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Objektu galvenā ideja ir vizuā-
li akcentēt Daugavas skaistumu 
un darīt košāku un pievilcīgāku 
dzimto Krāslavas pilsētu. Kā zi-
nāms, Krāslavas daļa atrodas vie-
nā no skaistākajām Latvijas vie-
tām – aizsargājamo ainavu apvidū 
„Augšdaugava”, kas kopš 2011. 
gada sākuma iekļauts UNESCO 
pasaules mantojuma sarakstā, tā-
pēc paredzams, ka fotorāmji kļūs 
par iemīļotu tūrisma objektu. 

Objektu kopējās izmaksas ir 
1670,00 EUR, t.sk. fi nansējums 
600,00 EUR apmērā saņemts no 
Krāslavas novada domes projektu 
konkursa „Iedzīvotāji veido savu 

vidi” ietvaros; 1070,00 EUR ie-
guldīja Rietumu bankas labdarī-
bas fonds, atbalstot „Zibšņa” pro-
jektu konkursā „Sprīdis labākai 
dzīvei”. 

Fotoklubs „Zibsnis” aicina ie-
vērot drošību un baudīt nesteidzo-
ties!

! Objekti nav paredzēti sēdēša-
nai.

! Ostas ielā uzstādītais rāmis 
kadra maiņai pagriežams 180 °.

! Lietotāji uzņemas pilnu atbil-
dību par savu drošību un veselību.

 Gunta Ahromkina, 
idejas autore 

un projektu vadītāja 

IERĀMĒ 
AUGŠDAUGAVU!

DAUGAVAS KRASTĀ
 UZSTĀDĪTI 

STILIZĒTI FOTORĀMJI
Vasaras nogalē gluži kā sēnes pēc lietus Ostas un Vidze-

mes ielā parādījās jauni objekti – Krāslavas koka mežģīņu 
stilistikā izpildīti fotorāmji. 

Jauno objektu izveide un uzstādīšana ir fotokluba „Zibs-
nis” iniciatīva, kuru atbalstīja vietējā sabiedrība, Rietumu 
bankas labdarības fonds, Krāslavas novada dome, SIA 
„GSK”, pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”, Āris un 
Normunds Vanagi, SIA „Bungala”, Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas struktūrvienība, kluba draugi un domubiedri. 

Krāslavā tiek turpināts ielu re-
monts. Nesen ir pabeigts ceļa se-
guma posma remonts un trotuāru 
ierīkošana Prospekta ielā. Pilna 
rekonstrukcija - lietus kanalizā-
cijas, apgaismojuma, trotuāru un 
ceļa seguma ierīkošana – norisi-
nās Rancāna ielas posmā. Tādā 
pašā apjomā darbi tiek veikti Pī-
lādžu ielā. Šeit tiks ierīkota arī 
autostāvvieta. Remontdarbi ir or-
ganizēti, izmantojot pašvaldības 
budžeta līdzekļus. 

Kā uzsvēra Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks, nākamajā renovācijas 
darbu periodā par pašvaldības 

naudu plānots izremontēt atlikušo 
Rancāna ielas posmu līdz Rīgas 
ielai un rekonstruēt asfalta segu-
mu Varavīksnes sākumskolas te-
ritorijā. 

Savukārt Vasarnīcu un Lie-
lās ielas rekonstrukcijai, kā arī 
caurbrauktuvei no Lielās ielas 
līdz ēkai Vienības ielā 67 novada 
dome plāno piesaistīt līdzfi nan-
sējumu no Eiropas Savienības 
programmām, kas ir paredzētas 
uzņēmējdarbības atbalstam. Va-
sarnīcu ielā atrodas šūšanas cehs, 
bet ēkā Vienības ielā 67 - autoser-
viss, drīz vien šajā ēkā tiks atvēr-
ta arī veterinārā prakse. 

TIEK TURPINĀTI PLĀNOTIE 
IELU REMONTDARBI

 Elvīra Škutāne, autores foto

Stilizēti fotoramji Daugavas krastā
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KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

PAR PAVEIKTO DARBU AUGUSTĀ
Sastādīti 24 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 23 par at-

kritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un 1 par sīku huligā-
nismu.

 Saņemti 17 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 213 izsaukumi. Tika 
veiktas 68 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāk-
tas četras administratīvās lietvedības.

Turklāt tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no 
sestdienas uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievēro-
šana pasākuma „Putu paradīze” laikā Krāslavas estrādē un Latvijas Piļu 
un muižu asociācijas „Muižnieku turnīrs” pasākuma laikā.

 Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Daugav-
pils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.

Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti divi klaiņojošie kaķi 
un vienpadsmit klaiņojošie suņi.

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ 

KOMISIJA ZIŅO
2015. gada 1. septembrī notika kārtējā administratīvās 

komisijas sēde, kurā tika izskatītas 33 administratīvo pār-
kāpumu lietas:

- par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai cita 
veida atkritumiem V.N., dzim.1973. g., tika uzlikts naudas sods 30 EUR 
apmērā;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā J.K., dzim.1955. 
g., I.I., dzim.1978. g., A.A., dzim.1965. g., I.K., dzim.1968. g., 
A.N., dzim.1974. g., Z.J., dzim.1950. g., M.M., dzim.1940. g., 
A.C., dzim.1968. g., L.D., dzim.1949. g., V.S., dzim.1957. g., A.B., 
dzim.1955. g., J.B., dzim.1958. g., T.Š., dzim.1939. g., I.R., dzim.1942. 
g., J.Š., dzim.1941. g., Z.E., dzim.1937. g., A.C., dzim.1939. g., T.Š., 
dzim.1952. g., J.B., dzim.1957. g., A.F., dzim.1984. g., G.H., dzim.1954. 
g., A.M., dzim.1933. g., M.S., dzim.1955. g., E.B., dzim.1953. g., S.K., 
dzim.1978. g., K.L., dzim.1961. g. un A.Š., dzim.1941. g. tika izteikts 
mutvārdu aizrādījums katram, bet J.B.,dzim.1951. g., tika uzlikts nau-
das sods 70 EUR apmērā;

- par stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši lopi, J.Z., dzim.1956. g., tika 
uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;

- par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai cita 
veida atkritumiem V.N., dzim.1973. g., J.Š., dzim.1972. g. un A.D., 
dzim.1975. g., tika uzlikts naudas sods 25 EUR apmērā katram.

Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2015. gada 6. oktobrī 
plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

AICINA IESNIEGT DOKUMENTUS
 LATVIJAS PILSONĪBAS REĢISTRĒŠANAI

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS 
PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

Baltkrievijas Republikas pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo vai 
īslaicīgi uzturas Latvijā, var realizēt savas vēlēšanu tiesī-
bas un piedalīties Baltkrievijas Republikas Prezidenta vē-
lēšanās, kuras notiks 2015. gada 11. oktobrī.

Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī (18. novembra 
iela 44, Daugavpils) ir ierīkots 97. vēlēšanu iecirknis, kā arī izveidota 
Baltkrievijas Republikas Prezidenta vēlēšanu iecirkņa komisija šādā sa-
stāvā:

komisijas priekšsēdētāja - Antoņina Struņevska;
komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jurijs Dovidovskis;
sekretāre - Ludmila Kozlova.
Galvenajā balsošanas dienā, 11. oktobrī, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti 

no pulksten 8.00 līdz 20.00. 
Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Vēlēšanu kodeksu Baltkrievijas 

Republikas pilsoņiem ir tiesības balsot iepriekšējās balsošanas dienās 
– no 2015. gada 6. oktobra līdz 10. oktobrim ieskaitot. Iepriekšējās bal-
sošanas laikā iecirkņi būs atvērti no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 
un no pulksten 16.00 līdz pulksten 19.00. 

Vēlēšanu dienā, 2015. gada 11. oktobrī, Baltkrievijas Republikas pil-
soņiem, kuri dzīvo Krāslavā un Krāslavas novadā, arī tiks organizēta 
balsošana, kas norisināsies Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, no 
plkst. 14.00 līdz 16.00.

Balsošanai ir nepieciešama Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase. 
Aicinām Baltkrievijas Republikas pilsoņus piedalīties Baltkrievijas 

Republikas Prezidenta vēlēšanās.      
       

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atgādina, 
ka Latvijā dzīvojošie Latvijas nepilsoņi vai bezvalst-
nieki, kas līdz 2013. gada 1. oktobrim apguva pilnu 
mācību kursu latviešu mācībvalodā, iegūstot pamat-
izglītību vai vispārējo vidējo izglītību, nekārtojot 
pārbaudījumus, var reģistrēt Latvijas pilsonību vēl 
tikai līdz 2015. gada 1. oktobrim.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina per-
sonas, kuras atbilst Pilsonības likuma nosacījumiem 
un vēlas reģistrēt Latvijas pilsonību, iesniegt doku-
mentus Latvijas pilsonības iegūšanai. Vēršam uzma-
nību uz to, ka dokumentu iesniegšanu nevajadzētu 
atlikt uz pēdējo dienu.

Iesniegumu un dokumentus Latvijas pilsonības ie-
gūšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot šādus 
dokumentus:

1) personu apliecinošu dokumentu (pasi vai perso-
nas apliecību);

2) apliecību vai diplomu par pamatizglītības vai 
vispārējās (profesionālās) vidējās izglītības iegūšanu 

un tam pievienoto sekmju izrakstu;
3) mācību iestādes vai arhīva izdoto izziņu, kas 

apliecina, ka apgūts pilns pamatskolas vai vispārējās 
vidējās izglītības mācību kurss latviešu valodā.

Vienlaikus norādām, ka persona, kura līdz 2013. 
gada 1. oktobrim sākusi pamatizglītības vai vispārē-
jās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā 
tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus 
pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītī-
bas vai profesionālās vidējās izglītības programmu 
apgūšanas latviešu valodā.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
statistikas datiem saistībā ar izglītības ieguvi latviešu 
valodā 2014. gadā Latvijas pilsonību ieguvušas 296 
personas, savukārt 2015. gadā no janvāra līdz jūni-
jam 139 personas.

Informāciju par kārtību, kādā personu reģistrē par 
Latvijas pilsoni, var iegūt Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes mājaslapā.

Laura Laiva,
PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Sākot ar 2015. gada 14. un 15. septembri, 
reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifi 
 vienādoti daļā bijušā Krāslavas rajona, kur 
sabiedriskā transporta pakalpojumus no-
drošina SIA „Astašova” un „Robežnieki”. 
Šobrīd reģionālo autobusu pārvadājumos 
ir 24 dažādi tarifi, tādēļ to vienādošanas 
rezultātā braukšanas maksa, braucot da-
žāda garuma distances, vietām paliks ne-
mainīga, samazināsies vai cituviet arī pa-
lielināsies. 

Šobrīd bijušajā Krāslavas rajonā reģionālajos vie-
tējos maršrutos sabiedriskā transporta pakalpojumus 
nodrošina trīs pārvadātāji. SIA „Robežnieki” apkal-
potajos maršrutos tarifi  tiks vienādoti no 14. septem-
bra, SIA „Astašova” – no 15. septembra, bet SIA 
„Daugavpils AP” – no 1. oktobra. Autotransporta di-
rekcija turpina darbu pie reģionālo vietējo maršrutu 
autobusu tarifu aprēķināšanas un saskaņošanas, tādēļ 
datumi, kad braukšanas maksas izmaiņas stāsies spē-
kā, atšķiras katra pārvadātāja apkalpotajos maršrutos. 

Ņemot vērā to, ka SIA „Robežnieki” apkalpotajos 
maršrutos – teritorijā ārpus reģionālā nozīmes centra 
– maksa par braucienu starp pirmajām pieturvietām 
vēsturiski ir saglabājusies neatbilstoši zema, tarifu 
izlīdzināšanas rezultātā tā var pieaugt pat par 0,25 
eiro, sasniedzot 0,35 eiro. Autobusa biļetes cena 
pieaugs, mērojot arī attālumu no septiņiem līdz 40 
kilometriem, bet braukšanas maksa samazināsies, 
braucot distances, kas garākas par 40 kilometriem. 
Savukārt Krāslavas teritorijā, kur sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus nodrošina SIA „Astašova”, mak-
sa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs par 
pieciem eiro centiem, sasniedzot 0,50 eiro, bet pārējā 

SIA „Astašova” apkalpotajā bijušā Krāslavas rajona 
teritorijā, braucot attālumu starp pirmajām pieturvie-
tām, biļetes cena paliks nemainīga. Mērojot attālumu 
no septiņiem līdz 33 kilometriem, brauciena maksa 
nedaudz palielināsies. 

Vienādojot sabiedriskā transporta tarifus, iedzīvo-
tāji par braucienu sabiedriskajā transportā maksās 
pēc vienādiem principiem neatkarīgi no vietas, kur 
tie atrodas. Tāpat iedzīvotājiem būs iespēja iegādā-
ties abonementa biļeti, kas regulārajiem pasažieriem 
par braucienu sabiedriskajā transportā ļaus maksāt 
lētāk, un perspektīvā plānots ieviest arī vienotu biļeti 
braucienam gan ar vilcienu, gan autobusu.

Tarifu vienādošanas procesā ir izveidotas četras 
dažādas minimālās braukšanas maksas, kuru lielums 
ir atkarīgs no attīstības centra līmeņa. Maksa par 
brauciena pirmajiem kilometriem būs atšķirīga Rīgā, 
pārējās republikas nozīmes pilsētās, reģionālās nozī-
mes centros un pārējā valsts teritorijā. Tāpat plānots 
ieviest vienādu maksu par katru brauciena kilomet-
ru – braucienam no septiņiem līdz 33 kilometriem 
maksa būs viena, bet, sākot ar 33.kilometru, plānots 
cenas samazinājums. 

Ņemot vērā to, ka reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 
7600 reisu ar vairāk nekā 6000 pieturvietu, lai no-
skaidrotu, par cik centiem mainās biļetes cena, braucot 
līdz katrai no šīm pieturvietām, aicinām iedzīvotājus 
sazināties ar attiecīgo pasažieru pārvadātāju uzņēmu-
mu vai Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pastu - 
atd@atd.lv, sociālajos tīklos „twitter” un „facebook” 
vai zvanot pa tālruni 67686499 un 67502869.

Zane Plone,
VSIA „Autotransporta direkcija”

komunikācijas speciāliste 

NOVADĀ VIENĀDOTI
 BRAUKŠANAS TARIFI

Latvijas Veselības ministrija, Slimību profilakses un kon-
troles centrs un biedrība „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas 
konsultantu asociācija” organizē bezmaksas seminārus 
„Bērna zīdīšana – teorija un prakse”.  

Esiet laipni lūgti uz bezmaksas semināru Krāslavā 24. septembrī 
plkst.17:00, Pils ielā 5. Semināru vadīs Dana Lahtionova - zīdīšanas 
veicināšanas konsultante. Seminārā jūs uzzināsiet, kā zīdīt bērnu, varē-
siet uzdot jautājumus par zīdīšanu. Tikšanās notiks draudzīgā atmosfērā 
ar tēju un našķiem. Ja nav iespējams atnākt bez bērniņa, tad droši varat 
ņemt viņu līdzi. Semināru Krāslavā atbalsta biedrība „Cilvēka attīstības 
centrs” un Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”. Papildus informācija 
pa tālr. 29517111.

          „BĒRNA ZĪDĪŠANA – 
                          TEORIJA UN  PRAKSE”
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 Svētku uzdevums ir ievārījuma vārīšanas tradīci-
jas saglabāšana un popularizēšana. Ievārījuma vā-
rīšana un degustācija tiek piedāvāta arī kā tūrisma 
produkts Indras ciemata viesiem un Indras aušanas 
darbnīcas apmeklētājiem. 

2013. gadā „Ievārījuma svētku” ietvaros tika uz-
sākta Indras Zaptes dārza izveide.

Šī gada vasarā, pateicoties Krāslavas novada do-
mes rīkotajam projektu konkursam „Iedzīvotāji vei-
do savu vidi 2015”, radās iespēja turpināt attīstīt un 
labiekārtot Indras Zaptes dārzu. Indras jauniešu bied-
rība „Stāvēt aizliegts” saņēma fi nansējumu 400.00 
EUR apmērā projekta realizācijai. 

   Projekta realizācijas rezultātā tika labiekārtots 
Indras Zaptes dārzs. Iestādīti augļu krūmi un dekora-
tīvie krūmi un izveidota sakopta, estētiski pievilcīga 
vide, ierīkoti dārza beņķi, kur varēs atpūsties dārza 
apmeklētāji. Ogas un augļi, kuri tiks iegūti no Zaptes 
dārzā iestādītajiemkrūmiem, tiks izmantoti Ievārī-

juma svētku organizēšanai un ievārījumu vārīšanai. 
Zaptes dārzs kļūs par tūrisma objektu Indras ciematā, 

kuru tūristi varēs apmek-
lēt, vākt ogas un piedalī-
ties ievārījuma vārīšanas 
procesā.

Zaptes dārza attīstība 
turpināsies. Ievārījuma 
svētku ietvaros Indras 
ciemata Dārza ielas ie-
dzīvotāji dāvināja piecus 
valriekstu koku stādus , 
kuri tika izaudzēti pašu 
rokām.

Ērika Zarovska, 
projekta koordinatore

INDRAS ZAPTES DĀRZA LABIEKĀRTOŠANA
   Katram Krāslavas novada pagastam ir 

sava kultūras dzīves specifika un īpaši pie-
dāvājumi. Indras pagastā kopš 2014. gada 
ik gadu tiek organizēti un svinēti „Ievārīju-
ma svētki”. 

Konkursā var piedalīties jeb-
kurš Krāslavas novada jaunietis 
vecumā no 14 līdz 25 gadiem, 
iesūtot fotogrāfi jas, kas raksturo 
uzņēmējdarbību novada vidē.

Konkursa mērķis ir mudināt 
jauniešus apzināt Krāslavas nova-
da veiksmīgākos uzņēmējus, vei-
cinot interesi par uzņēmējdarbību. 
Fotogrāfi ja ir viens no veidiem, 
kā radošā veidā aicināt jauniešus 

izteikt savu viedokli.
Visas fotogrāfi jas, kas konkur-

sam tiks iesniegtas noteiktajā ter-
miņā atbilstoši tēmai un prasībām, 
vērtēs speciāli šim nolūkam izvei-
dota žūrija. Labāko darbu autori 
tiks aicināti doties braucienā pa 
Krāslavas novadu un apmeklēt 
veiksmīgākos uzņēmējus, labākās 
fotogrāfi jas tiks publicētas  infor-
matīvajā izdevumā „Krāslavas 

novada veiksmes stāsti”. Detali-
zētāku aprakstu par fotogrāfi ju ie-
sniegšanas kārtību un noformēju-
mu var atrast konkursa nolikumā.

Fotokonkurss tiek organizēts 
kluba „Varavīksne” jauniešu ini-
ciatīvas projekta „Krāslavas no-
vada veiksmes stāsti” ietvaros, 
ko fi nansiāli atbalstīja Krāslavas 
novada dome.

Papildu informāciju par kon-
kursu var saņemt, rakstot uz mi-
kulaane@inbox.lv vai zvanot pa 
tālr.29550889.

Galina Mikulāne, 
jauniešu kluba 

„Varavīksne” vadītāja

FOTOKONKURSS JAUNIEŠIEM 
„KRĀSLAVAS NOVADA

 VEIKSMES STĀSTI”
Līdz šī gada 16. oktobrim Krāslavas novada jaunieši tiek 

aicināti iesūtīt savus fotodarbus konkursam „Krāslavas 
novada veiksmes stāsti”. Piedaloties konkursā, ir iespēja 
ne tikai radoši izpausties, bet arī paust savu viedokli par 
uzņēmējdarbību Krāslavas novadā, kā arī jauniešu lomu 
mūsu novada dzīvē. 

Jocīgas izjūtas pārņem mūs septembra pir-
majās dienās. It kā dienas joprojām ir vienā-
da garuma, taču dažiem rodas dīvainas ilgas 
vai nu pēc vasaras, vai nu pēc skolas… Bet ko 
nu vairs, septembris ir klāt!

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā vasaras laiks 
paskrēja ar paātrinājumu, liekot ar gandarījumu atska-
tīties uz padarīto. Lasītāju aktivitāte bija nenoliedzama, 
bibliotēku apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan jauni 
lasītāji no Krāslavas un citām Latvijas pilsētām, gan no 
ārzemēm atbraukuši viesi. Gaidīts bija ikviens, ko aplie-
cināja lielā skolēnu aktivitāte, jo viņi lasīja gan skolas 
ieteikto literatūru, gan vienkārši interesantas grāmatas. 

Arī bibliotēka septembri sagaidīja ar rosīgiem darbiem 
- par Krāslavas novada pašvaldības līdzekļiem tika ie-
gādātas jaunas grāmatas, papildināta Bērnu un jauniešu 
žūrijas 2015 grāmatu kolekcija, saņemti un apstrādāti la-
sītāju dāvinājumi bibliotēkai un, protams, tika organizēti 
pasākumi sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, organizā-
cijām, bērnu nometni un Latvijas kolēģiem.

Mūsu novada iedzīvotāju lasītprieku apliecina dalība 
izdevniecību izsludinātajos konkursos un konkursu uz-
varētāju vārdi. Šovasar prieks par Loretas Makņas dros-
mi un atsaucību piedalīties „Zvaigzne ABC” grāmatu la-
sīšanas startā, par Armanda Vagaļa atraktīvāko konkursa 
pieteikumu, interesantām atsauksmēm par izlasītām grā-

matām, par Karīnas Parazenko pasaku dižautores titulu, 
sacerot pasakas un teikas par to, kā radušies dzīvnieki, 
kā arī par tiem, kuri izlasīja grāmatu, uzsākot skolas gai-
tas.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbs iegāja 
rudens režīmā, atgādinām, ka turpmāk lasītājus gaidām 
no pulksten 11.00 līdz 18.00 darbadienās un sestdienās 
no 10.00 līdz 16.00, savukārt Bērnu literatūras nodaļa 
savus lasītājus gaida darbadienās no pulksten 11.00 līdz 
18.00. Šī gada 18. septembrī gaidām jūs Krāslavas un 
Dagdas novadu 14. Grāmatu svētkos, kā arī citos Krāsla-
vas bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

Sekojiet mums mājaslapā: www.bibliotekakraslava.lv 
un esiet arī turpmāk aktīvi lasītāji!

SEPTEMBRA ATKLĀJUMI BIBLIOTĒKĀ

„NO VIENA LIKTEŅSTĀSTA 
LĪDZ VISAS NĀCIJAS VĒSTUREI”
Kultūrvēsturiskā enciklopēdija „Nekropole.info” ir uzsā-

kusi savu darbību 2010. gada rudenī, bet 2011. gada 3. 
martā pirmā programmatūras versija tika nodota publis-
kai lietošanai. Šobrīd ierakstus var veikt 11 valodās, en-
ciklopēdiju apmeklēja cilvēki no 217 pasaules valstīm un 
ik dienu vidēji tiek apskatītas ne mazāk kā 15 000 - 25000 
lappuses.

Kultūrvēsturiskā enciklopēdija 
„Nekropole.info” ir radīta kā datu 
bāze, lai radītu un uzturētu unikā-
lu kultūrvēsturisku datu bāzi, pie-
dāvājot iespējas ikvienam rakstīt 
savu dzimtas stāstu, atmiņas par 
radinieku, skolotāju vai kolēģi, 
tādējādi veidojot plašāku un pil-
nīgāku skatījumu par laiku, noti-
kumiem un cilvēkiem tajā. „Nek-
ropole.info” devīze ir „Rakstām 
vēsturi kopā!”

Pēc autoru ieceres tā ir publiska 
tautas enciklopēdija, kurā ierak-
stus var un ir aicināti veikt – ik-
viens:

- var ierakstīt ziņas par perso-
nām – kad un kur dzimis, audzis, 
mācījies, dzīvojis, strādājis un 
tml., norādot arī svarīgākos noti-
kumus pievienotajā kartē;

- var norādīt tautību;
- var norādīt kategoriju – pro-

fesiju, piederību kādai apzīmētai 
grupai – kara dalībnieks, ordeņa 
kavalieris, Sarkanā Krusta biedrs, 
kāda konkrēta notikuma dalīb-
nieks un tml.;

- var pievienot ierakstam foto 
un video materiālus;

- var norādīt radniecības saites;
- var norādīt arī sociālās saites 

– draugs, paziņa, kolēģis, skolas-
biedrs un tml.;

- var norādīt kapsētu;
- var izveidot kapa vietas ap-

rakstu (piemēram, ģimenes kapi) 
ar konkrētu vietas norādi kapsētā;

- var atrast un izveidot konkrētu 
maršruta karti no datora lietotāja 
līdz konkrētai kapsētai vai vietai;

- var piesaistīt personas pie kon-
krētiem enciklopēdijā ierakstītiem 
notikumiem vai vietām.

Šeit personas netiek šķirotas 
svarīgās un mazāk svarīgās. Mēs 
aicinām saglabāt jebkuras perso-
nas piemiņu.

„Nekropole.info” jau šobrīd ir 
vairāk nekā 7,1 miljonu personu 
likteņstāsti, sākot no vienkārša 
fakta par to, ka persona ir bijusi, 
beidzot ar plašu tekstuālu un au-
diovizuālu informāciju.

Par to, ka šī ierosme guvusi 
atsaucību, liecina statistika - jau 
šobrīd satura radīšanā ir iesaistī-

jušies vairāk nekā 9,000 reģistrētu 
lietotāju, savukārt vienkāršu inte-
resentu un lasītāju skaits jau pār-
sniedzis 3,300,000.

Mērķauditorija ir jebkurš inter-
neta lietotājs Latvijā un pasaulē, 
kurš ir motivēts interneta vidē at-
rast ziņas par saviem tuviniekiem 
vai interesējošām personām, kā 
arī (galvenais) atstāt ziņas par sa-
viem piederīgajiem un veikt ierak-
stus par savu dzimtu, ģimeni, to 
var darīt ikviens, kurš interesējas 
par Latvijas vietu un lomu pasau-
les kultūrā, meklē kādas personas, 
notikumus, piemiņas vietas vai 
plāno apmeklēt piemiņas vietas 
vai kapus kā kultūrvēstures tū-
risma objektu. Īpaši tiek uzsvērta 
personu vai notikumu saistība ar 
Latviju. Šī brīža portāla aktualitā-
te ir jauna sadaļa „Vietas” – tā ir 
datu bāze ne tikai par personām, 
bet arī par notikumiem un vietām, 
kas saistītas ar personām. Mūsu 
enciklopēdija sniedz atbildes uz 
jautājumiem - kas? kur? kad?, jo 
personas un notikumi ir savstarpē-
ji saistīti, atsevišķu dzimtu vēsture 
veido nācijas vēsturi. 

Mūsu mērķis ir maksimāli pa-
plašināt to personu loku, kuri neat-
karīgi no tautības un dzīves vietas 
izjūt piederību Latvijas valstij un 
lepojas ar to. Latvieši ir izklīduši 
visā pasaulē, bet par daudziem pē-
das nevar atrast tepat Latvijā. Tā-
pēc aicinām pašvaldības, skolas, 
iestādes, sabiedriskās organizāci-
jas apzināt un rakstīt savu vēsturi, 
neaizmirstot nevienu. Līdz Latvi-
jas valsts simtgadei vēlamies sa-
vākt ziņas par cilvēkiem, kuri dzī-
vojuši vai bijuši saistīti ar Latviju.

Pasaules kultūrvēsturisko per-
sonu, piemiņas vietu un notiku-
mu enciklopēdiju veido biedrība 
„Nekropole.info”, kurai ir pie-
šķirts sabiedriskā labuma statuss 
vēsturē un zinātnē. 

Mēs aicinām ikvienu atbalstīt 
mūsu kultūrvēsturisko iniciatīvu 
„No viena likteņstāsta līdz visas 
nācijas vēsturei”, kur ikviens var 
piedalīties ar savām zināšanām, 
atmiņām.

Biedrība „Nekropole.info”



4
darbi, notikumi, cilvēki

AICINA 
UZ DEGUSTĀCIJĀM 
UN MEISTARKLASI!

SADRAUDZĪBAS
 PASĀKUMS LIEPĀJĀ

Pēc Liepājas pensionā-
ru biedrības uzaicinājuma 
Krāslavas novada pensio-
nāru biedrības valdes lo-
cekļi un pašdarbības ko-
lektīvu vadītāji šī gada 
augustā apmeklēja pensio-
nāru biedrību sadraudzības 
pasākumu. 

Jau Grobiņā mūs laipni sagai-
dīja gide Velta Radčenko, un mēs 
devāmies uz Liepājas Sociālā die-
nesta dienas centru, kura telpās 
atrodas pensionāru biedrība. Pie 
ieejas durvīm ar maizi un vokālā 
ansambļa „Kurzemīte” dziesmām 
pensionāru biedrības priekšsēdē-
tāja Astrīda Vērdiņa iepazīstināja 
mūs ar aktīvākajiem biedrības lo-
cekļiem. Pārkāpjot dienas centra 
slieksni, ikvienu dalībnieku uz-
cienāja ar glāzīti sīvā un uzkoža-
mo maizīti. Mūsu dalībnieki tika 
laipni lūgti pie bagātīgi uzklātiem 
galdiņiem, turpinājumā vokālais 
ansamblis „Kurzemīte” sniedza 
koncertu. Mūsu tikšanās bija ie-
plānota vienas dienas ietvaros, 
laiks bija ierobežots, tāpēc pus-
dienojot mēs izrunājām visus in-
teresējošos jautājumus.

Pensionāru biedrības priekšsē-
dētāja Astrīda Vērdiņa ir arī soci-
ālā dienesta darbiniece. Biedrības 
telpās vecie ļaudis var saturīgi 
pavadīt brīvo laiku. Reizi nedēļā 
darbojas galda spēļu pulciņš, ve-
selīgas kustības grupa, adīšanas 
un tamborēšanas pulciņš, klūdzi-
ņu pinēju un mezglošanas pulciņš, 
bet reizi mēnesī kulinārijas pul-
ciņš, notiek tikšanās ar senioriem, 
tiek lasītas lekcijas. Notiek tik-
šanās ar Saeimas deputātiem. Tā 
šogad aprīlī sarunā par izmaiņām 

sociālajos jautājumos piedalījās 
Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja Aija Bar-
ča. Sagaidot Veco ļaužu dienu, kas 
tiek atzīmēta 1. oktobrī, pensionā-
ru dienas centrā norisināsies lite-
rāri muzikālā pēcpusdiena, bet 29. 
oktobrī Latviešu biedrības namā 
jau astoto reizi notiks pensionāru 
biedrības rīkotais tradicionālais 
pasākums - konkurss „Gadi nav 
šķērslis”, kurā piedalās dziedātāji, 
dejotāji, mūziķi un daiļlasītāji, kas 
parāda savas spējas un cīnās, lai 
kļūtu par uzvarētāju šajā konkur-
sā. Liepājas pensionāru organizē-
tos pasākumus atbalsta un fi nansē 
novada dome. Sarunu beigās kat-
ram brauciena dalībniekam tika 
uzdāvināts Liepājas dzintariņu 
„maisiņš” un siera kukulītis. Šķi-
roties notika sadziedāšanās un iz-
teikta pateicība Astrīdai Vērdiņai 
par viesmīlību. Turpinājumā gide 
Velta Radčenko daudz stāstīja un 
organizēja pieturas Liepājā. Pilsē-
ta atrodas Baltijas jūras piekras-
tē starp jūru un Liepājas ezeru, 

kuru ar jūru savieno Tirdzniecī-
bas kanāls. Bija iespēja izbaudīt 
balto smilšu maigumu. Apskatī-
jām Sv. Annas Luterāņu baznīcu, 
Sv. Jāzepa katoļu katedrāli, Sv. 
Meinarda katoļu baznīcu, Svētās 
Trīsvienības katedrāli, kuras īpašā 
vērtība ir ērģeles, kas ir lielākās 
mehāniskās nepārbūvētās ērģeles 
pasaulē, bet par tradīciju ir kļuvis 
starptautiskais Ērģelnieku festi-
vāls, kas notiek katru septembri. 
Bija iespēja atklāt citādu Liepāju - 
skarbo Karostu, kas ir lielākā vēs-
turiskā militārā teritorija Baltijā 
un neatstāj cilvēkus vienaldzīgus. 
Nevar visu aprakstīt, visi braucie-
na dalībnieki bija sajūsmā.

Esam ļoti pateicīgi Krāslavas 
novada domei, kas rada iespēju 
sagādāt transportu, šoferiem Vik-
toram un Jāzepam par pacietību, 
kā arī Krāslavas novada pensionā-
ru biedrības priekšsēdētājam Ed-
mundam Gekišam par pasākuma 
organizēšanu. 

Visiem sakām mīļu paldies! 
Valentīna Kokina 

Krāslavas novada galvenā 
bagātība ir cilvēki, kuriem 
te ir mājas. Te saprotas un 
sadzīvo dažādu tautību ļau-
dis: latvieši un krievi, poļi 
un baltkrievi, ebreji un či-
gāni. Neskartā Likteņupe 
Daugava, mežu masīvi, kal-
ni un pakalni, neskaitāmo 
ezeru zilgme arvien piesais-
ta radošo profesiju cilvēkus 
Krāslavas novadā, lai  atkal 
un atkal uz kādu laiku te ie-
grieztos.

Šogad jau 35 reizi esam iece-
rējuši rīkot  tradicionālo gleznie-
cības plenēru „Krāslavas palete 
2015” no 18. septembra līdz 26. 
septembrim,  lai rūpīgi, ar  īpašu 
māksliniecisko  redzējumu   iemū-
žinātu   mūsu  zemes un  cilvēku 
unikālo skaistumu  un visu, kas  ir  
pievilcīgs un interesants māksli-
nieka skatam. Mākslinieku dar-
bi, kas ir apvienoti tematiskajās 
vai jaunieguvumu izstādēs, kļūst 
pieejami Krāslavas novada cilvē-
kiem un viesiem. 

Plenēra laikā kultūras namā 
tiks atklāta Krāslavas sabiedrībā 
pazīstamā mākslinieka Vjačesla-
va Aprupa gleznu izstāde. Notiks  
Krāslavas mākslinieka Andreja 
Gorgoca vadītās  mākslinieku stu-
dijas  darbu  izstāde  un tikša-
nās ar vietējiem māksliniekiem.

26. septembrī  pilsētas  laukumā  
no plkst. 10.00 – plenēra  noslē-
guma  darbu izstāde, kur  varēs  
iepazīties ar  mākslinieku attēloto 
Krāslavu  un  iegādāties  iemīļoto  

darbu (Lietus   gadījumā  izstāde  
notiks  kultūras namā).

Pateicoties mākslinieku radoša-
jam devumam,  kas ir neatsverams 
Krāslavas pilsētai un valstij kopu-
mā, veidojot  Krāslavas  un Latvi-
jas  pozitīvo tēlu, Krāslava arvien 
vairāk kļūst atpazīstama pasaulē.

Jāzeps Dobkevičs, 
ārējo sakaru organizators
 

„KRĀSLAVAS PALETE 2015”

JAUTĀJUMS REDAKCIJAI
Informatīvais interneta portāls www.kraslavasvestis.lv 

saņem novada iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem operatī-
vi tiek sniegtas atbildes. Ar visaktuālākajiem no tiem pie-
dāvājam iepazīties arī informatīvā izdevuma „Krāslavas 
Vēstis” lasītājiem.

Jautājums: „Prieks par tiem rajoniem, kuri tiek atjaunoti. Bet žēl, ka 
jau gadiem ilgi gandrīz pašā centrā netiek restaurēts ceļa segums Baznī-
cas ielas 17 iekšpagalmā. Lai iebrauktu un novietotu auto, nepieciešams 
pārvarēt milzīgo peļķi, kurā reizi pa reizei iekrīt pa mašīnas ritenim, jo 
blakus lūkai ir izveidojies CAURUMS! Bet, lai novietotu auto pagalmā 
laikā, kad ārā ir lietus, sākumā ir jāiegādājas gumijas zābaki, jo dubļi ir 
piebraukti tik lieli, ka pat veidojas vaļņi un bedres. Vēlos rudens vaka-
ros, ejot no darba, jāliek solis pie soļa, jo sazin, kurā brīdī uziesi bedri. 
Nebūt neizteikšos, kā šī iela būtu izejama vecmāmuļām un māmiņām ar 
bērnu ratiem... Vai pastāv jebkādas cerības, ka situācija kādreiz uzlabo-
sies un fi nansējums tiks rasts?”

Atbild Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
„Raiņa ielas posma no Rēzeknes ielas līdz Baznīcas ielai (ieskaitot 

stāvlaukumu pretī veikalam „Kristīne”) remontam tiek plānots piesaistīt 
Eiropas fondu līdzekļus 2016.-2017. gadā. Pieguļošās teritorijas plānots 
sakārtot, izmantojot Krāslavas pašvaldības budžeta līdzekļus 2016.-
2017. gadam.” 

 

MŪSU DĀRGIE LASĪTĀJI!
Atgādinām, ka avīze „Krāslavas Vēstis” nesen paplašinājusi savu dar-

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

Portālā ir arī sludinājumu sadaļa, kurā ikviens var izvietot savu slu-
dinājumu uz 14 dienām tikai par vienu eiro. Samaksas veids ļoti ērts 
– īsziņa mobilajam operatoram.

Mēs gaidām no jums jaunas idejas un ieteikumus, kā arī priekšliku-
mus attiecībā uz mūsu novada dzīvi. Priecāsimies par jūsu iesūtīto in-
formāciju un fotogrāfi jām portālam.

E-pasti saziņai: vestis@kraslava. lv; juris.roga@kraslava.lv.
„Krāslavas Vēstis” redakci ja

 Pasākuma apmeklētāji varēs 
iegādāties:

- Krāslavas mājas kūpinājumus 
(cūkgaļu, kūpināto desu, vistu, 
kupātus u.c.), 

- Andrupenes pašceptu maizi un 
sviestu,

- Indras lauku sieru un mājas 
saldējumu, 

- Uzņēmuma „Vuorpeņa” 
(Krāslava) konditorijas izstrādā-
jumus, 

- Latgales kvasu un Latgales 
speķi ar ķiplokiem, 

- ZS „Kurmīši” (Ūdrīšu pagasts) 
zāļu tējas. 

- Brīvdienu mājas „Mežābeles” 
(Skaistas pagasts) medu, ievākto 
Drīdža ezera dabas parkā.

Nepalaidiet iespēju nogaršot 
īstu Latgales zivju zupu, ko vā-
rīs brīvdienu mājas „Mežābeles” 
saimnieki! 

Produkcijas daudzums ir ie-
robežots. Pirmie 100 pasākuma 

apmeklētāji saņems nelielu dāva-
niņu ar Eiropas sadarbības dienas 
simboliku!

Krāslavas novada tūrisma in-
formācijas un kulinārā mantoju-
ma centra 2.stāvā 19. septembrī 
no plkst. 14.00 līdz 16.00 notiks 
meistarklase „Ēdienu dekorēša-
nas pamati, izmantojot dārzeņus 
un augļus”. Meistarklasi vadīs 
krāslaviete Elvīra Mihailoviča. 
Dalība ir bezmaksas. 

Katrs dalībnieks paņem līdzi: 
2-3 burkānus un pāraugušos lielos 
gurķus, dažus zilos sīpolus un bal-
tos redīsus (daikons), 2 paprikas, 
2 apelsīnus un 2 ābolus, 1 cukīni.  
Dekorāciju veidošanai paņemt pa-
rasto nazi.     

Esiet mīļi gaidīti Krāslavas 
novada tūrisma informācijas un 
kulinārā mantojuma centrā, grā-
fu Plāteru pils kompleksā, Pils 
iela 2, Krāslava, tālr. uzziņām: 
65622201, tic@kraslava.lv.

 Par godu gada jubilejai pils pārvaldnieka mājā, kā arī 
Eiropas sadarbības dienu svinot, Krāslavas novada tū-
risma informācijas un kulinārā mantojuma centrs aicina 
krāslaviešus un pilsētas viesus uz Latgales kulinārā man-
tojuma produkcijas degustāciju un iegādi, kas notiks 19. 
septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00. 
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Aivars apgalvo, ka kokapstrāde viņam tuva kopš bērnības 
un skolas gadiem: „Krāslavietis Jevgeņijs Iļjiņecs ir viens 
no pirmajiem cilvēkiem, kurš mani pamudināja izvēlēties šo 
specialitāti. Pēc astotās klases vasarā es strādāju pie viņa par 
palīgstrādnieku un palīdzēju veidot parku pie poliklīnikas. Tas 
darbs mani ļoti iedvesmoja. Mākslas skolā man iemācīja dari-
nāt ikdienā lietojamus priekšmetus tā, lai tie būtu estētiski, ar 
nelielu mākslas piesitienu. Citiem vārdiem - var jau ēst arī no 
konservu kārbas, bet baudāmāk ir ēst no skaista šķīvja.”

Aivars sevi uzskata par tehnisku cilvēku. Lai arī savulaik 
neaizgāja tēva pēdās, kurš visu darba mūžu bija kalējs „Lauk-
tehnikā”, viņš neslēpj, ka pašam palaikam iezogas interese 
par darbu ar metāla izstrādājumiem un metālapstrādi kā tādu. 
Laiku pa laikam padarbojas šajā lauciņā, bet šīs aktivitātes tā 
arī palikušas hobija līmenī. Ir vēl daži hobiji, piemēram, putnu 
medības, kur nepieciešama asa redze, ātra reakcija un precizi-
tāte. Vēl viens - ceļošana, kas gan vairāk sanāk darba vajadzī-
bās. Vēl Aivaram patīk mežs, vasarā viņš ogo, rudenī labprāt 
sēņo. Turklāt to var darīt kopā ar ģimeni, kas ir divtik liels 
prieks. Ģimenei ir savas tradīcijas, piemēram, kopīgi ar citu 
sadraudzējušos ģimeni kopā svin Jāņus un Līgo svētkus. Aiv-
ara sieva Ligita strādā pirmskolas izglītības iestādē par pirm-
skolas skolotāju. Kopā audzina divus bērnus: dēls Normunds 
mācās 4. klasē, meita Anete – 9. klasē. 

Savu mēbeļu izgatavošanas biznesu Aivars šobrīd ir pie-
bremzējis, jo sapratis, ka visam laika nepietiek un jāaizdara 
izvēle. Viņaprāt, nevar kvalitatīvi paveikt divus darbus reizē, 
vajag specializēties. Viņš liek akcentu uz pedagoga darbu. 

- Jums nekad neiezagās doma doties peļņā uz ārzemēm, 
kā to dara tūkstoši no Latvijas?

- Pirms pāris gadiem es divus mēnešus savā atvaļinājumā 
nostrādāju Norvēģijā. Braucu trīs iemeslu dēļ: bija ļoti liela 
interese salīdzināt stāstus par dzīvi ārzemēs ar realitāti, bija 
vēlme paskatīties pasauli un pamācīties valodu. Sazināšanās 
valoda tur ir angļu, bet tā kā 18 cilvēku brigādē bijām tikai 
divi latvieši, pārējie – lietuvieši, nedaudz iemācījos runāt lie-
tuviski. Strādāju celtniecībā, skrūvēju reģipsi pie sienām iekš-
telpās, nekādas saistības ar mākslu vai ko tamlīdzīgu. Darbs 
vienveidīgs, katra nākamā diena tāda pati kā iepriekšējā. Strā-
dājot šeit skolā, katra diena nes kaut ko jaunu, tu esi pastāvīgā 
kustībā, darbs ar bērniem prasa fl eksibilitāti. Uzdevumi kopē-
ji, bet situācijas var būt dažādas. Es nezinu, vai gribētu visu 
dzīvi strādāt par palīgstrādnieku kaut kur. Droši vien, ka nē, 
neesmu gatavs dzīvot tādu dzīvi. Tur man viss svešs, šeit man 
ir sava māja, sava darbnīca, savi lauki, pieder zemes gabaliņš 
laukos, var iestādīt kādus kartupeļus, ir meža gabaliņš. Tur 
viss svešs, var nopelnīt naudu, bet pats tur esi nekas. Nekad 
nesaki nekad, bet es piederu pie tiem, kuri uzskata, ka darbs 
jāmeklē dzimtenē. 

- Sabiedrībā spēcīgs ir stereotips - prestižāka augstākā 
izglītība nevis profesionālā… 

- Pēdējā laikā man ir sanācis pabraukt pa ārzemēm. Izbrīnīja 
Vācijas modelis - profesionālā izglītība par naudu, augstākā 
- par velti. Izredzes iestāties augstskolā pēc vidusskolas ir ma-
zākas nekā pēc profesionālas skolas. Vācijas kanclers piecēlās 
un pateica, ka viņam ir profesionālā izglītība un viņš ar to le-

pojos. Mūsu sabiedrība līdz kaut kam tādam laikam vēl nav 
izaugusi.

Tomēr pamazām maināmies. Pirms dažām dienām runāju 
ar viena audzēkņa mammu, kas ļoti priecājās par savu dēlu. 
Savulaik viņas bērns ar labu balli pabeidza pamatskolu un ie-
stājas mūsu skolā. Mācījās četrus gadus, ieguva koka izstrādā-
jumu tehniķa profesiju, bet negāja strādāt šajā profesijā. Viņš 
izvēlējās turpināt izglītoties Robežsardzes skolā, un šodien jau 
strādā un pelna naudu. Viņa vienaudži, kuri izvēlējās vidus-
skolu, vēl arvien studē kādā kursā augstskolā, bet šim puikam 
jau ir specialitāte un darbavieta, par ko mamma tikai priecājas. 

Gribu pateikt, ka katra izglītība mūsdienās ir vērtība, vien-
alga, augstāka vai profesionālā. Tālab arī mūsu skola cenšas 
strādāt uz izaugsmi - ir atvērtas divas jaunas specialitātes: auto 
virsbūves remontatslēdznieki un tērpu stila speciālists. Kā zi-
nāms, automehāniķus gatavo daudzas Latvijas profesionālās 
izglītības iestādes. Mēs gribējām atrast savu nišu ar kaut ko ci-
tādu. Presē bieži publicē sludinājumus, ka autoservisos meklē 
auto virsbūves remontatslēdzniekus. Sapratām, ka niša ir tuk-
ša. Ņemot darbā skolotāju, kurš varētu mācīt auto virsbūves 
remontatslēdzniekus, atklājās, ka sertifi cētu speciālistu šajā 
jomā Latvijā nav. Atradām apmācības iespējas Igaunijā. Brau-
cām speciāli uz Igauniju un skatījāmies, kas un kā tur notiek 
un bijām ļoti pārsteigti. Bagātie zviedri savas mašīnas restaurē 
pie viņiem, jo tādi speciālisti ārzemēs ir labi apmaksāti, tātad 
pakalpojums ļoti dārgs. Pie igauņiem ir lētāk, bet ne mazāk 
kvalitatīvi. Latvijā auto virsbūves remontatslēdzniekus līdz 
šim nesagatavoja neviena skola, mēs esam pirmie un vienīgie. 

Otra jaunā profesija - tērpu stila speciālists - būtībā ir šuvē-
jas, kas šuj apģērbu, tikai mēs gribam ievirzīt viņus mazliet 
citā gultnē, proti, iemācīt arī auto salonu tapsēšanas darbus un 
tamlīdzīgas ekskluzīvas lietas saistībā ar šūšanu. Ja tas mums 
aizies kā plānots, būs ļoti perspektīva profesija. Šis ir pirmais 
gads, sadarbojamies ar SIA „NEMO”, un daļa nodarbību tiks 
organizēta šajā uzņēmumā. Ierosmi gatavot tērpu stila speciā-
listus mums deva tieši šis uzņēmums, kas grib sagatavot sev 
jaunus kadrus. Protams, ļoti ceram, ka kāda no tām jaunietēm, 
kura iegūs jauno profesiju, uzsāks kaut kādu savu biznesu, jo 
tehnikumā jaunieši iegūst arī vidusskolas izglītību, līdz ar to 
apgūst tādus priekšmetus, kā stila vēsture, tērpu modelēšana, 
komerczinības un citus, kas palīdz orientēties modes lietās un 
iemāca modelēt apģērbu, uztaisīt piegrieztni, dod zināšanas 
par līgumu slēgšanu, prasmi orientēties tirgus sfērā.

- Kādu jūs gribētu redzēt paša vadīto fi liāli pēc gadiem 
pieciem, desmit?

- Izmantojot izdevību, gribu pateikt paldies diviem cilvē-
kiem, kurus ļoti cienu. Pirmais ir Krāslavas pamatskolas biju-
šais direktors Staņislavs Leikučs, kurš manā skatījumā ir viens 
no lieliem cilvēkiem pilsētā un kurš man imponē ar precizitāti 
un pedantismu. Otrs ir Arkādijs Petaško, kurš ieveda mani šajā 
amatā un palīdzēja apgūt daudzas nezināmas lietas. Viņš ne 
tikai iededza dzirksti un iedvesa interesi par profesionālo iz-
glītību kā tādu, bet palīdzēja saprast visas nianses, kas saistītas 
ar darbu tehnikumā. Mans primārais mērķis ir turpināt viņa 
iesākto, saglabāt un attīstīt izveidoto materiāli tehnisko bāzi, 
kas ir nopietna. Protams, man ir nākotnes redzējums un idejas, 
bet galvenais neko neizdarīt sliktāk, nepārsteigties.

Ja ļaus topošā materiāli tehniskā bāze automašīnām, gribas 
realizēt pieaugušo izglītību. Labprāt izveidotu sadarbību ar 
uzņēmējiem, kuri gribētu paaugstināt savu darbinieku kvali-
fi kāciju. Servisos strādā daudz pavisam ne sliktu speciālistu, 
kuriem nav nekādas izglītības, bet, laikam ritot, arvien biežāk 
pieprasa, lai tev būtu zināšanas apliecinošs sertifi kāts. Ār-
zemēs jau sen nevari strādāt bez sertifi kāta. Mēs varētu dot 
iespēju papildināt savas zināšanas, kā arī gūt apstiprinājumu 

tām zināšanām, kas jau uzkrātas ar pieredzi. Ērti arī tas, ka 
uzņēmuma darbiniekam nekur tālu nebūtu jābrauc, apmācība 
noritētu mūsu pilsētā. 

Viena no mūsu turpmāko gadu vīzijām ir atrast sadarbības 
partnerus ārzemēs un atvest apmaiņas studentus, proti, viņu 
audzēkņi brauktu pie mums, mūsējie – pie viņiem. Tā ir viena 
no nākotnes vīzijām, ko gribam īstenot. Starp citu, pērn divi 
mūsu puiši brauca praksē uz Holandi.

- Kādas bija viņu atziņas, atgriežoties mājās?
- Dzīvē nav viss tik rožaina, kā stāsta citi - strādāt ir smagi. 

Jāceļas sešos no rīta, stunda jābrauc uz darbu, septiņos jāsāk 
strādāt, nevis jāatnāk uz darbu, bet jāsāk strādāt un sešos viss 
beidzas. Apsēsties darba laikā nedrīksti, tev uzreiz aizrāda. 
Jābūt pašdisciplīnai, lai izturētu. Daudzi vienaudži nemaz ne-
apzinās, kā tas ir, kad tev katru dienu jānodod lapa, uz kuras 
uzrakstīts, ko tu šodien darīji. Kad saviem studentiem prakses 
laikā palūdzām izdarīt to pašu, sākās panika. Bija jāraksta, ka 
atnācu un no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.20 pārģērbos, tad sāku 
strādāt. Bet plkst. 8.00 jau būtu jāstrādā! To viņi vēl nesaprot, 
bet ar laiku tas nāks. Svarīgi, ka mēs pašdisciplīnu iemācām 
šeit, nevis tā jāmāca darbavietā.

- Vai skolu pabeidz visi, kuri iestājas? 
- Mūsu fi liālē četros kursos kopā ir 60 audzēkņi. Ir bijušas 

sarunas ar dažiem vecākiem, kuri uz mums apvainojas, ka, 
beidzot skolu, bērnam neiedeva diplomu. Mēs nedodam dip-
lomus – tie ir jānopelna: jānokārto eksāmeni, jāparāda savas 
iemaņas. Dažreiz jaunieši rīkojas neizskaidrojami. Piemēram, 
pērn kāds jaunietis, kuram gala eksāmens jākārto 25. jūnijā, 
aizlidoja uz Londonu 19. maijā. Atnāca pie mums dienu ie-
priekš un paziņoja: „Nemācīšos, braukšu strādāt. Mani tur gai-
da!” Iedomājieties, viņu, ar 9. klašu izglītību, gaida Anglijā! 
Mēģinājām atrunāt, nelīdzēja. Aptuveni pēc mēneša viņu jau 
redzēju Krāslavā bez darba. Četrus gadus nomācījās, bet ne-
spēja koncentrēties pēdējos pāris mēnešus, lai pabeigtu skolu. 
Visas iespējas bija, diplomdarbs praktiski arī bija nobeiguma 
fāzē. Ceturtajā kursā eksāmeni ir sarežģīti, bet nav tā, ka tos 
nevar nokārtot. Pamatā jauniešiem pietrūkst motivācijas, paš-
disciplīnas. Ir tādi, kuri nāk kārtot eksāmenus pēc kāda laika. 
Piemēram, kāds cits jaunietis izkrita eksāmenos pirms dažiem 
gadiem, bet šogad atnāca un nokārtoja. Saprata, ka vajag izglī-
tības dokumentu. Kad viņš to saņēma, arī darbu uzreiz dabūja.  

Daļai jauniešu sapratne par to, ka izglītība nepieciešama, 
bieži vien nāk nedaudz par vēlu, kad jau izveidota ģimene, 
ir laika trūkums un jārisina citas problēmas. Mēs brīdinām, 
ja pametīsiet izglītošanos pusratā, tad paliksiet ar 9. klašu iz-
glītību. Kas šodien ir 9. klases? Darba devējs pat par šoferi 
nepaņems ar deviņu klašu izglītību! 

- Vai jūsu audzēkņi pēc skolas beigšanas spēj iekļauties 
darba tirgū?  

- Mūsu audzēkņiem ir tehniskās zināšanas, ir ielikti stipri 
pamati, uz kuriem var veidot savu nākotnes izaugsmi. Mācību 
laikā viņus nodrošinām ar ļoti labu praksi: jaunieši izgatavo 
mēbeles un aprīkojumu gan bāzes skolai Rīgā, gan pilsētas 
vajadzībām. Piemēram, divu gadu laikā tehnikuma centrālās 
ēkas vajadzībām Rīgā ir izgatavotas 40 durvis. Tas dod iespēju 
audzēknim strādāt pie visiem darbgaldiem. Ja aiziet uz praksi 
lielā uzņēmumā, tad ir apmēram tā: pirmajā gadā špaktelē, ot-
rajā - pārkrauj dēļus un trešajā viņam ļauj pastāvēt pie vienas 
darbmašīnas. Pie mums viņi iegūst praktisko zināšanu bāzi pie 
katras darbmašīnas. Tie, kuri gribēja strādāt pēc tehnikuma, 
darbu ir atraduši. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga, 
autora foto

AIVARS ANDŽĀNS: 
„JĀSTRĀDĀ DZIMTENĒ!” 

Par Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības vadītāju ar 1. septembri ir iecelts Aivars Andžāns, kurš šajā amatā nomainīja 
pensionējušos pedagogu Arkādiju Petaško. 

Jaunieceltais vadītājs ir dzimis Krāslavā, šeit arī ritēja Aivara bērnība un skolas gadi. Pamat-
skolas izglītību viņš ieguva Krāslavas 1. vidusskolā, mācības turpināja Rēzeknes Lietišķās mākslas 
vidusskolā, kur ieguva profesionālo izglītību - mākslinieks-meistars kokapstrādē. Atgriezās dzim-
tajā pusē, strādāja Krāslavas ģimnāzijā par galdnieku, bet no 2000. gada sāka pedagoga karjeru 
– strādāja par mājturības skolotāju Sauleskalna un Krāslavas pamatskolā. Uzsāka studijas neklā-
tienē Daugavpils Universitātē Mūzikas un mākslu fakultātē, izmācījās par zīmēšanas un rasēšanas 
skolotāju. Turpināja studēt vēl un Izglītības un vadības fakultātē ieguva mājturības skolotāja spe-
cialitāti. Studijas savienoja ar darbu Krāslavas vakarskolā, kur pasniedza zīmēšanu un rasēšanu. 
Pēc tam pievērsās uzņēmējdarbībai kokapstrādē, reģistrējās kā i ndividuālais komersants un izga-
tavoja mēbeles. Rīgas Valsts tehnikumā par profesionālo priekšmetu skolotāju sāka strādāt 2007. 
gadā un šogad rudenī kļuva par filiāles vadītāju, taču nelielā apjomā turpinās arī skolotāja darbu.
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- Kas jūs visvairāk priecē šajā 1. septembrī?
- Esam priecīgi, ka 1. septembrī uz mūsu skolas 3. un 4. 

klasi atnākuši divi jauni skolēni no Krāslavas, kuri pirms 
tam mācījās Daugavpilī. Augustā saņēmām vēl vienu 
iesniegumu. Iepriekš jaunā skolniece, kura iet 2. klasē, 
mācījās Jelgavā, bet savulaik mūsu skolā mācījās viņas 
māsa. Mēs priecājāmies par katru bērnu un darām visu ie-
spējamo, lai skolēni mums būtu. Šogad mūsu skolā mācās 
64 skolēni 1.-9. klasēs, pirmskolā ir pieci četrgadīgie bēr-
ni un astoņi – piecgadīgie un sešgadīgie. Visi satilpstam 
vienā ēkā, telpas šeit ir plašas. Mācības 1. klasē šoruden 
uzsāka 10 skolēnu, izlaiduma klasē mācās deviņi skolē-
ni. Ceram, ka arī nākamgad mums izdosies nokomplektēt 
pirmo klasīti. Pašlaik mūsu pamatskolā ir visas klases, 
vismazākajā – pieci skolēni. 

- Ko jūsu skola piedāvā bērniem?
- Mums ir piecas izglītības programmas, ir vairāki pul-

ciņi, tostarp sporta un velosipēdistu, darbojas pagarinātās 
dienas grupa un internāts, kurā mīt 16 skolēnu. Tā kā no-
vadā esam vienīgā lauku skola, kurai savs internāts, tad 
ceram piesaistīt bērnus arī no citām apdzīvotām vietām. 
Viņiem nav ik dienu jābrauc mājās, var palikt pa nakti 
Robežniekos. Šāda pieredze mums jau ir, piemēram, šeit 
mācījās un dzīvoja skolēns no Krāslavas. Šobrīd internātā 
ir vietas vēl desmit skolēniem, ja kādam ir interese un ne-
pieciešamība pēc internāta – droši zvaniet uz skolu. 

Patīkams jaunums - šogad skolā pirmoreiz ir logopēde. 
Antra Kalviša iestājās studēt Rēzeknes Augstskolā, un vi-
ņai ir tiesības strādāt par logopēdi. Otru gadu pie mums 
ir psiholoģe - Velta Daņiļeviča. Esam vienīgā lauku skola 
novadā, kurā ir abi šie speciālisti un kuri bērniem ļoti ne-
pieciešami.

Mums ir labi atrisināts bērnu ēdināšanas jautājums. 
Piedāvājam bezmaksas pusdienas bērniem no 1. līdz 7. 
Klasei, un tas tiek darīts gan par valsts naudu atbilstoši 
likumam, gan Krāslavas pašvaldība samaksā par vecāku 
bērnu ēdināšanu, kam likumā tas nav paredzēts. Pirm-
skolas grupas bērni un 8.-9. klases skolēni par pusdienām 
maksā tikai 50 centus. Mazos ēdinām atsevišķi un divos 
piegājienos, jo visu uzreiz viņi nevar noēst: sākumā do-
dam pirmo, tad otro - mums ir tādas iespējas. Skolā dar-
bojas piena un augļu programma. Bērni ēd labi. 

- Vai arī turpmāk Robežnieku skolā notiks dažādi 
sporta pasākumi? 

- Es ceru, ka mums izdosies saglabāt visas agrāko gadu 

labākās iestrādnes. Mūsu skolas sporta zāles vislielākā 
vērtība ir tā saucamā „alpu siena” (9,5 m augsta, ar 3 ce-
liņiem), kur bērni var trenēties sporta tūrismā. Tas jau ir 
novada līmeņa objekts, un uz skolas bāzes notiek augsta 
līmeņa sacensības. Mēs piedāvājam arī naktsmītnes spor-
tistiem. Robežnieku pamatskola lepojas ar tūrisma pulci-
ņu un saviem jaunsargiem, ar kuriem profesionāli strādā 
Dzintars Patmalnieks.

Ja pamanījāt, mūsu skolas pagalmā ir trīs karogi: Lat-
vijas, Eiropas Savienības un Zaļais karogs, kas apliecina 
mūsu veiksmīgo darbu vides jomā. Mūsu izglītības iestā-
dei ir piešķirts ekoskolas statuss. Skolotāja Aina Kudiņa, 
kura ir vides koordinatore, šovasar piedalījās apmācību 
seminārā un, pateicoties tam, ka mums ir šāds speciālists, 
mēs piedalāmies vides fonda projektos.

Mums ir iecere rakstīt jaunus projektus, lai varētu in-
tensīvāk noslogot aktu zāli, kurā pārsvarā notiek svinī-
gie pasākumi. Mums ir ideja attiecībā uz mūsu pagasta 
jaunatnes iniciatīvu centru, tas ir vienīgais novada lauku 
pagastos, kas ir licencēts un saņēmis atbilstošu statusu. 
Gribas, lai aktu zāles telpas vairāk izmanto mūsu vecāko 
klašu skolēni, jo šobrīd viņi pēc stundām dodas uz Tautas 
namu un bibliotēku, bet varētu nodarboties ar savām akti-
vitātēm šeit uz vietas. Rakstīsim projektu, lai varētu iegā-
dāties nepieciešamo aprīkojumu: tenisa un novusa galdus, 
televizoru, datortehniku, mīksto stūrīti, vārdu sakot, visu 
nepieciešamo šāda centra veiksmīgai darbībai. 

- Daļa sabiedrības lauku skolu nereti salīdzina ar 
pilsētu skolu, un viņiem bieži šķiet, ka laukos objektīvi 
nevar nodrošināt tik labu izglītību kā pilsētā. Piemē-
ram, laukos skolā nav interaktīvās tāfeles, citu pilsētas 
skolām raksturīgu labumu…

- Mums, starp citu, ir šāda tāfele. Manuprāt, svarīgā-
kais ir tas, ka skola ir nodrošināta ar speciālistiem, sākot 
no mūzikas un sporta skolotāja un beidzot ar matemāti-
kas, fi zikas un citiem pedagogiem. Mums šajā ziņā nav 
nekādu problēmu – visiem skolotājiem ir atbilstoša izglī-
tība un visi strādā atbildīgi un profesionāli. Par skolēnu 
labajām zināšanām liecina kaut vai fakts, ka katru gadu 
mūsu bērni piedalās konkursos un olimpiādēs, izcīna god-
algotas vietas. Katru gadu mūsu skolas absolventi dodas 
turpināt mācības Krāslavas Valsts ģimnāzijā, un arī tur iz-
cīna godalgotas vietas dažādos priekšmetos. Pēc devītās 
klases visi mūsu bērni turpina izglītoties kādā vidusskolā 
vai profesionālās izglītības iestādē. Ir bijis tikai viens ga-

dījums, kad skolēns neturpināja mācības, turklāt tas vai-
rāk bija saistīts ar fi nansiālo jautājumu, nevis nevēlēšanos 
izglītoties. 

- Vai ir lietas, kas šogad satrauc īpaši? 
- Grūti būs sākt darbu jaunajā amatā, bet ar kolēģu at-

balstu tikšu galā. Citu lielu bažu nav. Mums izveidojusies 
laba sadarbība ar Krāslavas novada domes Izglītības un 
kultūras nodaļu un pagastu. Gada beigās skolēniem, kuri 
guvuši panākumus mācībās, izcīnījuši vietas olimpiādēs 
un konkursos, no pagasta pārvaldes tiek piedāvāta eks-
kursija. Tās ir trīs ekskursijas: visvairāk punktu iekrājušie 
brauc uz Rīgu, nosacīti 2. un 3. vietas ieguvēji - uz tuvā-
kām pilsētām. Mums ir punktu sistēma, bērni to zina, un 
gada beigās skolēnam izveidojas savs portfolio.

Pamatskolā darbojas skolas padome, tajā strādā direk-
tors, pedagogs, pa vienam bērna vecākam no katras klases 
un viens skolēns no 9. klases. Padome risina visdažādākos 
jautājumus, piemēram, pārbauda, kā tiek saglabātas mā-
cību grāmatas, rīko svētku pasākumus, interesējas, ko un 
cik labi bērni ēd, pērn veica aptauju par šo tēmu, izteica 
savus priekšlikumus, kas būtu jāizdara skolā bērnu labā. 
Piemēram, bija ieteikums uzstādīt jaunas atkritumu tvert-
nes, un tas jau izdarīts. Arī jaunus solus pie sporta lauku-
ma ierīkojām pēc vecāku padomes priekšlikuma. Šogad 
jau ir ieteikums kopīgi ar Tautas namu atzīmēt Tēva die-
nu, plānojam šos svētkus svinēt septembra vidū.

- Lai jums sokas darbs jaunajā amatā, vēlam veik-
smīgu jauno mācību gadu!

Juris Roga

 ROBEŽNIEKU SKOLAS
 PRIEKŠROCĪBAS

Kopš 1. septembra Robežnieku pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja ir šīs izglītības ies-
tādes ģeogrāfijas skolotāja Maija Šemele, kuru aicināju uz pirmo interviju jaunajā statusā. 

Maija ir dzimusi Rūjienā, viņas bērnība pagāja Madonā, izglītojusies Upmaļu pamatskolā un 
Dagdas vidusskolā. Turpināja izglītoties Rīgā, kur pabeidza gadu ilgus pedagoģiskos kursus. Ro-
bežnieku pamatskolā strādā kopš 1984. gada, šurp atnāca kā pionieru vadītāja, kļuva par sākum-
klašu skolotāju, pēc tam strādāja par pasākumu organizatori, ilgus gadus bija direktora vietniece, 
šobrīd - direktora pienākumu izpildītāja un ģeogrāfijas skolotāja. Strādājot pamatskolā, Maija 
turpināja studēt augstskolā un ir ieguvusi trīs diplomus par pirmskolas skolotājas, sākumskolas 
skolotājas un ģeogrāfijas skolotājas izglītību. 

Projekta mērķis bija veikt no-
vadpētniecisko darbu Indras pa-
gastā – savākt un apkopot vēstu-
riskos materiālus un dokumentēt 
pašlaik notiekošo. 

Projekta realizācijas gaitā tika 
rīkotas ekspedīcijas, tikšanās, at-
miņu vakari un radošās darbnīcas. 
Realizējot projektu, tika savākti 
materiāli, no kuriem tika veidotas 

prezentācijas, fotoizstāde un buk-
leti par Indras pagastu. 

Par projekta kulmināciju izvēr-
sās noslēguma pasākums 2015. 
gada 25.julijā, kura laikā tika at-
klāta fotoizstāde un prezentēts 
buklets. Fotoizstādē tika atspogu-
ļoti Indras pagasta vēsturiskie no-
tikumi un personības laika periodā 
no 19. gadsimta beigām līdz 21. 

gs. sākumam. Jauniešu biedrības 
dalībnieki uzdāvināja saviem at-
balstītājiem keramikas suvenīrus, 
kuri tika izgatavoti pašu rokām. 
Savāktie materiāli tika nodoti Ind-
ras bibliotēkai, un tie ir pieejami 
plašam interesentu lokam.

Lielāko palīdzību un atbalstu, 
realizējot šo projektu, jaunieši bija 
saņēmuši no Indras novadpētnie-
ka, bijušā Indras vidusskolas sko-
lotāja Nikolaja Lobzas.  Liktenis 
bija lēmis tā, ka skolotājs Nikolajs 
Lobza 2015. gada pavasarī bija 
aizgājis mūžībā. Ar lielu pateicību 
un līdzjūtību pret tuviniekiem tika 
runāts par īstenā Indras patriota 

- Nikolaja Lobzas - ieguldījumu 
novadpētnieciskajā darbā.

Izsakām lielu pateicību par at-
balstu Borisa un Ināras Teterevu 
fondam, Krāslavas novada domei, 
Nikolaja Lobzas ģimenei, Indras 

pagasta pašvaldībai, Indras auša-
nas darbnīcai, Indras vidusskolai, 
Indras pagasta lauksaimniecības 
konsultantam, Indras bibliotēkai. 

Indras jauniešu biedrība 
„Stāvēt aizliegts”

 „INDRAS ŠODIENA 
UN PAGĀTNE”

No 2014. gada maija līdz 2015. gada septembrim Indras 
jauniešu biedrība „Stāvēt aizliegts” realizēja Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda atbalstīto projektu „Indras šodiena un 
pagātne”. Projekta kopējais finansējums sastādīja 1922,60 
EUR, no kuriem 1721,00 EUR piešķīra Borisa un Ināras Tete-
revu fonds un 201,60 EUR Krāslavas novada dome. 
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Jau otro gadu futbola klu-
ba „Krāslava” dalībnieki 
piedalās Latgales jaunat-
nes futbola čempionātā, 
spēlējot dažādās vecuma 
grupās. 

Šogad U8 grupai spēles noritēja 
no aprīļa līdz augusta beigām vai-
rākās kārtās. Čempionātā piedalī-
jās 14 komandas, kuras pārstāvēja 
Daugavpils, Krāslavas, Jēkabpils, 
Preiļu, Ilūkstes un Rēzeknes fut-
bola klubus. Čempionāta ietvaros 
visas komandas tika sadalītas di-
vās grupās pa 7 komandām kat-
rā, bet trīs stiprākās komandas 
no katras grupas par godalgotām 
vietām cīnījās fi nālā. Savā grupā 
mūsu futbolisti nospēlēja 6 spēles, 
no kurām piecās guva uzvaras, bet 
vienā spēlē zaudēja. Finālā katra 
komanda nospēlēja vēl pa 3 spē-
lēm. Mūsu pretinieki fi nāla spēlēs 
bija no Rēzeknes, Daugavpils un 
Jēkabpils futbola klubiem. Paš-
aizliedzīgi cīnoties katrā spēlē, 
futbola kluba „Krāslava” U8 gru-
pas futbolisti 2015. gada Latgales 
jaunatnes futbola čempionātā ie-

guva III godalgoto vietu un mā-
jās atgriezās ar kausu un bronzas 
medaļām. Par labāko spēlētāju 
mūsu komandā tika atzīts Emīls 
Grišāns. 

2014. gada Latgales jaunatnes 
futbola čempionātā futbola kluba 
„Krāslava” U8 grupas  dalībnieki 
ieguva ceturto vietu.

 2015. gada 6. septembrī fut-
bola kluba „Krāslava” U8 grupas 
komanda saņēma uzaicinājumu 

piedalīties futbola kluba „Dinamo 
Rīga” rīkotajā turnīrā Rīgā. Tur-
nīrā piedalījās pieredzes bagātu 
futbola klubu komandas no FK 
„Dinamo Rīga”, FS „Metta”, Ši-
tika futbola skolas, FS „Skonto”, 
TFK „Nikars–Vanagi” un futbola 
komanda no Olaines. Mūsu futbo-
listi nospēlēja 6 spēles, uzrādot la-
bus rezultātus. Īpaši atmiņā palika 
FK „Krāslava” spēle ar TFK „Ni-
kars – Vanagi” (komanda guva uz-

varas visās šī turnīra spēlēs). Abu 
komandu futbolisti neatlaidīgi 
cīnījās līdz pašām spēles beigām. 
Nospēlējot pat vairāk par atvēlē-
to spēles laiku, rezultāts palika 
neizšķirts 0:0. No turnīra mūsu 
futbolisti atgriezās ar medaļām un 
saldajām balvām, gūstot labu pie-
redzi un pozitīvas emocijas.  

Par sadarbību, pastāvīgu atbal-
stu un iespēju pārstāvēt Krāsla-
vas novadu Latgalē un Latvijā 

pateicamies Krāslavas novada 
domes administrācijai, Krāslavas 
Sporta skolai. Liels paldies mūsu 
trenerim V.Atamaņukovam, emo-
cionāliem, bērnus atbalstošiem 
futbolistu vecākiem un mūsu 
pastāvīgajam, pretimnākošajam 
sponsoram SIA „EV Holding” di-
rektoram Vadimam Varlamovam. 

Sandra Djatkoviča

sports

Latvijā individuāli visaugstāko 
rezultātu vīriešu konkurencē - 80 
pievilkšanās reizes - sasniedza 
Vladislavs Miļēvičs no Bauskas, 
savukārt sievietēm spēcīgākā da-
lībniece bija rīdziniece Annija Gu-
lite, kura pievilkās 45 reizes.

Labākie rezultāti novados:
Latgale: Ernests Viskers un Jānis 

Ančupāns (abi Rēzekne) - 32 rei-
zes, Jekaterina Jermaļenko (Dau-
gavpils) – 29 reizes,

Vidzeme: Ģirts Mednis (Valka) 
– 42 reizes, Madara Paidere (Ķe-
kava) – 35 reizes,

Zemgalē: Reinis Šlajevs (Baus-
ka) – 80 reizes, Lāsma Bugovecka 
(Iecava) – 16 reizes,

Kurzeme: Renārs Krastiņš (Tal-
si) un Gvido Šalms (Liepāja) – 41 
reize, Alise Dosberga (Dundaga) – 

30 reizes,
Rīga: Artūrs Šekins – 47 reizes, 

Anna Gulīte – 45 reize.
Dienas laikā Spēka punktus 

apmeklēja visdažādākie cilvēki, 
kurus visus vieno vēlme aplieci-
nāt savu fi zisko aktivitāti. Siguldā 
kāds 13 gadus vecs zēns ar ieģip-
sētu kāju pievilkās 15 reizes, Grī-
ziņkalnā piedalījās visa Latvijas 
bobsleja izlase, Daugavpilī 72 ga-
dus vecs kungs pievilkās 17 reižu, 
bet Rēzeknē uz Spēka punktu bija 
ieradusies visa bērnudārza grupiņa.

Kā tad veicās Krāslavas spēka 
punktā, kurš bija ierīkots 18.no-
vembra laukumā?

Pievilkties ieradās 111 dalībnie-
ki, kas dod 22.vietu Latvijā. Vīrie-
šu konkurencē visvairāk pievilkās 
Edgars Kolodnickis un Sergejs 

Loškarjovs – 26 reizes, otrais re-
zultāts bija Oļegam Ustinovam – 
24 reizes, bet trešais – Arnis Paške-
vičs – 22 reizes. Dāmām uzvarēja 
pagājušā gada čempione Katrīna 
Ļaksa – 22 reizes, otrajā vietā – 
Bernadetta Podjava – 20 reizes, 
bet trešo labāko rezultātu uzrādīja 
Terēze Podjava – 12 reizes. Vecā-
kajam dalībniekam bija 63 gadi un 
viņš pievilkās 12 reizes. Diviem 
jaunākajiem bija pa 2 gadi kat-
ram. Kaut rezultāti kopējā Latvijas 
mērogā nav slikti, Krāslavai vēl ir 
lielas rezerves, lai labotu vismaz 
savus rekordus!

Spēka dienu jau ceturto gadu pēc 
kārtas rīkoja „Latvijas Dzelzceļš” 
sadarbībā ar Latvijas Ielu vingro-
šanas sporta biedrību. Tās galve-
nais mērķis ir mudināt sabiedrību 
domāt par veselīgu un aktīvu dzī-
vesveidu, kā arī apzināties labas fi -
ziskās formas nozīmi ikdienas dzī-
vē. Savu spēku dalībnieki apliecina 
visvienkāršākajā un demokrātiskā-
kajā tautas sporta veidā - pievelko-
ties pie stieņa.

Tagad trenējamies, pievelka-
mies, nodarbojamies ar sportu un 
nākamā gada septembrī atkal tie-
kamies 18.novembra laukumā!

Raitis Timma, 
novada sporta organizators

ARĪ KRĀSLAVIEŠI ATBALSTĪJA SPĒKA DIENU
Ceturtā Latvijas Spēka diena noslēgusies ar jaunu rekor-

du uzstādīšanu. Vairāk nekā 80 Spēka punktos visā Latvijā 
ieradās 9692 fiziski aktīvu cilvēku, kuri kopumā pievilkās 
pie stieņa 96 030 reižu. Tas ir par 28 436 reizēm vairāk nekā 
2014. gadā, savukārt dalībnieku skaits pieaudzis par 3665 
cilvēkiem. Jau otro gadu notika arī Pasaules Spēka diena, 
kuras rezultāti tiks apkopoti nākamās nedēļas laikā, kad 
kļūs zināms, vai ir uzstādīts jauns pasaules rekords.

KRĀSLAVIEŠI – 
LATGALES NOVADA

 ČEMPIONI

Šī gada vasarā Latgales novadā norisinājās pludmales 
volejbola turnīrs vīriešiem „40+” vecuma grupā, tas tika 
organizēts trijos posmos.

 Pirmie divi atlases posmi notika Jersikā un Daugavpilī, bet noslēgu-
ma turnīrs norisinājās 30. augustā Līvānos. Turnīrā piedalījās koman-
das no Līvāniem, Riebiņiem, Krāslavas, Vārkavas, Viļāniem, Preiļiem 
un Dagdas. Pirmajā posmā, Jersikā stiprākās Krāslavas un Līvānu ko-
mandas ieguva vienādu punktu skaitu. Pēc mazo punktu saskaitīšanas 
krāslavieši ierindojās 1. vietā.

Turnīra otrajā posmā, Daugavpilī, spēlējot pret Līvāniem par pirmo 
vietu, krāslavieši zaudēja, tādējādi iegūstot 2. vietu.

Trešajā lielajā fi nāla posmā Līvānos par pirmo vietu atkal cīnījās 
Krāslavas un Līvānu komandas. Bet šoreiz Krāslavas komanda bija pā-
rāka, un ar seta rezultātu 2:0 sīvā cīņā izcīnīja Latgales čempionu titu-
lu. Krāslavas komandā spēlēja Juris Pastars, Igors Asčuks un Dmitrijs 
Duškins.

VK „Krāslava” pateicas Krāslavas novada domei par atbalstu un ie-
spēju pārstāvēt Krāslavas novadu Latgalē.  

NOSKAŅOTI
OPTIMISTISKI
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sludinājumi un reklāma

INTERESĒ IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS! 
Krāslavas novada dome plāno uzbūvēt pilsētas terito-

rijā, Aronsona ielas mikrorajonā, bērnu rotaļu un spēļu 
laukumu. Pašlaik tiek apspriesti divi varianti saistībā ar 
vietu, kur var būt ierīkots šis laukums: 

- nojauktās daudzdzīvokļu mājas teritorija blakus mājai Aronsona 
ielā 8;

- nojauktās daudzdzīvokļu mājas teritorija Artilērijas ielā 3.
Iespējami arī citi varianti.
Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli, Krāslavas novada dome organizē 

aptauju. Nobalsot par to vietu, kas, pēc jūsu domām, ir piemērotāka 
bērnu rotaļu un spēļu laukuma ierīkošanai, var portālā www.krasla-
vasvestis.lv. 

noderīga informācija

UZŅĒMĒJU DIENAS LATGALĒ 2015

Cienījamie nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji un zemes nomnieki!

Krāslavas novada dome atgādina, ka pēdējais NĪN maksājuma ter-
miņš par 2015. gadu ir 16.novēmbris. Lūdzam savlaicīgi veikt nekusta-
mā īpašuma nodokļa, nomas maksas par zemi, ka arī parādu par iepriek-
šējiem periodiem apmaksu. 

Krāslavas Mūzikas skola papildus uzņem audzēkņus 
2015./2016. māc.g. profesionālās ievirzes

 mūzikas izglītības programmās:
- taustiņinstrumentu spēlē (klavieres, akordeons), 
- stīgu instrumentu spēlē (vijole),
- pūšaminstrumentu spēlē (saksofons).
Tālr. 65622408. 

Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
 100 stundu latviešu valodas kursos 

Krāslavas un Dagdas novados. 
Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. 
Kursos var pieteikties personas vecumā no 18 gadiem, izņemot sko-

lēnus, personas, kas atrodas uzskaitē NVA vai pēdējā gada laikā ir ap-
meklējuši apmaksātus (NVA, LVA, SIF) latviešu valodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 2015. gada 17. septembra līdz 9. oktobrim:
Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļā, Skolas ielā 7, 

3.kab., no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 12.00, tālr. 65620025, 
26531015.

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, Mičurina ielā 
3a, 2.stāvā, no plkst.9.00 līdz 17.00, tālr. 65653240, 29681560.

23. septembrī plkst. 18.00 Krāslavas Kultūras namā no-
tiks  literāri muzikālais pasākums, kas ir veltīts baltkrievu 
grāmatu iespiedējam un apgaismotājam Franciskam Sko-
rinam. 

Krāslavas baltkrievu biedrība „Vjasjolka”

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā 
Tamāru Skerškāni un Sergeju Samuli!

Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību

Vēlam Jums  no visas sirds!
Šī diena lai ir skaistāka par citām!

Šī diena tikai reizi gadā aust.

apsveikumi

 Pārdod māju Krāslavā, Ziedu 
ielā. T.29105419. 

 Atdod bajānu. Т. 26018670.
 Pārdod caurules, metāla stūrī-

šus, dēļus, ķieģeļus, elektrodzinē-
jus, kabeļus (viss lietots), mēbeļu 
ražošanas atliekas. Т. 29517757.

 Pārdod sekciju un TV galdiņu, 
dīvānus, trimo, naktsskapīšus, 
paklājus (3 gab.), virtuves skapi, 
skapīšus (2 gab.), galdu, ķebļus, 
žurnālu galdiņu. Т. 26740600. 

 Skaldu malku. Т. 24950429.

 Pērk senlaicīgas dzintara krel-
les, apaļas, ovālas formas, un citas 
dzintara rotaslietas, lielus dzintara 
gabalus. T.28282963.

 Z/s „Raudovišķi” vēlas nomāt 
lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi Robežnieku, Skaistas un 
Piedrujas pagastā (no 2 ha), cena 
no 40 līdz 80 eiro par 1 ha. Ir ie-
spējams pirkums (cena - līdz 2 
tūkst. eiro). Т. 20335389.

 Televizoru remonts. 
T.29703639, Germans (bijusī dar-

bnīca Miesnieku ielā).

22 gadus kopā ar Jums!  

AIZDEVUMI  
Krāslavā, Brīvības  ielā 24 
 Tālr. 65622735, 28229290

IK „KOVDORS”
- Pieminekļi un kapapmales no granīta un marmora smelknes. 
- Metāliskie nožogojumi un soliņi. 
Tālr.22324315, Krāslava, Mednieku iela 2 (Slimnīcas rajonā, 
bijusī baklaboratorija).

Par drošību parūpēsimies mēs!
Sertifi cēta zibensaizsardzības sistēmu izbūve, elektroiekārtu kon-

trolmērījumi. Darba pieredze - 39 gadi. Vācu materiāli (garantija 
25 gadi), dokumentācija, kvalitāte par saprātīgu cenu (garantija 
darbam 5 gadi). T.65625103, 29275604.

Tā arī šīs vasaras nogale (17.–
21. augusts) mums, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas skolotājiem un 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
fi nansētā projekta dalībniekiem, 
bija neaizmirstama. Projektā pie-
dalījās Krāslavas novada un pil-
sētas 6.-8. klašu skolēni, kopumā 
– 25 dalībnieki. Radošās dienas 
pagāja nemanot, jo katra diena 
bija notikumiem un piedzīvoju-
miem bagāta.

Pirmdien, spēlējot dažādas spē-
les, dalībnieki iepazinās, izstrādā-
ja projekta logo un saukli, apcie-
moja z/s „Kurmīši”, kur I.Geiba 
novadīja interesantu nodarbību 
par zāļu tējām un kopā ar bēr-
niem veidoja svecītes no vaska. 
Skolā bērni atgriezās ar paštaisī-
tām svecītēm rokās, priecīgi un 
mazliet noguruši.  Otrdien jau no 
paša rīta mēs devāmies braucienā 
uz Cēsīm, lai ieraudzītu zilus brī-
numus. „Zi(n)oo centrā” kā cirkā 
staigājām pa virvi, sēžot uz krēs-
la, cēlām sevi augšā – līdzīgi kā 
Minhauzens, kas sevi no ūdens 
izvilka aiz matiem -, tikai kopā 
darbojoties, uzbūvējām tiltu, pa 
kuru vēlāk arī visi gājām pāri, 
izmēģinājām, kā ir braukt ar ma-
šīnu, kad ir dažādas riepas, gājām 
pa līdzsvara kāpnēm… Visu pat 
nepārstāstīt! Tur pavadījām ilgu 
laiku, tad, sātīgi un garšīgi iestip-
rinājušies vietējā kafejnīcā, devā-
mies uz Āraišu ezerpili. Arī tas 
bija neaizmirstams piedzīvojums. 

Ekskursijas vadītāja ļoti intere-
santi un atraktīvi stāstīja par seno 
latviešu dzīvi, tradīcijām un no-
darbošanos, un tad ļāva pastaigāt 
pa seno latviešu dzīvesvietu, ieiet 
mājiņās un izjust to, kā bija tad, 
senos laikos, bez televizoriem, da-
toriem, telefoniem… 

Trešās dienas pirmā daļa projek-
ta dalībniekiem pagāja, nopietni 
darbojoties – skolēni daudz uzzi-
nāja par Latvijas aizsargājamiem 
augiem, par ārstniecības augiem. 
Skolotāji bija sagatavojuši nodar-
bības, kurās skolēni uzzināja, kādi 
aizsargājami augi ir tieši mūsu 
novadā, iztēlojās, kā būtu, ja viņi 
būtu šie augi, darbojās ar grāma-
tām, meklējot nepieciešamo infor-
māciju, pētīja Latvijas Sarkanās 
grāmatas struktūru un plānojumu.

Ceturtdiena pagāja mežā. Šeit 
dalībniekiem bija iespēja izskrai-
dīties, pierādīt, ka viņi ir draudzī-
gi, saliedēti, izpalīdzīgi. Bija liels 
prieks par bērniem, jo bija pagāju-
šas vien trīs dienas, bet bērni jau 
sajuta sevi kā vienotu komandu, 
tāpēc veikt dažādus uzdevumus 
viņiem nebija grūti, bet mums, 
pieaugušajiem, atlika vien prie-
cāties par draudzību, labestību un 
atbildības sajūtu, kas bija bērnos. 
Bet…ceturtdiena ar to nebeidzās, 
jo priekšā bija veselu gadu gai-
dītākais pasākums – nakšņoša-
na skolā! Vakarā visa skola bija 
pārvērsta par spēļu telpu – vienā 
kabinetā spēlēja „Katanu” un 

„Skrable”, gaitenī skanēja smiek-
li, jo spēlēja „Twisteru”, gaiteņa 
otrā galā – turnīrs galda tenisā, 
sporta zālē – volejbols, skolas 
laukumā – badmintons… Visu 
pat neuzskaitīsi! Līdz ar tumsas 
iestāšanos – sarunas par kosmosu, 
zemi, planētām, zvaigznēm, un 
tad – zvaigžņu vērošana, gan iz-
mantojot teleskopu, gan vienkārši 
lūkojoties naksnīgajās debesīs.

Piektdiena, kā to teica paši 
dalībnieki, atsteidzās nemanot. 
Izvērtējums, vēlējumi, solījumi 
tikties arī nākamgad… Mums, 
skolotājiem, gandarījums par go-
dam paveikto darbu un pozitīva-
jām emocijām, ko saņēma bērni. 

Mīļš PALDIES SIA „Launags” 
un tās vadītājai V.Kazimirovai par 
garšīgajām pusdienām un launagiem 
- tos bērni vienmēr gaidīja ar nepa-
cietību un notiesāja ar lielāko prieku.  

PALDIES Aulejas pagastam par 
sagādāto transportu braucienam 
uz „Kurmīšiem” un SIA „Miks 
Bus” par braucienu uz Cēsīm un 
Āraišiem. Kā teica bērni: „ Mums 
bija vislabākie šoferi!”.

Visskaļāko PALDIES projekta 
dalībnieki velta tūrisma pulciņa 
vadītājam Dz.Patmalniekam par 
šķēršļu trasīti mežā. Emociju pie-
tiks visam mācību gadam!

Lai arī kā gribētos šo vasaru 
pavilkt garāku, ir pienācis sep-
tembris – jauns mācību cēliens. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārdā 
novēlu visiem prieku, radošumu, 
izturību un visam pāri - mīlestību, 
darbojoties ar skolēniem jaunajā 
mācību gadā. 

Ilga Stikute, 
KVĢ direktora vietniece 

Vasara un skola, skola un vasara – šķiet, tik nesavieno-
jami jēdzieni, un tomēr ar laiku saproti, ka tieši vasarā 
skolēniem un skolotājiem ir vislielākās iespējas radoši iz-
pausties un lietderīgi atpūsties. 

PĒTI, IZZINI
 UN SAGLABĀ MŪSU VIDI

Latvijas uzņēmēju biedrība „Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un 
Latgales plānošanas reģions aicina pie-
teikties Latgales reģiona pašvaldības un 
uzņēmumus „Uzņēmēju Dienām Latga-
lē 2015”, kas notiks 18. un 19. septembrī 
Daugavpils Olimpiskajā centrā. 

Pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību reģionā, popularizējot vietējos uz-
ņēmējus, aicinot savstarpēji sadarboties un kon-
taktēties, lai palielinātu ražojumu un pakalpojumu 
noietu.

Krāslavas novada pašvaldība, atbalstot ieceri, 
piedalīsies ar kopstendu, lai veicinātu  sava nova-

da uzņēmējdarbības atpazīstamību. Tā ir iespēja 
uzņēmējiem tikties klātienē un rast jaunus sadarbī-
bas partnerus, jaunas informācijas ieguvi biznesa 
iespēju forumā. Krāslavas novadu kopstendā pār-
stāvēs SIA „Nemo”, AS „NIDL”, SIA „TFT.aero”, 
PIKC Rīgas Valsts tehnikums un Krāslavas no-
vada tūrisma informācijas centrs. Visi interesenti 
tiek laipni aicināti apmeklēt izstādi!

Inta Murāne,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Pasākumu programma izvietota mājas lapā 
www.kraslavasvestis.lv sadaļā „Afi ša”

Taksatora pakalpojumi. 
Stigošana, dastošana.

Meža zemju un cirsmu pirkšana.  
Т.65421808, 26121733

Iedzīvotāju ievērībai!
Sakarā ar ielu rekonstrukcijas darbiem Aronsona ielas 

daudzdzīvokļu māju pagalmos nebūs āra apgaismojuma. 


