģimenes hronikai bērns jābildē. 
Atkal gribas ko labāku. Nopirku 
„Zenit” Rīgā krāmu tirgū, labā 
stāvoklī, pabildēju ar to kādu ga-
diņu. Tomēr nav tā gandarījuma. 
Ilgi domājām, štukojām un atļā-
vos nopirkt „Canon”.

- Vai daudzas fotoizstādes tev 
bijušas? 

- Pirmoreiz izstādījos, kad man 
bija 40 gadu, kopā ar podiem, mu-
zejā, tas bija Krāslavas kultūras 
nama mazajā zālē, tad nelielas 
izstādes tika organizētas Augst-
kalnes bibliotēkā. Tagad tuvojas 
dzīves jubileja, un februārī būs 
izstāde kultūras namā, tur būs ke-
ramika, fotogrāfi jas un laikam arī 
gleznas.

Februāris vēl ir tikai nākamgad, 
bet šogad līdz 14.novembrim Val-
da darbi apskatāmi Krāslavas no-
vada centrālajā bibliotēkā. 

Inga Kavinska,
a utores foto

MĀKSLINIEKAM NAV CITAS IZEJAS...
Čaklākie Krāslavas bibliotēkas apmeklētāji noteikti ir ievērojuši, ka lasītavā nepār-

traukti notiek dažādas izstādes. Un šobrīd te ir skatāma pazīstamā Krāslavas podnieka 
Valda Pauliņa fotogrāfiju izstāde „Kadrā fiksēts brīdis”. 

Izstādes atklāšanas dienā apmeklētājus sagaidīja pats mākslinieks. Smaidošs. Un uz 
katru jautājumu viņam gatava atbilde jau gabalu pa priekšu.

Lai arī Valdis fotojomā nav nekāds iesācējs, taču savus darbus izstāda reti. Šoreiz ska-
tītāju vērtējumam nodoti pēdējos gados tapušie darbi – Krāslavas skati un portreti, ku-
ros redzamas pazīstamas un svešākas sejas, visas bildes apvieno autora pozitīvais ska-
tījums uz lietām un cilvēkiem.

Fotogrāfi ja no izstādes

Valsts Lauku tīkla pasākuma 
„Lauku sēta – lauku tūrisms” ietvaros

 aicina pieteikties interesentus 
uz izglītojošu semināru

 „Ainavas veidošana un kopšana”
 3. un 4. oktobrī Krāslavā.

Lektore ainavu arhitekte un daiļdārzniece 
Dace Lukševica. Mācības ir bezmaksas. 
Vietu skaits ierobežots. Ja gribi apmeklēt 
šo pasākumu, piesakies laicīgi!

 Zvani Terēzei Brazevičai: 
65681102, 28370906.

 Būs iespēja iegādāties daudzgadīgos 
košumaugus!
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Iespiests SIA „Latgales druka”

8 Kraslavas ESTISraslavas V

sports
SPĒKA DIENĀ KRĀSLAVIEŠI 

PIEVILKĀS 891 REIZI

Aizvadīta Vislatvijas Spēka diena, ko organizēja a/s 
„Latvijas dzelzceļš”. Viens no spēka punktiem atradās 
pie Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Apskatot portālā 
www.spekadiena.lv ievietoto statistiku, varam secināt, ka 
aktivitāte Krāslavas spēka punktā bija samērā liela.

Savus spēkus pārbaudīt bija ieradušies 102 dalībnieki, no kuriem 8 
bija daiļā dzimuma pārstāves. Pēc dalībnieku skaita Krāslava no 60 spē-
ka punktiem ierindojas 13.vietā. Pievilkās krāslavieši kopā 891 reizi, 
kas ir 26 rādītājs.

 Individuāli sievietēm labāko rezultātu uzrādīja Sabīne Leonoviča, 
kura pievilkās 12 reizes! Otrajā vietā ierindojās Marija Podjava - 11 
reizes, bet trešā - Daniela Timma - 8 reizes.

Vīriešiem labākais bija Sergejs Ložkins - 27 reizes, otrais labākais 
rezultāts - Aldim Igaunim no Dagdas, bet trešo rezultātu (21 reize) uz-
rādīja trīs censoņi: Kirils Staškevičs, Sergejs Loškarjovs un Sergejs 
Smertjevs.

Spēka diena beigusies, bet gatavošanās nākamajai sākusies! Tiksi-
mies 2014. gadā, un domājams, ka krāslaviešu aktivitāte būs vēl lielāka, 
kas ļaus mums iekļūt Latvijas pirmajā desmitniekā!

Raitis Timma, 
Krāslavas novada sporta organizators 

NOVADA KAUSA IZCĪŅA GALDA TENISĀ
12.oktobrī plkst.10.00 Varavīksnes vidusskolas sporta zālē 

Krāslavas novada kausa izcīņa galda tenisā „Rudens 2013” vīrie-
šiem, sievietēm un jauniešiem.

Draudzes prāvests Janušs Bulašs: 
„Visu draudzes locekļu vārdā gribu iz-
teikt lielu pateicību Krāslavas novada 
domes deputātiem un domes priekšsē-
dētājam Gunāram Upeniekam par to, 
ka atbalstīja draudzes locekļu lūgumu 
un piešķīra budžeta līdzekļus apkures 
katla un radiatoru uzstādīšanai baznīcas 
telpās. Tagad mūsu baznīcā būs silti pat 
visnegantākajā ziemas salā.”

NOSLĒDZĀS APKURES SISTĒMAS 
IERĪKOŠANAS DARBI 

PRIEDAINES SV.BRIGITAS UN 
SV.KATRĪNAS 

ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

KLĀT FOTOPLENĒRS - 
RADOŠĀ DARBNĪCA KRĀSLAVA 2013

12.– 13. oktobris, Rīgas 26, Krāslavas kultūras nams

Jau ceturto gadu pēc kārtas foto klubs „Zibsnis” un fotomākslinieks Anatols Kauškalis fotogrāfi jas cie-
nītājus aicina uz aizraujošu un izzinošu piedzīvojumu Krāslavas novadā - foto plenēru – radošo darbnīcu.

Pasākums apvieno iespēju izzināt fotogrāfi ju kā mākslu, un vienlaikus iepazīt novadu Daugavas lokos.
Šī gada plenēra moto – NO KAMERAS LĪDZ MĀKSLAS FOTOGRĀFIJAI!
Laipni aicināti iesācēji, profesionāļi – visi, kam tuva fotogrāfi ja un māksla!
Dalības maksa – 10 lati, papildus informācija pa tālruni - 22013825 Gunta, 28348778 – Oksana.

Cienījamā Vanda Jupatova!
Sveicu Jūs skaistajā dzīves jubilejā!

Lai Jūsu mūžā saules daudz,
Lai Jūsu sirdī prieks!
Lai nākotne vēl ilgi var
Jums daudz ko skaistu sniegt!

Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām,
Lai sirds ik dienu rieku atrast prot!

Ar mīlestību un cieņu,
Anna

KONKURSS 
„KRĀSLAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”

Krāslavas novada pašvaldība šogad organizē konkursu „Krāslavas novada uzņēmēju gada balva”, kura 
mērķis ir apzināt un godināt Krāslavas novada uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, 
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Pretendenti dalībai konkursā - uzņēmēji, kuru saimnieciskā darbība noris Krāslavas novadā un kas ir reģis-
trēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji.

No 2013. gada 23. septembra līdz 2013. gada 1.oktobrim Krāslavas novada domes izveidota konkursa ko-
misija izvirza 3 - 5 pretendentus balvas saņemšanai konkursa nominācijās - gada lauksaimnieks, gada ražo-
tājs, gada tirgotājs, gada amatnieks, gada jaunais uzņēmējs un gada naktsmītne.

No 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.oktobrim novada iedzīvotāji un viesi tiek aicināti atbalstīt la-
bāko pretendentu katrā nominācijā. Aptaujas tiek publicētas Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā www.
kraslava.lv, informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”, sociālajā tīklā www.draugiem.lv un būs pieejamas 
Krāslavas novada pagastu pārvaldēs, kā arī citās sabiedriskās vietās.

Apsveicam

SKOLĒNU FUTBOLS

18. septembrī turpinājās novada sacensībās futbolā. Šo-
reiz uz laukuma izgāja vidējā vecuma (1998.-1999.g.dz.) 
grupas jaunieši no trim pilsētas skolām: Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas.

Izšķirošā spēle noritēja starp Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un 
Krāslavas pamatskolas skolēniem. Spēle bija diezgan līdzīga, un pēc 
stūra sitiena Krāslavas pamatskolas jaunieši atklāja spēles skaitu.

Krāslavas Varavīksnes komanda turpināja neatlaidīgi uzbrukt, un tas 
viņiem ļāva uzvarēt ar 2:1. Krāslavas pamatskolas komandai otrā vieta, 
savukārt trešā - Krāslavas Valsts ģimnāzijai.

 

29.septembrī plkst.15.00 
Krāslavas kultūras namā 

notiks Veco ļaužu dienai veltīts
 pasākums senioriem, 

kura laikā notiks jauno pensionāru godināšana. 
Laipni lūdzam!

Līdzi jāpaņem groziņš.

2.oktobrī plkst.13.00 
Sociālajā dienestā, 
Gr.Plāteru ielā 6,
 notiks nūjošanas 
pulciņa sapulce. 

Atgādinājums
Pēdējais nekustamā
 īpašuma nodokļa 

maksāšanas termiņš 
15.novembris.

Lūdzam savlaicīgi 
norēķi nāties.

Ir vajadzīgs strādnieks (gald-
nieks) durvju un logu uzstādīša-
nai. Tālr. 29730689.


