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PAŠVALDĪBA AICINA IETEIKT NOVADNIEKUS APBALVOJUMAM
„KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS”

Līdz 30. oktobrim Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017”.
Konkursa
nolikums
paredz,
ka
novadniekus
nominācijām izvirza Krāslavas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai, kā arī nomināciju ieguvējus apstiprinās Krāslavas novada domes deputāti.
Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas

uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu.
Par sasniegumiem 2017. gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotājus
šādās nominācijās:
„Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada labā
(ne vairāk kā 2 nominācijas);
„Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada labā
(ne vairāk kā 3 nominācijas).

KONKURSA „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMS
1. Organizētājs
1.1. Krāslavas novada pašvaldība.
2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto
darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās.
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada tālākajā attīstībā.
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
2.4. Godināt novada attīstības un pozitīvā
tēla veidotājus.
3. Nominācijas
3.1. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un
godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk kā 2
nominācijas).
3.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada labā (ne vairāk
kā 3 nominācijas).
4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus nominācijām ir ikvienam novada
iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumam,
biedrībai, iestādei un pašvaldībai.
4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīves-

vietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, kontaktinformācija;
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts, un pamatojums par panākumiem un
ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā,
izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums”, kas
tiek vērtēta ilgākā laika periodā.
4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. ﬁziska persona – vārds, uzvārds,
kontaktinformācija;
4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija;
4.2.4. pieteicēja paraksts – ar vārda un uzvārda atšifrējumu;
4.2.5. pieteikumam ieteicams pievienot
papildmateriālus (foto, PowerPoint, video un
tml.).
4.3. Papīra (drukātas) pieteikuma anketas
aizpildīšanai pieejamas Krāslavas novada
domē, pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās.
Elektroniski aizpildāmās pieteikuma formas
izvietotas novada interneta vietnē (www.
kraslava.lv) un informatīvajā izdevumā
„Krāslavas Vēstis” (www.kraslavasvestis.lv).

AICINA UZ TALKU

Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds
aicina uz „Dabas brīvdienu” talku š.g. 11. oktobrī. Talka
norisināsies Krāslavā, kur paredzēts izzāģēt un novākt krūmus no Daugavas salām, kas ir ūdensputniem nozīmīga
ligzdošanas vieta.
Pasākuma laikā varēs uzzināt par ūdensputniem un tiem

4.4. Aizpildīto pieteikumu iesniegšanas
kārtība:
4.4.1. nominācijām „Mūža ieguldījums” un
„Gada cilvēks” pieteikumus iesniedz kārtējā
gadā līdz 30. oktobrim;
4.4.2. aizpildītos pieteikumus kopā ar izvirzītā konkursa pretendenta panākumu, ieguldījuma aprakstu un papildmateriāliem iesniedz
Krāslavas novada domē personīgi vai nosūta
uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv.
4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka Krāslavas novada domes deputāti. Nomināciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas novada domes
sēdē un publiski paziņoti novada interneta
vietnē (www.kraslava.lv) un informatīvajā
izdevumā „Krāslavas Vēstis” (www.kraslavasvestis.lv).
4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmuma
pieņemšanā konkrētajā nominācijā un atturas
no balsojuma, ja tā:
- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominācijas kandidātu;
- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kandi-

nozīmīgiem biotopiem, salu apsaimniekošanas darbiem un
invazīvo sugu ietekmi. Talka ir ne vien iespēja lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, bet arī pilnveidot savas zināšanas par
dabas daudzveidību un satikt kolēģus no Lielbritānijas,
„EUROPARC” Atlantijas salu nodaļas.
Pulcēšanās plkst.10.00 Krāslavā, Dārza ielā 30, stāvlaukumā pie Priedaines Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas Romas

dātu.
4.5.3. Lai novērstu interešu konﬂiktu, nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā sasaukuma Krāslavas novada deputātus.
4.5.4.Krāslavas novada pašvaldība informē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas
pasākuma norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot
ielūgumus.
5. Nomināciju godināšana
5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.
6. Apbalvojums
6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar:
- naudas balvu;
- konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks” atzinības rakstu;
- ziediem.
Balvu fonds - 1500 EUR.
7. Atkārtota pretendēšana
7.1. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

katoļu baznīcas.
(Laika apstākļiem un darbam uz salas piemērots apģērbs
un apavi).
Lūdzam rezervēt šo datumu un dalībai talkai pieteikties
līdz 3. oktobrim, rakstot uz e-pastu latgale@daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālā administrācija

2
aktuālā informācija
Uz jautājumiem atbild SIA „Krāsla- 140, 180 un 240. Mūsu pilsētā visbiežāk pārejas periodā nodrošināsim visu atkritumu privātmājas iedzīvotājs. Var arī nogādāt uz
vas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs tiek izmantoti 140 litru konteineri, ko klienti izvešanu, kas ir klientiem, bet tai pašā laikā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kas
Maslovs.
iegādājās no iepriekšējā operatora. Izplatīti mēs noteiksim šo atkritumu tilpumu. Auto- atrodas Indras ielā 47, un nodot bez maksas.
- Kas tieši mainīsies atkritumu savākša- arī 120 litru konteineri, 80 litru ir ļoti mazi, mašīna aprīkota ar 0,125 m3 mērkasti, kas Šajā laukumā bez maksas var nodot arī nonas un apsaimniekošanas jomā?
bet ir klienti, kuriem atkritumu apjoms tik darbiniekiem ļaus to paveikt.
lietojušos sadzīves tehniku un daudz ko citu.
- Lai gan vieniem atkritumu radītājiem tiešām ir minimāls un tad varbūt pietiek ar
- Kas jāzina daudzdzīvokļu māju iedzī- Plašāka informācija šajā sakarā tiks sniegta
līgumi jāpārslēdz, citiem - nē, pārmaiņas tādu. Ja cilvēks izvēlēsies pārāk mazu kon- votājiem?
vēlāk.
attiecas uz visiem vienādi. Līgums saskaņā teineru un novietos atkritumu maisus tam
- Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ku- Vai ar līguma slēdzējiem iespējams atar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir blakus, mums ir tiesības tos atkritumus ne- ras apsaimnieko SIA „Krāslavas nami”, nav runāt nestandarta situācijas, piemēram,
slēdzams par izvedamo tilpumu no katras pieņemt vai izrakstīt papildu rēķinu par pa- jādara nekas. Uzņēmums ﬁksēs konteineru kāds dzīvo ziemā pie bērniem, un šajā
konkrētas mājas, ievērojot maksu, kas
laika posmā viņam konteiners ir
tiek noteikta par svaru. Izvedam tilputukšs. Ir cilvēki, kuri ﬁziski nespēj
mu kubikmetros, bet maksu nosaka
pārvietot konteineru, ko darīt vipar tonnu. Līdz ar to mums ir jāpieņiem?
mēro koeﬁcients pārejai no tilpuma
- Diemžēl ar tādam situācijām noruz svaru, lai kubikmetrus pārrēķinātu
matīvajos aktos nav nekāda risinājutonnās. Šo koeﬁcientu saskaņā ar norma. Bet jāsaprot, ja konteinerā mēmatīvajiem aktiem nosaka pašvaldība.
neša laikā uzkrājas neliels atkritumu
Faktiski savākto atkritumu svars
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu pašvaldībai jāizvēlas viens atkri- daudzums, normatīvie akti vienalga
vienā kubā var būt dažāds atkarībā no tumu apsaimniekotājs, ar kuru pienākums noslēgt līgumus par atkritumu savākšanu nosaka to saturu izvest katru mēnesi,
tā, kādi atkritumi tur atrodas. Vairākas ir visiem atkritumu radītājiem. Krāslavas pašvaldībai ir beidzies līgums ar iepriek- tātad - mēnesī ir jāapmaksā vismaz
Latvijas pašvaldības piemēro mainīgu šējo atkritumu apsaimniekotāju, tālab Krāslavas novada dome ir noslēgusi līgumu viena izvešanas reize. Ja arī vienā vai
koeﬁcientu, kas vairāk atbilst reālajai uz septiņiem gadiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami” par sa- otrā reizē atkritumu nav, tomēr mašīna
situācijai. Arī Krāslavas pašvaldība dzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no brauc pēc graﬁka, izmaksas ir, un appieņēma lēmumu pielietot mainīgu 2017. gada 1. oktobra. Līdz ar to atkritumu radītājiem ir jānoslēdz līgums par atkritu- saimniekotājam jānodrošina atkritumu
koeﬁcientu. Līdz ar to, savācot atkri- mu savākšanu ar „Krāslavas nami”. Visvairāk pārmaiņas skar privātmāju īpašniekus, apsaimniekošanas sistēmas darbība
tumus no atkritumu radītājiem, mēs kuriem visiem jādodas noslēgt jaunus līgumus.
kā tāda - visiem atkritumu radītājiem
ﬁksēsim izvesto atkritumu daudzumu
ir jābūt nodrošinātai iespējai nodot sakubikmetros, kas izvests no katra konkrētā pildu nododamajiem atkritumiem. Visi norē- izvešanas biežumu un atkritumu daudzumu dzīves atkritumus. Šī minimālā samaksa ir arī
klienta. Nododot atkritumus poligonā, katra ķini tiks veikti par faktiski izvestu apjomu. no šīm mājām un rēķina izrakstīšanai sada- par atkritumu savākšanas sistēmas uzturēšanu
automašīna tiek nosvērta. Sasummējot no Tas nozīmē arī to, ka nepietiekoša tilpuma līs izmaksas uz dzīvokļos deklarēto personu kā tādu. Tas nav Krāslavas izgudrojums, visās
atkritumu radītājiem izvesto kopējo atkritu- konteiners būs jānomaina pret lielāku, līdz skaitu. Vienīgā izmaiņa – arī šeit tiks pielie- Latvijas pašvaldības ir noteikts minimālais izmu tilpumu, par katru mēnesi aprēķināsim ar to klientam būs lieki izdevumi un papildu tots mainīgais koeﬁcients ﬁksētā vietā, bet vešanas reižu skaits. Turklāt mums nav nekākoeﬁcientu, kas attiecīgajā laika posmā pie- neērtības, jo arī līgums būs jāpārslēdz. Tālab tamdēļ dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem das reālas kontroles iespējas, un var gadīties,
mērojams rēķinu izrakstīšanai. Katru mēnesi konteinera izvēlei jāpieiet atbildīgi.
līgumi nav jāpārslēdz.
ka persona, kura dzīvo privātmājā, šādu aizkoeﬁcients mainīsies, bet tas būs atbilstošs
Krāslavas novadā saistošie noteikumi noTur, kur mājas apsaimnieko kooperatīvi bildinājumu izmanto, lai izmestu savus atkrireālajai situācijai aizvadītajā mēnesī. Tādā saka minimālo izvešanas reižu skaitu – vis- vai citi apsaimniekotāji, kooperatīvam ir tumus svešā konteinerā.
veidā nodrošināsim to, ka atkritumu radītāji maz vienu reizi mēnesī no katras privātmā- jānoslēdz līgums par atkritumu savākšaMums ir pusgadu ilgs parejas periods, lai
samaksā par svaru, kas tiek reāli nodots poli- jas jābūt izvestiem atkritumiem. Nešķirotos nu ar SIA „Krāslavas nami”, kurā norādī- pārietu uz konteineru izmantošanu ar vigonā. Rēķinus izrakstīsim pēc pakalpojuma atkritumus drīkst mest tikai tajā konteinerā, ta konkrētu konteineru esamība, atrašanās siem klientiem. Ja konstatēsim apstākļus,
sniegšanas.
par kuru ir noslēgts līgums un kuru cilvēks vieta, tilpums, izvešanas biežums. Bet at- ka mašīna nevar piebraukt, persona ﬁziski
Pašvaldība noteikusi, ka sadzīves atkritu- apmaksā. Konteinera tilpums ir atkritumu kal – jānodrošina, lai šo māju iedzīvotāji nevar pārvietot konteineru, tad varēsim iemu apsaimniekošanas maksa no 2017. gada apsaimniekotāja ziņā, kuram savukārt jārērosināt grozījumus saistošajos noteikumos,
1. oktobra Krāslavas novada administratīva- ķinās ar mehanizētās izkraušanas iespējamīparedzot šiem atsevišķajiem gadījumiem
jā teritorijā ir 98,28 EUR/t apmērā, neskaitot bu.80 litru konteiners ir minimums, ko mēizņēmuma kārtā iegādāties priekšapmaksas
pievienotās vērtības nodokli. Tajā iekļauta neša laikā piepildīs arī cilvēks, kurš dzīvo
maisus. Mums jāsaprot, cik tādu gadījumu
maksa par atkritumu pieņemšanu poligonā, viens.
ir. Šobrīd konstatējam ļoti dažādas situācidabas resursu nodoklis un atkritumu apsaimSaistošajos noteikumos pateikts arī tas,
jas, bet mums nepieciešams veikt maksimāli
niekotāja izmaksas par atkritumu savākšanu. ka ēkas īpašniekam ir pienākums novietot
precīzu atkritumu uzskaiti, kas nodots no
Nākamā gada janvārī būs izmaiņas, kas ir nešķirotu atkritumu konteineru tur, kur tam
konkrētas administratīvās teritorijas, mēs
saistītas ar dabas resursu nodokļa likmes un klāt var piebraukt atkritumu apsaimniekotādomājam, ka visi klienti ieinteresēti makpoligona izmaksu izmaiņām.
ja mašīna.
sāt par faktisko atkritumu daudzumu. Mēs
- Kā nodrošināsiet izvedamo atkritumu
- Ir privātmāju iedzīvotāji, kuri praktiarī gribam to ﬁksēt pēc iespējas precīzāk.
apjoma iespējami precīzāku uzskaiti?
zē nešķirotu atkritumu izmešanu daudzSkaidrs, ka būs nestandarta situācijas, bet
- Vienīgais reālais veids, kā mērīt at- dzīvokļu namu konteineros.
mūsu galvenais mērķis ir noteikt tilpumu, ko
kritumu tilpumu, ir konteineri. Atbilstoši
- Privātmāju īpašniekiem un citām personām
var izmērīt tikai ar konteineriem, kurus laika
Krāslavas novada saistošajiem noteikumiem savus atkritumus nedrīkst izmest daudzdzīgaitā apzīmēsim ar svītrkodu operatīvai invisiem atkritumu radītājiem ir jānodrošina vokļu namu nešķiroto atkritumu konteineros,
formācija nolasīšanai.
konteineri savās privātmājās un objektos. jo tie nav nekādi koplietošanas konteineri. Par
Ar 2. oktobri darbu veikšanā nekādu izDaudziem šādi konteineri jau ir, tos iegā- šajos lielajos konteineros (tilpums 1,1 m3, tiek
maiņu nebūs: mašīnas brauks pa to pašu
dājās no iepriekšējā operatora vai citā ceļā. izvesti sešas reizes nedēļā) uzkrāto un izvesto
maršrutu, tajos pašos laikos, kā līdz šim,
Konteineram jāatbilst noteiktam standartam, atkritumu daudzumu maksā daudzdzīvokļu
un savāks atkritumus, kā līdz šim to darīja
lai tas ir piemērots mehanizētai izkraušanai. mājas iedzīvotāji. Ja kāds cits tur izber savus
iepriekšējais operators. Ja būs maršruta vai
Tā nevar būt jebkāda kaste, kuru izliek uz ie- atkritumus, viņš pārkāpj pašvaldības saistošos izmet atkritumus tieši tajos konteineros, laika izmaiņas - laicīgi informēsim.
las un pēc tam darbiniekiem vajag ar rokām noteikumus. Konstatējot faktu, ka privātmā- kas ir šīs mājas iedzīvotāju apmaksāti. Ja
- Kad tiks iesniegti pirmie rēķini par
to celt un bērt ārā. Mēs nodrošinām mehani- jas īpašnieks izber atkritumus daudzdzīvokļu māja ir blakus mūsu daudzdzīvokļu mājām atkritumu izvešanu un kur var noslēgt
zēto izkraušanu, līdz ar to jābūt attiecīgam namu konteinerā, pašvaldības policija nofor- un konteinerus nevar atdalīt, būs jāpieņem līgumus?
konteineram. Konteineru iegādei līgumā mēs administratīvo pārkāpumu, par ko ir pa- SIA „Krāslavas nami” izvešanas kārtība vai
Līgumu noslēgšanas jautājumos lūdzam
paredzēts pārejas periods līdz 2018. gada 1. redzēts sods. Kā jau sacīju, privātmāju īpašnie- kooperatīvam jānodrošina pilnīga nošķirta griezties SIA „Krāslavas nami”, Brīvības
aprīlim. Ja personai nav konteinera vai tas kiem jāizvēlas pietiekoša apjoma konteineri, atkritumu uzkrāšana, novietojot savus kon- ielā 5, Krāslavā, 2.stāvā, vai zvanīt pa tālruneatbilst prasībām, tas ir jāiegādājas pārejas lai nebūtu jādomā, kā atbrīvoties no liekiem teinerus atsevišķi, un mēs sekosim tam līdzi ni 65687002. Darba laiks no pirmdienas līdz
perioda laikā. Mēs arī piedāvāsim iegādāties atkritumiem.
kopā ar pašvaldības policiju.
ceturtdienai: 8.00–12.00 un 12.30-17.15,
konteinerus, bet cilvēks var izvēlēties jebku- Vai pastāv iespēja iegādāties priekšap- Kā var samazināt izmaksas par atkri- piektdienās 8.00-13.00. Līguma noslēgšanai
ru citu pārdevēju, galvenais, lai konteiners maksas atkritumu savākšanas maisus?
tumu apsaimniekošanu?
ir nepieciešami personas apliecinošais dokuatbilst līgumā norādītajam standartam. Šo- Pašreiz tos atļauts izmantot ārpus pilsētas
- Samazinot nešķirotu atkritumu daudzu- ments un informācija par esošā konteinera
brīd mums konteineru nav pietiekami, bet, un ciemu teritorijās, kur atkritumu apsaim- mu, jo dalīti atkritumi tiek vākti bez maksas. veidu un tilpumu, ja konteiners klientam jau
slēdzot līgumus, apzināsim pieprasījumu, niekotāja transports nevar piebraukt. Laika Mums pilsētā 40 dalīto atkritumu savākša- ir īpašumā.
veiksim iepirkumu un varēsim pārdot tos sa- gaitā tiks risināts jautājums par šādu maisu nas punkti – zaļie un dzeltenie konteineri,
Norēķinu periods privātmāju īpašniekiem ir
viem klientiem.
izmantošanu arī citos gadījumos, ja atkritu- kuros var izmest papīru, stikla taru, metālu viens ceturksnis, un pirmos rēķinus izrakstīsim
- Kas notiks, ja klientam konteinera ne- mu apjoms pārsniedz konteinera tilpumu. Ja un plastmasu. Tādā veidā samazinās ap- 2018. gada janvārī, tāpēc lūdzam visus klienbūs arī pēc 2018. gada 1. aprīļa?
šādas situācijas veidojas neregulāri, varēs saimniekošanas izmaksas. Par stiklu jāpie- tus noslēgt līgumus līdz 2017. gada beigām.
- Esam tiesīgi no tādiem klientiem atkri- nopirkt priekšapmaksas maisus un tajā sa- bilst – konteiners ir domāts pudelēm, nevis
- Paldies par atbildēm!
tumus vairs nepieņemt. Svarīgi, lai personas pildītus atkritumus novietot pie konteinera. logu stiklam. Zaļie un dzeltenie konteineri
Jautāja Juris Roga
pareizi noteiktu sev nepieciešamo konteinera Bet tas būs iespējams tikai tad, ja rodas ne- nav piesaistīti pie katras konkrētas mājas,
Informācija par atkritumu savākšanas un
tilpumu - minimālais 80 litru konteiners, ko plānoti papildu atkritumi. Pagaidām šī pie- tiem paredzētus sašķirotus atkritumus var apsaimniekošanas kārtību laukos tiks sniegir iespējams izkraut mehanizēti, tālāk - 120, dāvājuma nav, jo visiem nav konteineru, un izmest jebkurš – daudzdzīvokļu mājas vai ta vēlāk.

KĀ KRĀSLAVĀ TURPMĀK
APSAIMNIEKOS
MŪSU RADĪTOS ATKRITUMUS?

3
projekti
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalstu Krāslavas
pilsētas laukumā ir izveidots jauns vides objekts
– lielformāta LED ekrāns.
Ekrāna uzstādīšana ir veikta biedrības „Basketbola
klubs „Krāslava”” īstenota
projekta „Info Krāslavai”
ietvaros.

Tiek iecerēts, ka informatīvais
LED ekrāns pilsētas centrā nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem iespēju gūt informāciju par notiekošo pilsētā un
novadā, par gaidāmajām, esošajām un bijušajām aktivitātēm kultūras un sporta dzīvē (izmantojot
foto un video materiālus).
Biedrības idejas īstenošanai
2017.gada sākumā tiks izstrādāts
projekta iesniegums ﬁnansējuma
saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Pieteikums izvērtēšanai tika
iesniegts biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku
atbalsta dienesta saņemot arī gala
lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu un ﬁnansējuma

JAUNINĀJUMS
PILSĒTAS LAUKUMĀ

NO IDEJAS
LĪDZ PANĀKUMIEM

Jauniešiem, tāpat kā pieaugušajiem un bērniem, ir svarīga mājīguma sajūta un omulība savā “personīgajā” telpā.
Lai viņiem palīdzētu izpausties un organizēt savu ikdienu,
šovasar pašu jauniešu un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku spēkiem tika izveidota Jauniešu istaba
- emocijām, iespaidiem, izglītojošiem un cita veida atbalstošiem pasākumiem ar Krāslavas novada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” atbalstu.

piešķiršanu.
Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19 360.00, ELFLA
ﬁnansējums ir EUR 17 424.00
(90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzﬁnansējums – EUR
1 936.00 (10%).
Īpašu paldies biedrība izsaka
SIA „Interactive Media Spot”
par ekrāna un metālkonstrukcijas
piegādi un uzstādīšanu, biedrībai
„Krāslavas rajona partnerība” par
iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt ﬁnansējumu projekta realizācijai, Lauku atbalsta

dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei
par palīdzību projekta īstenošanā,
Krāslavas novada domei par piešķirto līdzﬁnansējumu, Krāslavas
novada būvvaldei par nepieciešamo saskaņojumu un atļauju
izsniegšanu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, kas atbalstīja
biedrības projekta ideju!
Biedrība
„Basketbola klubs
„Krāslava””

Jau pati ideja istabas tapšanai vienoja Krāslavas novada jauniešus izstrādāt šo projektu, iesaistoties radošajā un atbildīgajā procesā.
Jaunieši pierādīja sevi nopietnajā darbā, pirmoreiz veicot kosmētisko
remontu Krāslavas bibliotēkā. Radošākais darbs projekta realizācijā bija
mūsdienīgs graﬁsks risinājums uz istabas sienām un durvīm, attēlojot
Krāslavas objektu formas un līnijas, sapludinot to ar „mood board” tehniku, kas nomaskē mazās telpas „burvju valstību” ar noturīgām krāsām.
Jauniešu istabai tika iegādāts televizors, kura ekrāns pārtop par in-

IR PABEIGTA LIELĀS IELAS POSMU PĀRBŪVE

Ar Eiropas Savienības atbalstu Krāslavas pilsētā
ir pabeigta divu Lielās ielas posmu pārbūve. Darbi
tika veikti projekta „Ceļu
un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai
un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā”
ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Darbi ir veikti divos posmos – no
Vienības ielas līdz Aronsona ielai
un no Spīdolas ielas līdz rūpnieciskās zonas apbūvei. Saskaņā ar noslēgtiem būvdarbu līgumiem pārbūves darbu kopējās izmaksas sastāda
EUR 295 425.21 (no projekta tiks
segtas izmaksas EUR 169 611.43
apmērā) un tos veica SIA „Ošukalns” un SIA „Latgales Ceļdaris”.
Pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošināja SIA „VTV 14”.

Šo ielas posmu pārbūves nepieciešamību noteica uzņēmēju
pieprasījums pēc atbilstošās transporta infrastruktūras, transporta
daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu intensiﬁcēšanos, kas diktē prasības pēc drošas
un visām ceļa lietotāju grupām

piemērotas satiksmes organizācijas.
2016.gada nogalē pēc tāda paša
principa Krāslavas novada teritorijā ir veikta arī Raiņa un Vasarnīcu ielu, kā arī ceļa „Kalnieši –
Stalti” pārbūve.
Andris Rukmans,
Samantas Miglānes foto

teraktīvu gleznu, sēžammaisi un pašu spēkiem tika pagatavots galdiņš
„Rubiku kubs”.
Jauniešu istabu turpmāk varēs arī izmantot mazuļi sestdienās, uzgaidot savus vecākus, kā arī citi bibliotēkas apmeklētāji. Tieši jauniešu
istabā tiks izkārtotas grāmatas, kuras it kā neiederas Bērnu literatūras
nodāļā un neatbilst pieaugušo krājuma fondam. Tāpat tiks piedāvāts
jauniešu interesēm un vecumam atbilstošs spēļu klāsts, lai spēlējot jaunatne netraucētu bibliotēkas apmeklētājiem.
Pateicamies Krāslavas novada jauniešiem - Armandam Moisejam,
Lindai Gribulei, Reinim Andžānam, Ievai Ivonnai Skerškānei, Janai
Barganai, Maksimam Dobriņinam, Anastasijai Pitrānei, Agijai Bebrišai,
Laurai Dzalbei, Evelīnai Saksonei, Samantai Krumpānei, Bernadettai
un Terēzai Podjava, Aleksai Miglānei un Svetlanai Pitrānei par atbalstu
radošas idejas realizācijā!
Žaneta Moiseja, projekta koordinatore
Jura Rogas foto

ATKLĀTS CEĻU SATIKSMES
MĀCĪBU LAUKUMS/POLIGONS BĒRNIEM

27. septembrī notika biedrības
„Pīlādzītis klubs” Krāslavas novada
domes konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2017” atbalstītā projekta
„Ceļu satiksmes mācību laukums/
poligons bērniem Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis” teritorijā” noslēguma
pasākums bērniem „Drošības ābece
uz ceļa”.
Projekta realizēšanas rezultātā
tapa ceļu satiksmes mācību poligons
bērniem. Poligonā ar baltas krāsas
palīdzību tika uzklāti apzīmējumi uz
esošiem asfalta celiņiem un tādejādi
tika izveidots neliels izmēģinājuma
veloceliņš, rotaļu gājēju pāreja, gājēju un velosipēdistu celiņš, autobusa
stāvvieta, rotaļu bērnu mašīnu stāvvieta. Mācību laukumā ir uzstādītas

piecas svarīgākās ceļazīmes, kuras
bērni mācās atpazīt. Visus darbus
kvalitatīvi un operatīvi veica SIA
„CKDD”. Pateicoties tam, ka visi
objekti ir darināti, izmantojot īstus
materiālus, reālās ceļa zīmes un ceļa
marķējuma krāsas – viss ir drošs un
kalpos vairākus gadus.
Pasākumā „Drošības ābece uz
ceļa” piedalījās bērnudārza „Pīlādzītis” bērni no 4 līdz 6 gadiem, kopā
dalībnieku skaits sasniedza skaitli
110. Pasākuma uzdevumi bija: sekmēt bērnu droša dzīvesveida iemaņu
attīstību; nostiprināt zināšanas par
drošību ekskursijās, pārgājienos un
pastaigās. Bērniem vajadzēja veikt
dažādus uzdevumus, lai varētu novērtēt, cik viņi ir labi sagatavoti ceļa

satiksmes dalībnieki.
Sākumā katra komanda prezentēja savu emblēmu un devīzi, kas bija
saistīti ar svētku tēmu, pēc tam visi
devās ceļojumā pēc uzdevumu kartes; Luksofors un viņa draugi jautrie
Rūķi lika bērniem izpildīt visādus
pārbaudījumus: iet pāri ceļam pa
gājēju pāreju, atpazīt svarīgākas ceļa
zīmes, kārtīgi iekāpt autobusā un ievērot uzvedības noteikumus sabiedriskajā transportā, atpazīt luksofora
signālus un uzmanīgi pārvietoties pa
ceļu un gājēju ietvi, lietot atstarotājus
un drošības vestes bet automašīnā
piesprādzēties ar drošības jostu.
Pasākuma nobeigumā visi sapulcējās kopā un saņēma dāvanas - krāsojamās grāmatas „Šerloka stāsti ta-

vai drošībai” un diplomus par aktīvu
dalību svētkos.
Biedrība „Pīlādzītis klubs” pateicas Krāslavas novada domei par projekta atbalstu un personīgi Krāslavas
novada domes Attīstības nodaļas vadītājai un projektu konkursa „Iedzī-

votāji veido savu vidi” koordinatorei
Inārai Dzalbei!
Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs”
valdes priekšsēdētāja

4
darbi, notikumi, cilvēki

KRĀSLAVA SKATĀS NĀKOTNĒ

Nesen Krāslavā viesojās Ministru kabineta prezidents
Māris Kučinskis, kas apmeklēja Rīgas Valsts tehnikuma
(RVT) Krāslavas teritoriālo struktūrvienību, apskatīja izglītības iestādes telpas un materiāli tehnisko bāzi, pārrunāja aktuālus profesionālās izglītības jautājumus ar
novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, RVT
direktori Dagniju Vanagu un RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības vadītāju Aivaru Andžānu. Praktisko mācību priekšmetu skolotāji un meistari pārsteidza Ministru
prezidentu ar dažiem paraugdemonstrējumiem.

Krāslavas pašvaldības vadība visnotaļ atbalsta profesionālās izglītības attīstību un mācību iestādes izaugsmi mūsu pilsētā. Ciešā sadarbībā un kopīgiem spēkiem pašvaldības un iestāžu vadītāji vēlas panākt
augstu izglītības kvalitātes līmeni ne tikai jauniešiem, bet arī domā par
pieaugušo izglītošanas iespējām. G. Upenieks uzsvēra, ka ir nepieciešams panākt, lai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbnieku
izglītošanā, kur tas iespējams, sadarbotos ar RVT Krāslavas teritoriālo
struktūrvienību, kas augstā kvalitātē spēj sagatavot speciālistus profesijās, kuras piedāvā šī mācību iestāde.
„Ir dažādas ﬁrmas, ar kurām NVA slēdz līgumu par šuvēju, metinātāju, galdnieku un citu profesiju apmācībām,” turpināja G. Upenieks.
„Uzskatām, ka šādas apmācības ne vienmēr iespējams nodrošināt tādā
līmenī, kādā to spēj profesionālā izglītības iestāde. Gribam arī izveidot
jaunas izglītības programmas, lai tehnikums var elastīgāk pielāgoties
uzņēmēja, zemnieka vajadzībām, un tam lūdzām premjera atbalstu.
Mēs esam iepazinušies arī ar mūsu teritoriālās struktūrvienības sadarbības partnera - Tartu Valsts tehnikuma (Igaunija) - pieredzi. Mūsuprāt,
profesionālās izglītības kvalitāte ir valstisks jautājums, savu redzējumu
centāmies izklāstīt premjerministram un guvām mutisku apliecinājumu tam, ka mūsu idejas viņš noteikti mēģinās virzīt tālāk. Tādejādi arī
valsts ﬁnansējums tiktu izmantots lietderīgāk.”
Juris Roga,
autora foto

10 GADU JUBILEJAS FESTIVĀLĀ

Krāslavas Kultūras nama vokālais ansamblis „Noktirne”,
gatavojoties savai 25 gadu jubilejai, 17. septembrī veiksmīgi uzstājās tautas mākslas festivālā „Збіраем зорны
карагод” Verhņedvinskas rajona Voliņeckas Kultūras
namā.

Tas bija 10 gadu jubilejas festivāls. Un šogad tas ir ieguvis reģionālā
festivāla statusu, jo tajā piedalījās ne tikai Verhņedvinskas rajona un
kaimiņu rajonu kolektīvi, bet arī viesi no Lietuvas, Krievijas un Latvijas. Pasākuma ietvaros tradicionāli tika organizēts dziesmu konkurss
un tautas mākslas izstāde „Скарбонка Верхнядзвіншчыны”. Viesmīlīgajā Voliņeckas Kultūras namā pulcējās festivāla dalībnieki: rajona
kultūras iestāžu vokālās grupas un solisti, amatnieki, viesi no ārzemēm.
Mūsu kolektīvam šis festivāls ir kļuvis par nozīmīgu notikumu. Pateicīgie skatītāji sirsnīgi aplaudēja un atzinīgi novērtēja mūsu ansambļa
augsto profesionalitātes līmeni.
Jāzeps Dobkevičs

ZEMNIEKI NEPADODAS UN CER UZ SAULI UN VĒJU

20. septembrī Krāslavas novadu apmeklēja
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Zemkopības ministrijas vadītājs tikās ar Krāslavas un
Dagdas novada pašvaldību vadību un zemniekiem. Pēc tam ministrs apskatīja laukus,
kas cietuši lietavu dēļ, un apmeklēja uzņēmumu „Krāslavas piens”.

Tikšanās laikā zemnieki aktualizēja problēmas ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kā arī uzdeva Jānim
Dūklavam jautājumus, kas ir saistīti ar grūtībām, veicot
meliorācijas darbus. Vietējie lauksaimnieki interesējās
arī par izmaiņām sakarā ar projektu aktivitāšu izpildes
termiņiem un uzraudzību.
Runājot par situāciju valstī, ministrs uzsvēra, ka Kurzemes un Zemgales zemnieki ir gatavi palīdzēt saviem
kolēģiem no Latgales. Šīs nedēļas sākumā Latgales dienvidaustrumos zemkopji saņēma 7 kombainus no citiem
Latvijas reģioniem. Zemnieki no citiem valsts novadiem
ir gatavi braukt uz Latgali, lai palīdzētu novākt labību.
Jānis Dūklavs atzina, ka Latgales zemnieki joprojām
nepadodas, cerot uz to, ka iestāsies saulains un vējains
laiks, un līdz ar to viņiem izdosies glābt kaut kādu daļu
no plānotās ražas. Bez šaubām, papildu ieguldījumi būs
nepieciešami graudu žāvēšanai, jo tagadējos apstākļos tie
satur vairāk nekā 30% mitruma.
Ministrs aicināja zemniekus pieteikties kompensācijas

maksājumiem un pastāstīja par to aprēķina shēmu.
Kompensāciju izmaksas, visticamāk, sāksies oktobra
vidū.
Turklāt zemnieku saimniecību īpašniekiem, kam zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, tiks mainīti nosacījumi, kas ir saistīti ar platību maksājumiem.
Elvīra Škutāne,
autores foto

LABA IESPĒJA JAUNIEŠIEM!

Kopš pagājušā gada decembra
Krāslavas novada pašvaldība piedalās projektā „Proti un dari!”, tas ir paredzēts jauniešiem vecuma grupā no
15 līdz 29 gadiem, kas nekur nestrādā, nemācās un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki. Ikvienam jaunietim,
kas piedalās projektā, ir sava individuālā programma, atbilstoši kurai
norisinās darbs - līdz mērķa sasniegšanai. Šo individuālo plānu, ņemot
vērā jauniešu motivāciju, izglītību,
intereses un vēlamo rezultātu, katram dalībniekam sastāda projekta
koordinatore Krāslavas novadā Inta
Murāne.
Inta Murāne: „Projekta laikā trīs
jaunieši jau realizēja savu programmu, bet septiņi vēl turpina ceļu uz
savu mērķu sasniegšanu.
Pateicoties šim projektam, daži
jaunieši uzsāka apmācības dažādās
izglītības iestādēs. Piemēram, Artis
Batarāgs projekta ietvaros guva pirmo darba pieredzi, kā arī viņam tika
nodrošināta prakses vieta Latgales
Reģionālajā televīzijā, kur jaunietis
iepazina TV operatora darbu. Puisim ir ļoti liela motivācija darboties
šajā jomā, tāpēc viņš nolēma turpināt
savu izglītību Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.
Kā veiksmīgu piemēru var minēt
vēl vienu jaunieti, kam pagaidām ir
tikai pamatizglītība. Viņa intereses ir
saistītas ar datortehnoloģijām, tāpēc
viņš strādāja novada domes speciālistu vadībā, projekta ietvaros jaunais
cilvēks papildināja savas zināšanas
un arī ieguva motivāciju turpināt
savu izglītību. Pašlaik šis jaunietis
iesaistīts Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā – Praktiskā apmācība pie darba devēja profesijā – datortehniķis. Pēc šī pasākuma beigām
darba devējam ir jānodrošina jaunietis ar darbu vēl vismaz 3 mēnešus”.
Projektā piedalās jaunā māmiņa
Jekaterina Mančinska no Robežniekiem. Par šo programmu Jekaterina
izlasīja tīmeklī, un viņu ieinteresēja
šī informācija, tad viņa nolēma vērsties pēc palīdzības pie Maijas Še-

meles, jauniešu kluba „Robežnieku
kodols” vadītājas, kas palīdzēja viņai
pieteikties dalībai projektā.
„Pēc izglītības esmu pārdevēja,
tāpēc man piedāvāja strādāt autoveikalā – gan kā transportlīdzekļa vadītājai, gan kā pārdevējai,” pastāstīja
projekta dalībniece. „Diemžēl nācās
atteikties, jo man nav autovadītāja
tiesību. Mans mērķis šajā projektā –
pabeigt autovadītāju kursus un iegūt
autovadītāja apliecību.”
Jaunā sieviete aizraujas ar zirgu
kopšanu, palīdz organizēt rikšošanas
sacensības Robežniekos. Lai visu
paspētu, jābūt mobilai, līdz ar to autovadītāja tiesības jaunajai māmiņai
būs ļoti noderīgas.
„Pabeigt kursus, nokārtot eksāmenu un iegūt autovadītāja apliecību
plānoju līdz 18. novembrim – tā ir
mana dzimšanas diena,” Jekaterina
ir apņēmības pilna.
Vēl viena projekta dalībniece Svetlana Esmane - Krāslavā dzīvo
tikai 3 gadus, viņa pārcēlās uz Latviju no Baltkrievijas.
Svetlana uzsvēra: „Ir tāds teiciens
- nav ko iet svešā klosterī ar savu likumu. Tāpēc es mācos latviešu valodu un meklēju darbu. Plānu man ir
daudz. Man ir divas augstākās izglītības, pēc profesijas esmu veterinārārste un veterinārārste - ķirurģe, taču
pagaidām es nevaru strādāt savā specialitātē, jo tagad kārtoju visus dokumentus, lai mani diplomi tiktu atzīti
Latvijā. Esmu gandarīta par to, ka šī
projekta ietvaros man palīdz sakārtot nepieciešamo dokumentāciju un
ir nodrošināta iespēja apgūt latviešu
valodu individuāli, lai varētu nokār-

tot valsts valodas prasmes pārbaudi
un iegūt apliecību par valsts valodas
prasmi augstākajā līmenī (zemākais un vidējais man jau ir). Turklāt
es grasos turpināt savu izglītību un
plānoju pabeigt ﬂorista vai friziera
kursus.”
Iveta Slepčenko, Robežnieku
pagasta iedzīvotāja, audzina mazu
bērnu. Šī jaunā sieviete ir mācījusies
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”, tāpēc viņa
nolēma paplašināt savas zināšanas
amatniecībā, kas zināmā mērā ir
saistīta ar mākslu. Projekta ietvaros
Iveta mācās manikīra un nagu dizaina kursos. Nākotnē viņa plāno uzsākt
darbību kā individuālā komersante
un sniegt pakalpojumus (manikīrs)
saviem novadniekiem.
Noteikt mērķi, tā īstenošanas iespējas un savas vēlmes projekta dalībniekiem palīdz mentori. Šobrīd
Krāslavas novadā ar jauniešiem
strādā trīs mentores - Maija Šemele,
Iveta Leikuma un Antoņina Bezina.
Maija Šemele, mentore, kas koordinē Ivetas un Jekaterinas darbu,
atzina: „Es vēroju meiteņu dalību
projektā, palīdzu ar dažādām rekomendācijām, ar vienu vārdu sakot
- sekoju viņu individuālās programmas izpildei.”
Projekta koordinatore Krāslavas
novadā Inta Murāne informēja, ka
programma, kas paver jauniešiem
plašākas iespējas, turpināsies līdz
2018. gada beigām, tāpēc jaunatnei
vēl ir laiks, lai varētu pieteikties dalībai projektā „Proti un dari!” un, iespējams, īstenotu savu sapni.
Elvīra Škutāne, autores foto
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Starptautiskā veco ļaužu diena

LAI VECUMDIENAS SAGĀDĀ PRIEKU!
1. oktobrī Latvijā tiek atzīmēta Starptautiskā veco ļaužu diena. Šī tradīcija tika dibināta 1990. gadā, lai pievērstu
uzmanību senioru problēmām.
Kā klājas cilvēkiem vecumdienās? Vai senioriem ir kādas priekšrocības vai tikai ierobežojumi? Vai ir iespējams dzīvot pilnvērtīgi, pārkāpjot kādu noteiktu vecuma robežu?
Savās pārdomās par šiem un citiem jautājumiem dalās Tatjana Azamatova – diplomēta socioloģe un viena no
„Senioru skolas” vadītājiem.
Neformālās izglītības bezmaksas kurss pensijas vecuma cilvēkiem „Senioru skola” Krāslavā darbojas jau divus
gadus. Kā uzsvēra „Senioru skolas” organizatori un īstenotāji Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova, tas ir pirmais
šāda veida projekts Latvijā, taču līdzīgas aktivitātes tiek realizētas Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā un citās valstīs.
- Tatjana, kas pamudināja jūs atvērt
„Senioru skolu” Krāslavā?
- Šajā stāstā zināmu lomu nospēlēja personīgie apstākļi, un, manuprāt, ar to ir vērts
sākt. Lieta tāda, ka es pati ne tik sen izjutu
neskaidru vēlēšanos kaut ko mācīties un vienlaikus lielas šaubas par to, vai ir vērts darīt
to vecumā pēc 40, taču drīz vien veiksmīgi
ieguvu bakalaura grādu, bet pēc tam apguvu
arī maģistra studiju programmu Daugavpils
Universitātē un saņēmu diplomu. Esmu ļoti
pateicīga savam vīram Raimondam par iedvesmojošu atbalstu ar savu piemēru un par
viņa praktisko palīdzību! Šie panākumi man
deva iespēju pārliecināties par teiciena „Mācīties nekad nav par vēlu” patiesumu. Turklāt
es atklāju, ka izglītošanās brieduma gados
lieliski strukturē un pārveido domāšanu, liek
apgūt mūsdienu tehnoloģijas (manā gadījumā
- datorprogrammas) un kopumā, manuprāt,
dod nesalīdzināmi lielāku efektu nekā jaunībā, kad cilvēkam vēl praktiski nav dzīves
pieredzes un viņam ir grūti saistīt teorētiskās
zināšanas ar reālo situāciju. Vislielākajā mērā
tas attiecas uz sociālo zinātņu jomu: psiholoģiju, ekonomiku, socioloģiju. Tātad ideja par
izglītības kursu pieaugušajiem daļēji balstās
uz personīgās pieredzes.
Otrs iemesls – apzināšanās, ka tāds ir „laika
pieprasījums”. Arī šeit liela loma bija apmācību kursiem, piemēram, demogrāﬁjas jomā.
Nav noslēpums, ka viena no mūsdienu aktuālākajām problēmām ir depopulācija – iedzīvotāju skaita samazināšanās, un tās galvenais iemesls ir zems dzimstības līmenis, kas
ir vērojams jau kopš XX gadsimta 60. gadu
beigām. Nav jābūt speciālistam, lai saprastu,
ka jau trīs Latvijas iedzīvotāju paaudžu dzīves
laikā vidusmēra ģimenei (divi vecāki) bija tikai viens – divi bērni. Šī tendence pakāpeniski noveda līdz katras nākamās paaudzes pārstāvju skaita samazinājumam, un tagad, pēc
50 gadiem, sabiedrībā jau ievērojami trūkst
cilvēku. Cita ne mazāk aktuāla problēma, bez
šaubām, izriet no pirmās - tā saucamā „iedzīvotāju novecošanās”, kad gados veco cilvēku
īpatsvars sabiedrībā palielinās. Mūsu valstī
šis process norisinās ļoti ātri, tāpēc ka zemo
dzimstību papildināja iedzīvotāju jaunākās
paaudzes pārstāvju emigrācija. Ir svarīgi saprast, ka visi šie procesi atbilst sociālās attīstības un progresa loģikai. Apmēram tas pats
notiek ar citu Eiropas valstu un visas rietumu
pasaules iedzīvotāju struktūru, un tur jau ir
uzkrāta liela pieredze, kas ir saistīta ar „iedzīvotāju novecošanās” negatīvās ietekmes samazināšanu visās dzīves jomās. Tajās valstīs,
kur jau sen apzinās šīs sociālās problēmas
svarīgumu, tika veikti pasākumi valsts līmenī, un sākās aktīvs darbs nevalstisko organizāciju sfērā. Latvija ir viena no valstīm, kas
pagaidām atpaliek šajā darbības jomā. Apzinoties šo situāciju, kā arī ministriju un citu
valsts struktūru vājo aktivitāti, strādājot šajā
virzienā, es iedomājos, ka varētu mēģināt uzsākt darbu saviem spēkiem un vietējā līmenī,
piemēram, atvērt neformālās izglītības kursu
gados veciem cilvēkiem. Šī gada septembrī
sākās jau trešais mācību gads mūsu „Senioru
skolā”, nodarbības notiek ceturtdienās plkst.
15.00 Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
telpās.
- Kas jums personīgi ir saistošs šajā darbībā?
- Vispirms tas ir radošs process, kas ir

saistīts ar nepieciešamību sagatavot materiālus lekcijām, strādājot ar lielu informācijas
klāstu. Dažreiz ir jāizdomā kāda veiksmīga
forma, kas palīdz izpaust savas domas auditorijai. Šādas iemaņas var iegūt tikai praksē.
Mūsu darbs dod iespēju saskarties ar daudziem ļoti interesantiem un savdabīgiem cilvēkiem, ar kuriem citos apstākļos, iespējams,
mēs nekad nebūtu iepazinušies. „Senioru
skolā” mēs savstarpēji bagātinām mūsu pieredzi, mācāmies būt iecietīgi pret citu cilvēku viedokli, bet visbiežāk vienkārši labprāt
kontaktējamies draudzīgā gaisotnē. Viens no
galvenajiem uzdevumiem mūsu darbā - popularizēt ideju par to, ka arī „trešā vecuma”
pārstāvjiem var būt diezgan aktīva un emocionāli piesātināta dzīve. Kādam ir jāuzsāk šī
darbība un jāpastāsta par visiem daudzajiem
piemēriem, kas apliecina senioru aktīvo dzīvesveidu mūsu reģionā un visā pasaulē! Būtu
ļoti patīkami ieraudzīt mūsu darba augļus,
pateicoties kuriem sabiedrības priekšstats par
gados veciem cilvēkiem pakāpeniski atbrīvosies no negatīviem stereotipiem, parādīsies
daudz optimistiskāks viedoklis par senioru
dzīvi un dažādu scenāriju iespējām tajā.
- Kad cilvēka dzīvē sākas vecumdienas?
- Formāli, pēc gerontologu domām, vecumā no 55 līdz 70 gadiem ir padzīvojis cilvēks,
70-85 - vecs cilvēks, bet pēc 85 gadiem jau ir
liels vecums, kad cilvēks kļūst par ilgdzīvotāju. Taču šie skaitļi ir tikai aptuveni, ikviena
cilvēka dzīve ir unikāla.
- Vai, pēc jūsu domām, ir nepieciešams
gatavoties pensijas robežai vai nav vērts
aizdomāties par to?
- Noteikti jāgatavojas, galvenokārt divos
virzienos - ﬁziskajā un psiholoģiskajā. Pirmkārt, vidējais dzīves ilgums mūsu valstī pēdējo 20 gadu laikā ir pieaudzis par 5 gadiem,
pašlaik tas ir apmēram 75 gadi. Un šī tendence
turpināsies, spriežot pēc situācijas visā Eiropā. Turklāt sievietēm vidējais dzīves ilgums ir
ievērojami lielāks nekā vīriešiem - gandrīz 80
gadi. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz ekonomiskajām grūtībām pēc aiziešanas pensijā 63
– 65 gadu vecumā, cilvēks garantēti nodzīvos
vēl 15, 20 gadus. Par to vajadzētu aizdomāties
gan jauniem, gan vidēja vecuma cilvēkiem,
lai plānotu savu dzīvi ilgākam laika posmam
un censtos saglabāt un nostiprināt savu veselību. Arī tagadējie pensionāri var koriģēt savu
dzīvesveidu, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu
savas ﬁziskās spējas un nodrošinātu savu neatkarību un drošību.
Otrkārt, tīri psiholoģiski attieksme pret vecumu rietumu pasaulē jau ir mainījusies, un
tas ir saistīts ar pakāpenisku uzmanības pieaugumu pret cilvēka dzīves kvalitāti visos
tās posmos. Speciālisti uzskata, ka katram
vecumam ir raksturīgas gan vairākas priekšrocības, gan kaut kādi ierobežojumi, un tam
ir grūti nepiekrist. Cilvēka uzdevums - maksimāli lietderīgi izmantot katra savas dzīves
perioda iespējas, vienlaikus cenšoties mazināt visus trūkumus. „Trešais vecums” – šis
jēdziens lielākoties ir saistīts ar vērtībām,
nevis ar gadu skaitu. Mūsdienu novecošanās
– tā ir apzināta, pārdomāta, izplānota novecošanās. Būtu labi, ja cilvēki vismaz 40-50
gadu vecumā sāktu aizdomāties par to, kāds
dzīvesveids viņiem būs „trešajā vecumā”, pēc
aiziešanas pensijā, kā viņi saglabās savu veselību un nodrošinās visus nepieciešamos pakalpojumus, ar ko sazināsies izklaides brīžos,

pie kā vērsīsies pēc palīdzības un tā tālāk. Ja
cilvēkam nav tāda plāna, tad, zaudējot ierasto ikdienas dzīves ritmu un ievērojamu daļu
no sociālajiem sakariem, viņš var nokļūt ļoti
sarežģītā situācijā, saslimt, iegrimt depresijā,
zaudēt dzīves jēgu. No visa tā var izvairīties,
atjaunojot sociālos kontaktus un atrodot sev
pieņemamus darbības veidus vecumdienās:
neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs, dalība radošajos kolektīvos, sabiedriskajā darbībā
un citas aktivitātes.
- Vai sievietēm un vīriešiem ir vienāda
attieksme pret vecumu?
- Visbiežāk vīrieši daudz sāpīgāk pārcieš
zaudējumus vai sava organisma funkciju pavājināšanos, dziļāk pārdzīvo piespiedu bezdarbību, naudas trūkumu, ietekmes zudumu
un tml. Šīs problēmas pamatā - stereotipi par
to, kādam „jābūt” vīrietim, par viņa vadošo
lomu sociālajās attiecībās, tā teikt, „patriarhāta” paliekas. Ir zināms arī tas fakts, ka sarežģītā situācijā vīrieši vidēji retāk meklē palīdzību

- gan profesionālo, piemēram, medicīnas sfērā, gan morālo - tuvinieku vai draugu atbalstu.
Sievietes ir daudz atvērtākas un emocionālākas, daudzas problēmas viņas risina, pateicoties brīvprātīgai savstarpējai palīdzībai un
padomiem. Iespējams, tāpēc arī dzīvo ilgāk!
- Vai ir kādas rekomendācijas gan sievietēm, gan vīriešiem, kas dos iespēju saglabāt
interesi par dzīvi līdz sirmam vecumam?
- Vienas universālās receptes nav, katram ir
savs ceļš. Manuprāt, jāsummējas vairākiem
apstākļiem: labi piemēri no cilvēka bērnības,
piemēram, dzīvespriecīgi un optimistiski vecvecāki; cilvēka tieksme pastāvīgi pilnveidoties, kas var būt saistīta ar viņa audzināšanu
un ko var ietekmēt arī pašanalīze vēlākā dzīves posmā; humora izjūta, it īpaši pašironija;

UZZIŅAI

2017. gada sākumā Latvijā bija 1,95 miljoni iedzīvotāju, to skaitā 388 tūkstoši jeb
19,9 % vecāka gadagājuma cilvēku vecumā 65 gadi un vairāk. Kopš 2010. gada sākuma iedzīvotāju kopējais skaits Latvijā ir
samazinājies par 170 tūkstošiem jeb 8 %,
bet vecākās paaudzes (65 gadi un vecāki)
iedzīvotāju skaits pieaudzis par 4 tūkstošiem jeb 1 %, liecina Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) dati.
Lielākais vecākās paaudzes iedzīvotāju
īpatsvars 2017. gada sākumā bija Latgales
(21,3 %) un Vidzemes reģionā (20,9 %)
Pēdējo 20 gadu laikā zemākie jaundzimušo paredzamā mūža ilguma rādītāji
bija 1996. gadā – 62,8 gadi vīriešiem un
74,5 gadi sievietēm. 2016. gadā dzimušo
iedzīvotāju vidējais paredzamais mūža
ilgums ir 74,8 gadi, tai skaitā vīriešiem –
69,8 gadi, sievietēm – 79,4 gadi.
labi draugi, morālais atbalsts un apkārtējo labvēlīga attieksme, kas veido optimistisku skatu
uz dzīvi jebkuros apstākļos.
- Mūsu sarunas noslēgumā es lūdzu jūs
dot padomu visiem cilvēkiem, kam ir padzīvojuši radinieki.
- Nav viegli dot padomus, taču es labprāt
dalīšos savās pārdomās. Ir daži ieteikumi, kas
var palīdzēt veidot labākas attiecības ar gados
vecu cilvēku tādā gadījumā, kad jau var konstatēt ievērojamas izmaiņas viņa pašsajūtā un
uzvedībā, ko ietekmē vecums.
Pirmkārt, bez kautrēšanās ir jārunā par šīm
izmaiņām, nebaidoties aizskart vai sarūgtināt,
pretējā gadījumā sekas var būt daudz sliktākas, nekā daži mirkļi, kad ir neērti un ir jāmeklē pareizie vārdi.
Otrkārt, ir jāveicina vecāka gadagājuma
ģimenes locekļu dalība visos ģimenes pasākumos, deleģējot viņiem ne tikai noteiktas
funkcijas, bet arī daļu atbildības, lai viņi justos „vajadzīgi”. Ja viņi kaut kādu objektīvu
iemeslu dēļ nevar tikt galā ar saviem pienākumiem, tad var samazināt darba slodzi, taču
pilnīgi pārtraukt viņu līdzdalību ģimenes darbos nevajadzētu.
Treškārt, jācenšas līdz pēdējai iespējai neuzņemties vadošu lomu tādu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar jūsu vecāku veselības
un dzīvības galvenajiem jautājumiem, dodot
priekšroku tieši viņu lēmumiem. Tiesības pašiem rīkoties ar savu dzīvi ir neatņemamas
tiesības jebkuram pieaugušam cilvēkam, cik
vecs viņš nebūtu.
Ceturtkārt, censties veidot tādu attiecību

struktūru, kad nosacījumi tiek apspriesti un
pieņemti abpusēji. Runa ir par tādiem jautājumiem: kas, kā un ar kādu periodiskumu zvana, kas un kurās dienās atnāk vai atbrauc ciemos, pērk produktus, zāles, vienojas par vizīti
pie ārsta utt. Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir
ļoti svarīga skaidrība, nemainīgs graﬁks, jo
viņiem ir raksturīgs konservatīvums, un viņi
ar grūtībām pierod pie visa jaunā. Labāk, ja
viņi jau iepriekš zinās par kādu notikumu un
gaidīs to, nevis pēkšņi par to uzzinās.
- Paldies par interviju un par jūsu darbu! Vēlu jums veiksmi turpmākajā darbībā!
Jautājumus uzdeva
Elvīra Škutāne
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skolotāju diena

„JO LABSIRDĪGĀKS ESI PRET CILVĒKU,
JO LABĀKS VIŅŠ KĻŪST”

KAD SIRDS
DEG PAR LATVIJU!

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas svinību zālē solījumu par uzticību Latvijas Republikai nodeva Latvijas pilsonības pretendente, novar mācīties no saviem audzēkņiem?
vadniece Ilona Kangizere.
- Man bija ļoti dažādas audzināmās klases. Es augu un at-

Jevgēņija Sergejenko ir vizuālās mākslas, mājturības un kristīgās mācības skolotāja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā. Šogad aprit 25 gadi,
kopš viņa strādā skolā. Taču šis gads viņas dzīvē
ir ievērojams arī ar citiem nozīmīgiem svētkiem.
Šajā rudenī, kādā no septembra dienām, Jevgēņija Sergejenko atzīmēja skaistu dzīves jubileju
– viņai apritēja 50 gadu, bet tagad skolotāja gatavojas nākamajai nozīmīgajai dienai savas ģimenes dzīvē – Pērļu kāzām (30 gadi).
Jevgēnija ir sieviete ar ļoti labestīgām acīm un
atbruņojošu smaidu. Kontaktējoties ar viņu, jau
no pirmajām minūtēm rodas izjūta, ka viņa nesaudzīgi dalās ar savu iekšējo spēku, kas vienā
acumirklī izkliedē apkārt valdošo steigu un rada
mieru un harmoniju sirdī.

- Jevgeņija, vai jūs esat dzimusi Krāslavā?
- Jā, mēs esam vietējie. Mani vecvecāki ir no Varnavičiem,
bet es esmu dzimusi Kalniešu pagastā. Vēlāk mūsu ģimene
pārcēlās uz dzīvi Krāslavā. Jaunībā gribējās aizbraukt kaut kur
prom, tāpēc, neskatoties uz skolotāju ieteikumiem iesniegt dokumentus pedagoģiskajā institūtā, es aizbraucu uz Baltkrieviju un iestājos mākslas skolā. Tolaik es neuzdrošinājos saistīt
savu dzīvi ar pedagoģiju, jo uzskatīju, ka neesmu piemērota
skolotāja profesijai.
Baltkrievijā apprecējos, un jau kopā ar savu vīru atgriezos
Krāslavā. Tagad mūsu dēls un meita ir jau pieauguši. Lepojamies un priecājamies par to, ka mums izdevās izaudzināt bērnus par savas valsts patriotiem. Dēls ir robežsargs Robežnieku robežapsardzības nodaļā, bet meita šogad ieguva terapeita
diplomu un strādā savā specialitātē Ventspilī.
- Kā jūs sākāt savu darbu skolā?
- Man piedāvāja aizvietot skolotāju, kas tolaik aizgāja dekrēta atvaļinājumā. Tā es uzsāku savas darba gaitas skolā. Kad
noskaidrojās, ka mana kolēģe neatgriezīsies šajā darba vietā,
es iestājos pedagoģiskajā institūtā un studēju neklātienē. Man
jau bija divi bērni, kad pabeidzu studijas trīs augstskolās un
ieguvu vizuālās mākslas un rasēšanas skolotāja diplomu, maģistra grādu pedagoģijā un kristīgās mācības skolotāja kvaliﬁkāciju.
- 25 gadi skolā! Kādi bija skolēni tolaik un kādi viņi ir
tagad? Vai viņi atšķiras?
- Jā! Kad es atnācu strādāt, kopā ar bērniem taisījām tik
daudz interesantu lietu. Meitenes savām rokām izgatavoja
īstus brīnumdarbus! Adījām džemperus ar sarežģītiem rakstiem, bērni taisīja ekskluzīvus rokdarbus. Agrāk, kad bērniem
tika piedāvāta kāda ideja, viņi vienmēr ar lielu interesi un prieku piedalījās visos darbos. Viņi strādāja ar milzīgu vēlēšanos!
Tagad ir ļoti grūti ieinteresēt skolēnus, reizēm pat nezinu, ko
izdomāt, lai bērni ar visu sirdi un dvēseli īstenotu kādu ieceri.
Acīmredzot mūsdienās ir daudz citu lietu, kas viņus interesē.
- Jūs esat arī klases audzinātāja. Vai, jūsuprāt, ir tas, ko

tīstos kopā ar saviem audzēkņiem, kopā ar viņiem mācos rast
kopējo valodu ar apkārtējiem. Varu apgalvot, ka mani skolēni
kļuva par labiem cilvēkiem – tas priecē!
- Vai ir kādas klases vai atsevišķi skolēni, kurus jūs atceraties līdz šim laikam?
- Ar īpašu siltumu izturos pret klasi, kas pabeidza skolu
pirms diviem gadiem, viņus es audzināju no 5. līdz 12. klasei.
Ļoti labestīgi un sirsnīgi cilvēki!
Daudz manu bijušo skolēnu dzīvo tepat, Krāslavā, un jau
ved savus bērnus uz skolu. Mēs labprāt tiekamies, viņi stāsta
par savu dzīvi un darbiem.
- Kā jums šķiet, kāpēc pedagoģiskajos kolektīvos strādā
pārsvarā sievietes?
- Pēc manām domām, galvenais iemesls ir darba samaksa.
Vīrietim ir labi jāpelna, jāuztur ģimene. Otrkārt, vīriešiem, iespējams, nav tik daudz pacietības. Mums, sievietēm, ir labi attīstīts mātes instinkts – mēs rūpējamies, palīdzam un atstājam
daļu savas sirds. Tomēr uzskatu, ka skolā noteikti ir vajadzīgi
vīrieši, kas ir pedagogi. Zēniem jāredz piemērs, lai viņi apgūtu
vīriešiem raksturīgās īpašības un prasmes.
- Skolā jūs ne tikai pasniedzat skolēniem savu mācību
priekšmetu, bet arī sagatavojat bērnus sakramentu pieņemšanai. Kā nonācāt pie domas mācīt bērniem ticības
pamatus?
- Kad mani radinieki sāka aiziet mūžībā, es aizdomājos
par to, ka mēs neesam gatavi mūžībai. Mēs nemācējām pat
elementāras lietas – izsūdzēt savus grēkus. Tolaik es un vīrs
bijām precējušies jau septiņus gadus, un tad nolēmām salaulāties. Radās pārliecība, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību
savas dzīves garīgajai pusei.
Pateicoties Katrīnai Aprupei, kas piedāvāja gatavot bērnus
sakramentu pieņemšanai, mani aizsūtīja uz katehētu kursiem,
bet pēc tam šajā specialitātē esmu ieguvusi augstāko izglītību.
- Vai jūs savā dzīves ceļā sastapāt vēl kādus cilvēkus, kas
ietekmējuši jūsu pasaules izpratni?
- Manu acu priekšā vienmēr bija ļoti labs piemērs – mani
vecāki. Māte ir ļoti labestīgs, sirsnīgs cilvēks. Viņa vienmēr
ir dzīvojusi un dzīvo ar ticību. Jau daudzus gadus es kopā ar
viņu svētdienās eju uz baznīcu. Krāslavas baznīcā man ir vēl
viens pienākums – es nodarbojos ar procesiju sagatavošanu.
- Kādas īpašības jūs uzskatāt par svarīgākajām cilvēka
dzīvē?
- Labestība un mīlestība pret visiem cilvēkiem, pat tādiem,
kas ļoti nepatīk.
- Vai to var ieaudzināt vai tādam ir jāpiedzimst?
- Var ieaudzināt. Agrāk es nemācēju mīlēt visus. Tas nāca
ar laiku, ar gadiem un pieredzi. Jo labsirdīgāks esi pret cilvēku, pat visnepiekāpīgāko, jo labāks viņš kļūst. Ar pātagu un ar
spēku nav iespējams neko sasniegt, taču labestība un mīlestība dara brīnumus. Bez šaubām, audzināšanas procesā ir jābūt
arī stingrībai, bet bērnus tomēr vairāk piesaista labestība, viņi
grib, lai viņus sadzirdētu un saprastu.
- Kas jums personīgi palīdz pārvarēt šķēršļus vissmagākajās dzīves situācijās?
- Ticība Dievam un mana ģimene. Man ir stipra aizmugure,
un ir, kur nolaist tvaiku, ja nepieciešams. Mājās mani vienmēr
sapratīs un atbalstīs.
- Vai ir kaut kas, kam jums trūkst drosmes?
- Man ir ļoti piesātināta dzīve, tik daudz kas jāpaspēj, un
jāizdara labi, tāpēc man nav laika domāt un šaubīties. Drīzāk
var teikt, ka man trūkst laika. Lūk, tagad ir skaists rudens, gribētos aiziet uz mežu un sēņot, jo man ļoti patīk daba. Gribas
biežāk ceļot ar vīru, satikties ar draugiem.
- Kura frāze jums ir tuvāka: „Manā dzīvē ir skola” vai
„Skola – tā ir mana dzīve”?
- Skola ir manas dzīves liela daļa. Es labprāt strādāju ar bērniem, man ļoti patīk skolotāja profesija. Pat nevaru iedomāties, ko vēl es varētu darīt. Savam darbam es veltu ļoti daudz
laika, turklāt es nodarbojos ar skolas noformēšanu, un pirms
svētkiem es un kolēģi praktiski dzīvojam savā darbavietā.
- Kādu jūs iedomājaties savu dzīvi pēc 10-15 gadiem?
- Pensijas vecums attālinās, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzturēt sevi labā formā, vienmēr būt labā noskaņojumā,
justies jaunai. Ceru, ka arī pēc 10 gadiem es strādāšu skolā.
- Pēdējo gadu laikā Varavīksnes vidusskolā ir parādījušies jaunie pedagogi. Ko jūs gribētu viņiem novēlēt?
- Mīlēt savu profesiju un mācīties nodot bērniem savas zināšanas ar labestību, sapratni un mīlestību.
- Paldies, ka atradāt laiku intervijai! Sirsnīgi sveicu Jūs svētkos!
Elvīra Škutāne

Atbilstoši likumam ceremonija notika telpā, kur ir izvietoti valsts simboli - Latvijas valsts karogs un Latvijas valsts
ģerbonis. Svinīgās ceremonijas sākumā tika atskaņota Latvijas valsts himna. Solījumu pretendents dod latviešu valodā, stāvot kājās un nolasot solījuma tekstu. Tajā ir iekļauti
tādi valstiski svarīgi principi, kā būt uzticīgam Latvijas Republikai, būt lojālam Latvijai un godprātīgi pildīt Latvijas
Republikas Satversmi un likumus, aizstāvēt Latvijas valsts
neatkarību, stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un
tautas labklājību. Topošais valsts pilsonis arī apliecina, ka
viņa rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju kā neatkarīgu un
demokrātisku valsti.
Apliecinājusi savu solījumu ar parakstu, Ilona pieņēma
apsveikumus no saviem radiem un citiem pasākuma dalībniekiem.

Sveicēju pulkā bija arī Indras pagasta pārvaldes vadītāja
Ērika Gabrusāne: „Ilona, tu ar savu darbu pierādi, ka esi
cienīga būt Latvijas pilsone. Mēs Indras kolektīva vārdā
sveicam tevi un novēlām lielus panākumus turpmāk!”
Ilonas draugi un darba kolēģi sveica viņu ar sirdi saviļņojošu dziesmu. Indras mākslas skolas direktore Ērika Zarovska sacīja: „Arī līdz šim notikumam tu esi ļoti daudz
devusi savas dzimtenes labā un varēsi turpināt to darīt jau
kā Latvijas pilsone. Tu neesi cilvēks, kurš vienaldzīgi paiet
garām, tu esi vienmēr dažādos procesos, tu esi aktīva un tev
ir svarīgi, kas notiek tavā un mūsu dzimtenē.”
Kopā ar ziediem no kolēģiem pilsonības pretendente dāvanā saņēma keramikas trauku, kuru apvij Latvijas karoga
kontūrs, un sveci kā simbolu tam, ka Ilona pati ir kā liesma
– koša, stipra, var daudz ko darīt. Klāt izskanēja novēlējums: „Lai tev pietiek spēka Latvijai, dzimtenei, ģimenei
un sev!”
Ilona burtiski staroja no laimes un neslēpa klātesošajiem,
ka jūtas ļoti pārsteigta un bauda lielu prieku. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos. Tagad Ilonai atliek vien
sagaidīt Ministru kabineta rīkojumu par pilsonības piešķiršanu un saņemt Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu - Latvijas Republikas pilsoņa pasi.
Latvijas pilsonības iegūšana nav procesa noslēgums, bet
durvju atvēršana uz jaunām vērtībām, iespējām jauniem sasniegumiem. Pilsonības iegūšana ne tikai dos iespēju strādāt
valsts pārvaldes iestādēs, bet arī dos iespēju noteikt valsts
nākotni, piedaloties pašvaldības un Saeimas vēlēšanās.
Juris Roga,
autora foto

7
izglītība

KOPĀ AR EIROPU!

Augusta beigās 16 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji (sākumskolas,
dabaszinību, ģeogrāfijas,
svešvalodu, latviešu un
krievu valodas, sporta,
matemātikas, informātikas) pilnveidoja savu profesionālo kompetenci un
piedalījās kursos „Ievads
eTwinning”, kur iepazinās
ar „eTwinning” dotajām iespējām, „eTwinning.lv” un
„eTwinning.net” platformu
un starptautisko projektu
nes angļu, krievu un latviešu va- un to skaits ir 32 – nedaudz lielāks
nozīmi izglītībā.
Skolotājus ieinteresēja iespēja
piedalīties projektos, tāpēc entuziasma netrūka un darbs varēja
sākties. Samērā īsā laika posmā
tika īstenoti divi projekti, kuros
piedalījās angļu valodas pedagogi, 5.а, 5.b, 6.а, 6.b, 7.а klase un
viņu skolotāji. Abi projekti tika
veltīti Eiropas valodu dienai, par
ko liecināja arī to nosaukums „Postcards for European Day of
Languages 2017 “, „European
Day of Languages - greetings across the miles”.
Šo projektu ietvaros skolēni zīmēja, veidoja un parakstīja atklāt-

lodā. Visas atklātnes vienoja tēma
- Eiropas valodu diena. Skolēnu
darba process tika dokumentēts,
veidojot foto un video materiālus.
Katra projekta pielikumā tapa videosveiciens partnerskolai. Skolēni bija gandarīti par darbu un
dalību projektā, jo viņu veidotās
atklātnes devās uz Horvātiju, Itāliju, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju,
Slovākiju, Slovēniju, Franciju,
Rumāniju, Grieķiju, Spāniju, Andoru, Ziemeļīriju, Albāniju, Vāciju, Serbiju un Čehiju.
Šajās aktivitātēs piedalījās vairākas skolas no dažādām valstīm,

par dalībvalstu skaitu.
Nākamajā mēnesī darbu starptautiskajā projektā uzsāks sākumskolas un svešvalodu skolotāji un
viņu skolēni.
Vēlamies pateikties kursu organizatoriem: Ingūnai Lipskai no
„eTwinning NAD”, Annai Beļskai
no J. Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas, Natālijai Karpenko no Daugavpils Saskaņas
pamatskolas.
Irēna Bovtramoviča
un Alīna Lukša,
svešvalodu skolotājas

VESELĪBAS DIENA
MAZAJIEM KRĀSLAVIEŠIEM „PĪLĀDZĪTĪ”
22. septembrī biedrība „Pīlādzītis klubs”
organizēja Veselības dienu maziem bērniem Krāslavas novada domes īstenotā ESF
projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. Veselības
diena tika atklāta ar Krāslavas novada PII
„Pīlādzītis” Olimpiskās dienas 2017 aktivitātēm, jo tieši 22. septembrī visā pasaulē
svinēja Olimpisko dienu. Tāpēc pasākuma
ievaddaļā notika olimpiskā karoga pacelšana un skanēja olimpiskā himna. Pēc tam
visi dalībnieki iesildījās olimpiskajā vingrošanā, lai pievērstu uzmanību veselīgam
dzīvesveidam.
Pasākuma turpinājumā katra bērnu komanda prezentēja savu Veselības dienas devīzes variantu: „Sāc
Veselības dienā un turpini ik dienu!” un vēlāk devās
sporta stafetēs, kas bija veltītas olimpiskajam sporta
veidam - vieglatlētikai: kopā ar Rūķiem Sportistiem
bērni skrēja komandu stafetēs, leca pāri barjerām,
meta lodes tālumā, nūjoja un izpildīja dažādus vispārattīstošus vingrojumus. Stafetēs visi sekoja godīgas spēles principiem sportā, un te valdīja Olimpiskās vērtības – izcilība, draudzība, cieņa! Netika
aizmirsts arī par drošību, bērniem tika dotas noteiktas instrukcijas kustību izpildīšanai un kopīgām darbībām, kurām visi sekoja.
Stafešu nobeigumā visi sapulcējās kopā un bērnus
pārsteidza veselīgā uztura profesors Graudiņš, kas
ieradās pie dalībniekiem, lai atgādinātu par pilnvērtīgā uztura svarīgumu sportojot. Profesors ar ķerru
atveda garšīgu piecgraudu spēka putru, žāvētus un
svaigus augļus. Gardu muti putra ar žāvēto un svaigo augļu piedevām tika apēsta, svaigajā gaisā tā bija
īpaši sātīga.
Silts un saulains laiks ļāva bērniem izspēlēt svaigā
gaisā vairākas kustību spēles ar vieglatlētikas elementiem, un tad sekoja visu dalībnieku apbalvošana,
kā arī zīmējumu konkursa „Mana sporta zāle dabā!”
rezultātu paziņošana un uzvarētāju sumināšana. Zīmējumu konkursā piedalījās 22 bērni no 2 līdz 6
gadu vecuma, bet uz Latvijas Olimpiskās komitejas
Vislatvijas zīmējumu konkursu no Krāslavas novada
tika sūtīts 5-gadīgās Arnitas Uvas Friliņas zīmējums.
Visi bērni, kuri piedalījās Veselības dienā, saņēma
sertiﬁkātus par dalību Olimpiskās dienas pasākumā
un nelielas dāvanas par dalību Veselības dienā.

Dienas gaitā pieaugušajiem pasākuma dalībniekiem (bērnu vecākiem un pedagogiem) tika piedāvātas interesantas lekcijas, ko apmeklēja 26 klausītāji: psiholoģe J. Tracjuka stāstīja un demonstrēja
M. Montesori materiālu izmantošanu bērnu kustību
priekam mājās; logopēde M. Plivča iepazīstināja ar
logoritmikas izmantošanu sirds, asinsvadu stiprināšanai, garīgai attīstībai un veselībai; ārsta palīdze J.
Menicka pastāstīja par pilnvērtīgo uzturu aktīviem
bērniem; sporta skolotāja Z. Bernāte runāja un demonstrēja, kā ar aktīvo punktu pašmasāžu ar personīgo svaru var panākt sirds un asinsvadu stiprināšanu
un stimulēšanu; bet pirmsskolas skolotājas I. Eisaka un A. Rihlicka iepazīstināja ar netradicionālo un
relaksējošo latvisko vingrošanu jeb vingrošanu ar
dainām garīgās veselības veicināšanai. Visu lekciju
klausītāji papildus saņēma dažādus izdales materiālus un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” apliecības
par 3 stundu tālākizglītības programmas „Starpdisciplionārā pieeja pirmsskolas vecuma bērnu ﬁziskās
attīstības veicināšanā” noklausīšanos.
Veselības dienas nogalē bērni noskatījās motivējošās multﬁlmas par sportošanu.
Veselības dienas mērķis tika panākts, jo maziem
krāslaviešiem, viņu vecākiem un citiem pasākuma
dalībniekiem tika radīti papildus stimuli uzsākt vai
atsākt rūpēties par savu veselību, pievēršoties sportam un veselīgam dzīvesveidam. „Veselības dienā
maziem krāslaviešiem” piedalījās 159 dalībnieki,
109 no tiem – bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem.
Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs”
valdes priekšsēdētāja

kultūra

GAISMAS LAIKS

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā no 25. septembra
līdz 24. novembrim skatāma izstāde „Gaismas laiks”.
Izstādi caurvij gaismas tēma, kas risināta stikla un koka
materiālos.

Ekspozīciju veido dizainera, koktēlnieka Jāņa Ziemeļa prasmīgi veidotais koks un stikla mākslinieces Ingas Salmiņas kausētais stikls.
Izstādē apskatāmi gan gaismas objekti, kuros apvienots koks un stikls,
gan kokā izveidoti pulksteņi, kausēti un plastiski veidoti stikla darbi.
Darbu radīšanas procesā neatņemamas sastāvdaļas ir ideju attīstīšana,
variāciju meklēšana, iedvesmošanās dabas formās, krāsās, nepārtraukta
eksperimentēšana, nonākot līdz
vēlamajam rezultātam, izjūtot
materiālu, meklējot līdzsvaru,
apvienojot funkcionalitāti un estētiku.
Ingas Salmiņas stikla darbi tapuši Stikla kausēšanas darbnīcā
Līvānos, savukārt ar koka materiāliem Jānis Ziemelis strādā
savā darbnīcā Preiļu pusē – Riebiņu novadā.
Izstādes noslēgumā plānota arī
radošā darbnīca izstādes apmeklētājiem.
Izstāde „Gaismas laiks” ievada
jaunu, radošās apvienības „Perspektīva” organizētu, izstāžu
ciklu, kas būs skatāms vairākās
Latgales pilsētās.
Izstādi atbalsta VKKF un Latgales Attīstības aģentūra.

TĪRĪBA BEIDZAS TUR,
KUR SĀKAS MEŽS

Ne reizi vien nācies dzirdēt, ka mūsu pilsētas viesi un tūristi atzīst Krāslava ir sakopta un mājīga pilsēta ar gleznainu dabu un tīru ekoloģiju.
Patīkami!
Taču diemžēl tagad, sēņu laikā, ir jākonstatē, ka tīrība beidzas tur, kur
sākas piepilsētas meži. Meklējot meža veltes, ik uz soļa var redzēt dažādu
atkritumu kaudzes - būvgružus, visu veidu plastmasas un stikla pudeles,
veco, vēl padomju laika, sadzīves tehniku un arī mūsdienu datorus. Līdz
ar to var secināt, ka krāslavieši nemaz nav tik perfekti kārtības cienītāji.
Jāņa viesu māja atrodas dabas parka „Daugavas loki” zonā – īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, kur galvenā vērtība ir Latvijas likteņupes ielejas neskartā vide.
„Vēl vakar šeit nebija tādas nekārtības, bet šodien lietavu izskalotajā
ceļmalas grāvī atklāju šo šīfera atlūzu kaudzi. Droši vien kāds brauca sēņot un pie reizes izmeta mežā atkritumus,” ar neslēptu sašutumu pastāstīja
Jānis. „Domāju, ka ar to vēl nebeigsies, pēc kāda laika atvedīs nākamo
kravu.”
Nav retums tādi gadījumi, kad pēc būvgružu sastāva pašvaldības policija
nosaka pārkāpēja personību, un tad jau noteikti tiek piemērots naudas sods.
Šīferi, kura sastāvā ietilpst azbests, Eiropas Savienībā izmantot aizliegts, bet par azbestu saturošu atkritumu izmešanu tam neparedzētās
vietās likumdošanā ir paredzēts naudas sods: 210 – 850 eiro (ﬁziskām
personām) un 350 – 1400 eiro (juridiskām personām).
Vai cilvēki aizdomājas par to, cik daudz laika ir nepieciešams, lai mežā
izmestie atkritumi dabā pilnībā sadalītos? Visbiežāk tas notiek tikai pēc
desmit un pat pēc simt gadiem. Tas nozīmē, ka šādas izgāztuves vairāku
gadsimtu garumā liecinās par mūsu necieņu pret dabu un kultūras trūkumu.
Jautājums: ja cilvēki turpinās izmest atkritumus mežā, vai mūsu mazbērniem un mazmazbērniem būs iespējams atrast tīru vietu, lai atpūstos
pie dabas krūts?

Elvīra Škutāne, autores foto
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informācija
IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvaldes
īpašumā esošā kustamā manta – automašīna (kravas kaste) VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs JG 2389.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1030,00 (viens tūkstotis trīsdesmit eiro, 00 centi), kas ir
izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 103,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības
tīmekļa vietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017. gada 20. oktobrim
plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2017. gada 20. oktobrī plkst.11.00.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā
no izsoles dienas. Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Dunski, tālrunis 28338427. Tālrunis uzziņām - 65681764, 29496549.

„LATVIJAS PASTS”MAINA VSAA
PENSIJU UN PABALSTU PIEGĀDES CENU

No 2018. gada 1. janvāra tiks mainīta cena par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) piešķirto valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā.
VSAA organizētā publiskā iepirkuma rezultātā pakalpojuma sniegšanas tiesības ieguva VAS „Latvijas Pasts”, kas pakalpojumu periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
piedāvāja sniegt par cenu 2,39 eiro iepriekšējās cenas 1,74 eiro vietā. Šīs izmaksas sedz saņēmējs.
Sākot no nākamā gada janvāra, VSAA no izmaksājamās pensijas, pabalsta vai atlīdzības ieturēs 2,39
eiro un pārskaitīs šo summu VAS „Latvijas Pasts”.

KRĀSLAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA INFORMĒ

Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību jautājumiem, kas skar bērnu intereses un tiesības, un
nodrošinātu nepilngadīgo bērnu tiesību aizsardzību, bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesību aktiem,
kuros noteikti bāriņtiesas rīcības un kompetences jautājumi, paziņo, ka informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem bāriņtiesas darbiniekiem ir iespējams sniegt katru darba
dienu gan bāriņtiesā, gan zvanot pa tālr. 65623319.
Ja ir nepieciešams sniegt ziņojumus pēc darba laika, tālr. 29438236.

LAI PALĪDZĒTU SASNIEGT ĢIMENES NĀKOTNES MĒRĶUS!

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību
mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā. Apmācības programma sastāv no četriem
moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas.
2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Latgalē apmācības realizēs mācību centrs „Fibra”. Plānotās apmācības sniegšanas vietas Latgalē – Rēzekne, Ludza, Kārsava, Daugavpils, Krāslava, Viļāni, Preiļi.
Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības
būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim. Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

KRĀSLAVAS
PELDBASEINA
DARBA LAIKS
UN CENRĀDIS

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Bez SPA zonas
BRĪVDIENA
06:30 – 17:00
10:00 – 17:00
06:30 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

Ar SPA zonu
17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
12:00 – 22:00
12:00 – 20:00

KRĀSLAVAS PELDBASEINA CENRĀDIS NO 10.10.2017.
Cenrādis bez
SPA zonas
3 st. 1 st. 15 min 2 st.

Cenrādis ar SPA zonu
1st. 15min 2 st.

TREŠAIS LATVIJAS ČEMPIONĀTA POSMS

23.-24. septembrī Jelgavā notika Latvijas skolēnu 70. spartakiāde. Krāslavas sporta tūrisma pulciņa „SapSan” dalībnieki 16 cilvēku sastāvā startēja šajās sacensībās.
Pirmajā dienā bija orientēšanās sacensības komandām. Tajās A grupa izcīnīja 3.
vietu. Vēlāk sekoja individuālā tūrisma tehnika (ITT) – visi dalībnieki ar godu pierādīja savu veiklību un precizitāti. ITT tika gūtas šādas godalgotas vietas: D grupā
Arnim Šidlovskim 3. vieta; C grupā 2. vieta Diānai Smertjevai, 3. vieta Evitai Mažutai, 2. vieta Dmitrijam Berestnevam; B grupā 1. vieta Alisei Samsonovičai; A grupā
3. vieta Alisei Sivko, 1. vieta Ilmāram Murānam.
Pēc piesātinātās pirmās dienas sekoja starti komandas tūrisma tehnikā (KTT). Šajā
reizē Krāslavu pārstāvēja divas B grupas komandas, kas ieguva 2. un 3. vietu, savukārt A grupas dalībnieki izcīnīja 1. vietu. Kopsummā pēc orientēšanās sacensībām
un KTT rezultātiem A grupa 3. čempionāta posmā ieguva 2. godpilno vietu. Apsveicam visus dalībniekus ar lieliskajiem rezultātiem! Paldies Krāslavas novada domei
par sacensībām nodrošināto transportu. Nākamās sacensības sporta tūrismā notiks
14.-15. oktobrī. Cītīgi trenēsimies un gūsim vēl labākus panākumus.
Laura Dzalbe, Krāslavas BJC sporta tūrisma pulciņa „SapSan” dalībniece

SEPTEMBRIS - SKOLĒNU SPORTA SACENSĪBU LAIKS!

2017./2018. mācību gadā skolēni ar futbola sacensībām uzsāka 71. skolēnu spēles
Krāslavas un Dagdas novadā.
14. septembrī Krāslavas Varavīksnes stadionā pulcējās trīs futbola komandas. Pirmo vietu un kausu pārliecinoši izcīnīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda,
otro vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, bet trešo vietu - Krāslavas
pamatskolas komanda.
20. septembrī, pēc gada pārtraukuma, notika mešanas disciplīnu sacensības vieglatlētikā
Krāslavas Varavīksnes stadionā. Tajās piedalījās skolēni no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Šķeltovas pamatskolas.
Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe

„VELODIENA VESELĪGAM DZĪVESVEIDAM”

23. septembrī Krāslavas pilsētas stadionā notika „Velodiena veselīgam dzīvesveidam”
Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Pirmo reizi notika velo-foto orientēšanās Krāslavas pilsētas parkā. Tas bija ļoti aizraujoši,
distancē devās astoņas komandas. Daži foto orientēšanās maršrutu veica bez velosipēda, jo
kādam no komandas nebija braucamā. Bija jāatrod 13 dažādi punkti. Pēdējā no tiem bija
jāsaliek teikums ar pasākuma tematiku.
Pirmo reizi tika organizētas velosprinta sacensības, kurās savus spēkus izmēģināja gan
mazi, gan lieli ar dažādu veidu velosipēdiem un skrejriteņiem. Visi guva pozitīvas emocijas.
Aizraujošās ģimenes stafetēs piedalījās sešas komandas. Ģimenēm vajadzēja gan skriet
vingrošanās riņķī, gan pārvietot trīs bumbas vienlaicīgi, gan lēkt ar sasietām kājām, kā arī
veikt daudzveidīgus uzdevumus. Stafešu laikā dalībnieki uzdevumus veica ar ķiveri galvā.
Velosipēda vadīšanas prasmju sacensībās nemaz tik viegli negāja, jo vajadzēja izbraukt
gan astotnieku, gan pa slīpu distanci, gan pa šūpojošos dēli un citiem šķēršļiem. Dalībnieku
iespaidi - astotnieku izbraukt, neapgāžot klučus, nav iespējams! Visi kopā slīpēsim mūsu
velosipēda vadīšanas prasmes!
Visi šajā dienā bija ieguvēji, jo pavadījām laiku svaiga gaisā, guvām jaunas zināšanas un
izmēģinājām savas prasmes daudzveidīgās aktivitātēs!
Ilona Vanaga,biedrība „SPORTISTS”

ĢIMENES FUTBOLA DIENA

Vienā no šogad retajām saulainajām svētdienām Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā notika liela rosība. Biedrība „Futbola klubs „Krāslava”” rīkoja Krāslavas
novada domes īstenotā ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros Ģimenes futbola dienu.
Prieks, ka pasākumu apmeklēja tik daudz krāslaviešu - bērniem līdzi devās vecāki,
vecākiem līdzi bērni, kuri nāca tikai uz piepūšamajām atrakcijām, aktīvi iesaistījās
konkursos, kuri nāca sacensties futbolsprasmē, varēja paspēlēt arī jautro futbolu ar
lielajām piepūšamajām bumbām. Bet rezultātā diena tika pavadīta, aktīvi sportojot
un ar ģimeni un draugiem, kā arī iegūti jauni draugi un pārliecība, ka sports ir veselība un aizraujošs vaļasprieks.
Vija Sjadro, pasākuma koordinatore

Peldbaseina vienreizējais apmeklējums
Pieaugušie (no 19 gadiem)
5,00
6,50 8,00 3,00
4,50
Bērni/Juniori (līdz 18 gadiem ieskaitot +
Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu 3,00
4,50 6,00 2,50
3,50
skolēni, uzrādot skolēna apliecību)*
* Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) tikai pieaugušā pavadībā. Ar vienu pavadošo
personu (ja tas nav bērna vecāks/vecvecāks/treneris vai organizētā grupa) drīkst iet ne vairāk kā 2 bērni.
Ģimenes piedāvājums**
Katrs pieaugušais
4,00
5,50 7,00 2,50
3,50
+ katrs bērns no 5 līdz 11 g.v. (ieskaitot) 2,00
3,00 4,00 1,50
2,50
+ katrs bērns līdz 4 g.v. (ieskaitot) ***
1,00
1,00 1,00 1,00
1,00
** Ģimenes piedāvājums ir paredzēts tikai ģimenes peldbaseina apmeklējumam ar bērnu
līdz 11 g.v. pilngadīgo radinieku (vecāki, vecvecāki, bērna brāļi un māsas, vecāka laulātais
vai civilvīrs/civilsieva) pavadībā.
***Bērni līdz 4 g.v. (ieskaitot) apmeklē baseinu tikai kopā ar pieaugušo (1 pieaugušais +
max. 2 bērni)
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

sludinājumi
 Nozaudēts atslēgu saišķis Krāslavā.
Atradēju lūdzam atdot pret atlīdzību. T.
26821516.
 Atdošu sterilizētus kaķēnus labās rokās. T. 26821516.
 Pārdod īpašumu Krāslavā, Indras
ielā 26. Zeme (5162 m2), ir celtnes. T.
29803845.
 Pārdodu lina sēklu raušus.T.22498065.
 Pērk 2-istabu dzīvokli Krāslavā. T.
26459405.
 Meklēju darbu Krāslavā. T. 26459405.
 Pārdod sintezatoru, velosipēdu, mēbeles un sadzīves tehniku no Vācijas. T.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

22053960.
 Pārdod medu, 3 l – 20 €. T. 26363427.
 Pārdod automašīnu „Opel Astra”, dīzelis 1,7, 2000. g., TA - 2018. gada maijs.
T.28883359.
 Pārdod bērza malku klučos. T.
29111637.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru)
remonts (kravas automobiļi, vieglie auto,
traktori). T. 29413904.
 Dīzeļa dzinēja „common rail” degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču
izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu
sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas
diagnostika un remonts. T.29413904.
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

