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Septembra nogalē Indras pamat-
skolas 4. klases skolēni projekta 
„Latvijas skolas soma” ietvaros 
apmeklēja Andrupenes lauku sētu, 
kur varēja droši pasoļot pa purva 
takas laipu, izpētot dabaszinību 
stundās iepazītos augus, bet no 
kalna apskatīt burvīgu mūsu Lat-
gales dabas ainavu. Turpinājumā 
bērni, paši būdami no laukiem, ar 
lielu interesi apskatīja ēkas, kurās 
dzīvoja un strādāja mūsu senči, 
noklausījās stāstus par to, kāda 
bija seno latgaliešu sadzīve, darbs 

un atpūta.
Ar lielu prieku skolēni pieda-

lījās radošajās darbnīcās: savām 
rokām gatavoja kļockas un „picu 
– kokoru” (to aromāts, mēs domā-
jam, aizlidoja pat līdz Indrai), bet 
no māla uzbūra jaukas fi gūriņas.

Un kāds gan ir brauciens bez iz-
priecām?! Lielās šūpoles vilināja 
mazos ekskursantus jau no paša 
sākuma! Un apskates ekskursijas 
noslēgumā visi 15 brašie zēni un 
meitenes kārtīgi izšūpojās (ievē-
rojot, protams, drošības noteiku-

mus, ko pirms šūpošanās atkār-
tojām!)Gribam pateikties lauku 
sētas vadītājai Skaidrītei un jau-
kajām saimniecēm par interesanti 
un izzinoši pavadīto laiku Andru-
penes lauku sētā, Indras pagasta 
pārvaldei par piedāvāto transportu 
un autobusa vadītājam Jānim Gra-
bovskim par ātru un drošu ceļu. 

Ilona Beitāne-Špaka, 
Indras pamatskolas 

4. klases audzinātāja 

  INDRAS PAMATSKOLA 
SAVĀ „SKOLAS SOMĀ” IELIEK...    

PAR MAKSAS 
AUTOCEĻIEM 

Baltkrievijas Republikas ģenerāl-
konsulāts Daugavpilī informē, ka 
saskaņā ar Baltkrievijas Republi-
kas Prezidenta 2018. gada 24. jūlija 
dekrēta Nr. 292 „Par 2019. gada II 
Eiropas spēļu sagatavošanas un īs-
tenošanas pasākumiem” 2. punkta 
2.12. apakšpunktu no 2019. gada 
10. jūnija līdz 2019. gada 10. jūli-
jam tiek atbrīvoti no ceļu nodevas 
par Baltkrievijas maksas autoceļu 
lietošanu maksas autoceļu lietotāji, 
kuri izmanto transportlīdzekļus ar 
tehniski pieļaujamo kopējo masu 
līdz 3,5 t un to vilktās piekabes.

Maksas autoceļa lietošana šajā 
laika periodā norādītajai trans-
portlīdzekļu kategorijai notiek bez 
maksas autoceļa lietošanas līguma 
noslēgšanas, transportlīdzekļa re-
ģistrācijas BelToll sistēmā un elek-
troniskās apmaksas ierīces uzstādī-
šanas transportlīdzeklī.

Pievēršam jūsu uzmanību tam, ka 
jau no 2019. gada 11. jūlija plkst. 
00.00 pārvietošanās pa Baltkrievijas 
maksas autoceļiem notiks ierastajā 
režīmā, proti, maksāšanas pienā-
kums no šā laika attieksies uz šādām 
transportlīdzekļu kategorijām:

- transportlīdzekļi ar tehniski pie-
ļaujamo kopējo masu virs 3,5 t;

- transportlīdzekļi ar tehniski 
pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t, 
kas reģistrēti ārpus Eirāzijas Eko-
nomiskās Savienības (Baltkrievija, 
Krievija, Kazahstāna, Kirgizstāna 
un Armēnija).

Sīkāka informācija par transport-
līdzekļu pārvietošanos pa Baltkrie-
vijas Republikas maksas autoceļiem 
ir pieejama elektroniskas ceļu node-
vu apmaksas sistēmas (BelToll) ofi -
ciālajā tīmekļvietnē - www.beltoll.
by.

SĀC 
REALIZĒT 

SAVU IDEJU!
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras (LIAA) Daugavpils biz-
nesa inkubators aicina jaunus un 
aktīvus uzņēmējus realizēt savas 
biznesa idejas, piedāvājot bezmak-
sas konsultācijas biznesa stratēģijas 
izstrādē, kvalitatīvas apmācības un 
radošu biroja vidi. 

Jaunajiem uzņēmējiem parādī-
sies virkne iespēju sava produkta 
vai pakalpojuma popularizēšanai, 
piedaloties izstādēs Latvijā un ār-
pus tās, pilsētas svētkos, forumos un 
festivālos. 

LIAA Daugavpils biznesa inku-
bators piedāvā telpas Viestura ielā 2, 
kuras atvērtas kopstrādei ikvienam, 
kam nepieciešama biroja vide un 
aprīkojums produktīvam darbam. 
Tas ir viens no veidiem, kā inku-
bators var atbalstīt jaunus biznesa 
ideju autorus, radot iespējas strādāt 
kopradē ar citādi vai līdzīgi domājo-
šiem, veidojot savstarpējo sadarbību 
un iegūstot jaunus kontaktus.

Iesniedzot pieteikumu līdz 31. 
oktobrim pirmsinkubācijas prog-
rammā, jau novembra otrajā pusē 
būs iespēja piedalīties apmācību 
programmā „ Biznesa skola”, kurā 
tiks pasniegti biznesa pamati ar lek-
toriem no „TechHub Riga”. 

LIAA Daugavpils biznesa inku-
bators jau atbalstīja 64 biznesa ide-
jas no Daugavpils, Līvānu, Preiļu, 
Krāslavas, Aglonas, Ilūkstes, Dag-
das, Vārkavas un Riebiņu novada 
un var palīdzēt arī Tev!

Kontaktinformācija:
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra, Viestura iela 2, Daugav-
pils, tālrunis: +371 62401094,e-
pasts: daugavpils@liaa.gov.lv

Uzsākti remontdarbi Pārceltuves ielā, plānots, ka tie tiks pabeigti nākamajā gadā.
Elvīras Škutānes foto
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informācija

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO 

2018. gada 2. oktobrī notika Ad-
ministratīvās komisijas kārtējā sēde, 
kurā tika izskatītas 18 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

par fi zisku vai emocionālu vardar-
bību pret bērnu, personai lietvedība 
tika izbeigta, pamatojoties uz LAPK 
239.panta 1.daļas 1.punktu; 

par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas 
un veterinārā dienesta inspektora, 
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnie-
ku neidentifi cēšanu (nemarķēšanu) 
vai izvairīšanos no to uzskaites paš-
valdībā, personai tika uzlikts naudas 
sods 7 EUR apmērā;

par ceļu zemes nodalījuma joslas 
piegružošanu vai piesārņošanu, kā 
arī materiālu vai priekšmetu novie-
tošanu ceļu zemes nodalījuma joslā 
bez valsts ceļu dienesta vai autoce-
ļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, 
personai tika uzlikts naudas sods 70 
EUR apmērā;

par dzīvnieku turēšanas, labturī-
bas, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu, personai tika 
uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā;

par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas 
un veterinārā dienesta inspektora, 
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnie-
ku neidentifi cēšanu (nemarķēšanu) 
vai izvairīšanos no to uzskaites paš-
valdībā, personai tika uzlikts naudas 
sods 7 EUR apmērā;

par apzināti nepamatotu policijas 
izsaukšanu, personai tika uzlikts nau-
das sods 35 EUR apmērā;

par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu vai atra-
šanos alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu ietekmē, ja to iz-
darījis nepilngadīgais, tika izteikts 
brīdinājums;

par gaisa, zemes, mežu vai iekšē-
jo ūdeņu (virszemes vai pazemes) 
piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķī-
miskām vielām, tai skaitā bīstamām 
vai citām kaitīgām vielām, materiā-
liem vai atkritumiem, piegružošanu 
vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem 
jebkādā veidā  personai tika uzlikts 
naudas sods 70 EUR apmērā;

par sadzīves atkritumu radītāja vai 
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu sa-
vākšanā, personai tika uzlikts naudas 
sods 70 EUR apmērā;

par ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar sadzīves vai cita vei-
da atkritumiem, personai tika uzlikts 
naudas sods 10 EUR apmērā;

par ubagošanu personai tika uz-
likts naudas sods 14 EUR apmērā;

par namīpašumam pieguļošās teri-
torijas zāles nenopļaušanu, personai 
tika uzlikts naudas sods 50 EUR ap-
mērā;

par bērna, kas nav sasniedzis sep-
tiņu gadu vecumu, atstāšanu bez 
uzraudzības, vecākiem tika izteikts 
brīdinājums;

par bērna aprūpes pienākumu ne-
pildīšanu, abiem vecākiem tika iz-
teikts brīdinājums;

par bērna, kas nav sasniedzis sep-
tiņu gadu vecumu, atstāšanu bez 
uzraudzības, personai tika izteikts 
brīdinājums;

par namīpašuma neuzturēšanu pie-
nācīgā kārtībā personai tika uzlikts 
naudas sods 10 EUR apmērā;

par namīpašuma neuzturēšanu pie-
nācīgā kārtībā personai tika uzlikts 
naudas sods 320 EUR apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā 
sēde notiks 2018. gada 6. novembrī 
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 
20. kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Valsts veselības apdrošināšanas 
ieviešana ir sociāli taisnīga pret 
legālajiem darba ņēmējiem – ie-
dzīvotājiem, kuri veic sociālās ap-
drošināšanas iemaksas vispārējā 
nodokļu režīmā. Vienlaikus par 
sociāli mazaizsargātām grupām 
rūpējas valsts, apdrošinot tās au-
tomātiski.

Ieviešot valsts veselības apdro-
šināšanu, no 2019. gada 1. janvāra 
Latvijā valsts apmaksātie medicī-
nas pakalpojumi tiks iedalīti pa-
mata un pilnā “groza” pakalpo-
jumos.

Valsts apmaksāto medicīnas 
pakalpojumu pamata grozā, kas 
pienāksies ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam neatkarīgi no tā, vai 
viņš maksājis nodokļus vai ne:

-  neatliekamā medicīniskā pa-
līdzība – Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienests, slimnīcu 
uzņemšanas nodaļas, steidzamās 
medicīniskās palīdzības punkti, 
stacionāri. Neatliekamā medicī-
niskā palīdzība slimnīcā līdz dzī-
vības briesmu novēršanai;

-  ģimenes ārsta sniegtā aprū-
pe (profi laktiskās apskates, vak-
cinācija, mājas vizītes atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai 
kārtībai) un ģimenes ārsta praksē 
veiktās manipulācijas;

-  diagnostiskie izmeklējumi, 
kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtī-
jumu – ģimenes ārstam ir tiesības 
nosūtīt pacientu uz valsts apmak-
sātiem diagnostiskajiem izmeklē-
jumiem un laboratoriskajām ana-
līzēm, kuru rezultātu izvērtēšana 
ir ģimenes ārsta kompetencē;

-  valsts organizētais vēža skrī-
nings (profi laktiskās pārbaudes);

-  grūtnieču aprūpe un dzemdību 
palīdzība;

-  ārstniecība, tai skaitā kom-
pensējamās zāles personām ar psi-
hisku slimību, atkarībām, cukura 
diabētu, infekciju slimībām, pie-
mēram, HIV, AIDS, tuberkulozi;

-  hroniskās hemodialīzes, he-
mofi ltrācijas un perioneālās dia-
līzes procedūras (procedūras pa-
cientiem ar nieru mazspēju);

-  onkoloģija – tai skaitā «zaļais 
koridors», ārstēšana, medikamen-
tu kompensācija, medicīniskā re-
habilitācija;

- programma sirds un asinsvadu 
slimību agrīnai atklāšanai.

Pilnajā veselības aprūpes pa-
kalpojumu gro zā papildus būs 
iekļauta:

- primārā aprūpe – tai skaitā 
zobārstniecība bērniem līdz 18 
gadu vecuma un atsevišķām iedzī-
votāju grupām atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumos noteiktajam;

-  ārstu speciālistu konsultācijas 
un vecmāšu palīdzība – tai skai-
tā sporta ārsta sniegtie veselības 
aprūpes pakalpojumi bērniem ar 
paaugstinātu fi zisko slodzi, redzes 
asumu koriģējošu optikas izstrā-
dājumu izrakstīšana bērniem;

-  laboratoriskie un diagnostis-
kas izmeklējumi ar speciālista no-
sūtījumu;

-  medicīniskā apaugļošana;
-  ārstniecība dienas stacionārā;
-  ārstniecība stacionārā – tai 

skaitā veselības aprūpes pakalpo-
jumi traumatoloģijā un ortopēdijā 
(traumu seku, kaulu un locītavu 
slimību ārstēšana, ja par pakal-
pojuma nepieciešamību ir lēmis 
traumatologs-otropēdu konsīlijs, 
endoprotezēšanas operācijas u.c.), 
orgānu un audu transplantācija 
noteiktā apmērā;

-  medicīniskā rehabilitācija;
-  veselības aprūpe mājās;
-  kompensējamās zāles un me-

dicīniskās ierīces;
- psihoterateipiskā un psiholo-

ģiskā palīdzība – tai skaitā meta-
dona terapijas kabinetos sniegtie 
veselības aprūpes pakalpojumi 
noteiktos gadījumos;

-  izdevumu atlīdzība par citās 
Eiropas Savienības, Eiropas Eko-
nomikas zonas dalībvalstīs un 
Šveicē saņemtu plānveida ārstnie-
cību (atbilstoši noteiktai kārtībai).

Pilns veselības aprūpes pakal-
pojumu grozs pienāksies brīv-
prātīgo iemaksu veicējiem  un 
vairāk nekā 20 valsts apdroši-
nātajām iedzīvotāju grupām

Pensionāri
- Iedzīvotāji, kuri ir sasniegu-

ši likumā «Par valsts pensijām» 
vecuma pensijas piešķiršanai no-
teikto vecumu un saņem Latvijas 
Republikas pensiju.

- Iedzīvotāji, kuri saņem izdie-
nas pensiju vai speciālo valsts 
pensiju.

Bērni
- Bērni vecumā līdz 18 gadiem.
- Bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie bērni līdz 24 gadu vecu-
ma sasniegšanai.

Izglītība
- Iedzīvotāji, kuri mācās vispā-

rējās izglītības iestādēs, profesio-
nālās pamatizglītības vai profesio-
nālās vidējās izglītības iestādēs, 
piedalās Eiropas brīvprātīgā dar-
ba, interešu izglītības vai jaunie-
šu mobilitātes programmās vai ir 
pilna laika studējošie.

Bērna audzināšana, kopšana
- Iedzīvotāji, kuri saņem bērna 

kopšanas pabalstu vai vecāku pa-
balstu.

- Viens no vecākiem, kurš au-
dzina bērnu vecumā līdz septi-
ņiem gadiem vai vismaz trīs bēr-
nus vecumā līdz 15 gadiem.

- Iedzīvotāji, kuri saņem bērna 
invalīda kopšanas pabalstu vai 
piemaksu pie ģimenes valsts pa-
balsta par bērnu invalīdu.

- Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzī-
bu par adoptējamā bērna aprūpi 
pirmsadopcijas periodā.

- Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzī-
bu par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu.

Nodarbinātība 
- Bezdarbnieki, kuri ir reģistrē-

jušies Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā. Svarīgi! Tiesības saņemt 
medicīnas pakalpojumus valsts 
veselības apdrošināšanas ietvaros, 
iedzīvotājam ir vēl trīs mēnešus 
no brīža, kad, piemēram, ir izbei-
dzis darba tiesiskās attiecības vai 
zaudējis bezdarbnieka statusu.

Veselība, sociālā aprūpe
- Orgānu donori (personas, ku-

ras līdz šim jau ir ziedojuši kādu 
orgānu un ir reģistrētas Paula 
Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcas orgānu donoru reģistrā).

- Iedzīvotāji, kuriem ir noteik-
ta I vai II grupas invaliditāte (no 
2021. gada janvāra – arī tad, ja ir 
noteikta III grupas invaliditāte).

- Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas rezultātā cietušās per-
sonas, kā arī tās seku likvidācijā 
cietušās personas.

- Iedzīvotāji, kuri saņem pakal-
pojumus ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas in-
stitūcijās, kas ir reģistrētas sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

- Iedzīvotāji, kuri ir izstājušies 
no sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā reģistrētām ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas institūcijām, lai saņemtu 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus dzīves-
vietā.

- Pilngadīgie iedzīvotāji, kuri 
saņem sociālo pakalpojumu snie-
dzēju reģistrā reģistrētas grupu 
mājas pakalpojumus.

Citas iedzīvotāju grupas
- Politiski represētās personas 

un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki.

- Tradicionālo reliģisko organi-
zāciju mūki un mūķenes, kas dzī-
vo klosteros.

- Eiropas Savienības dalīb-
valsts, Eiropas Ekonomikas zonas 
valsts vai Šveices Konfederācijas 
pilsoņi, kuri uzturas Latvijā saka-
rā ar nodarbinātību vai kā pašno-
darbinātas personas, kā arī viņu 
ģimenes locekļi.

- Sociāli apdrošinātu iedzīvotā-
ju, kuri uzturas Latvijā sakarā ar 
nodarbinātību vai kā pašnodarbi-
nātas personas, bērni vecumā līdz 
18 gadu vecumam.

- Sociāli apdrošināti iedzīvotāji, 
kuri uzturas Latvijā sakarā ar no-
darbinātību vai kā pašnodarbinātā  
laulātais, kuram ir termiņuzturēša-
nās atļauja un viņš audzina bērnus 
vecumā līdz septiņiem gadiem vai 
vismaz trīs bērnu vecumā līdz 15 
gadiem.

- Iedzīvotāji, kuri ir cietuši no 
vardarbīgiem noziedzīgiem noda-
rījumiem, un cilvēktirdzniecības 
upuri, kuru statusu apliecina pro-
cesa virzītāja lēmuma kopija vai 
tiesībaizsardzības institūcijas izzi-
ņa (Ministru kabinets nosaka laik-
posmu, kurā minētie iedzīvotāji ir 
uzskatāmi par apdrošinātiem)

- Apcietinātie un notiesātie, kuri 
izcieš sodu brīvības atņemšanas 
iestādēs.

Ja iedzīvotājs nav legālais 
darba ņēmējs, kurš veic soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas 
vispārējā nodokļu režīmā, un 
neatbilst kādai no valsts apdro-
šinātām iedzīvotāju grupām, lai 
saņemtu pilnā «groza» medicīnas 
pakalpojumus, nepieciešams veikt 
apdrošināšanas iemaksas:

2018. gadā – 51,60 eiro /gadā (1 
% no minimālās mēnešalgas gada 
apmēra)

2019. gadā – 154,80 eiro /gadā 
(3 % no minimālās mēnešalgas 
gada apmēra)

2020. gadā – 258,00 eiro /gadā 
(5 % no minimālās mēnešalgas 
gada apmēra)

Svarīgi! Veselības apdrošināša-
nas iemaksu par 2019. gadu var 
veikt vienlaicīgi ar maksājumu 
par 2018. gadu vai arī atsevišķi 
2019. gadā (piemēram, janvāra 
sākumā). Veicot abas apdrošinā-
šanas iemaksas vienlaicīgi, kopā 
ir jāmaksā 206,40 eiro. 

Veselības apdrošināšanas ie-
maksu par 2020. gadu varēs veikt 
2019. gadā.

Veselības apdrošināšanas ie-
maksu par konkrēto gadu nevar 
veikt pa daļām.

Noskaidro, vai Tu jau esi ap-
drošināts! 

Klientu apkalpošanas centrs - 
bezmaksas informatīvais tālrunis: 
80001234, Latgales reģions (Dau-
gavpils):  65422236. 

Interneta vietnē www.apdrosi-
naties.lv ir iespēja aizpildīt tieš-
saistes (online) testu apdrošināša-
nas statusa noteikšanai.

PAR VALSTS VESELĪBAS 
APDROŠINĀŠANU

KAS UN
 AR KĀDIEM

 NOSACĪJUMIEM 
TAGAD 

TIKS 
ĀRSTĒTS? 

Uz jautājumiem atbild 
Krāslavas slimnīcas galve-
nā ārsta vietniece Jeļena 
Ogorelova un PA „Krāslavas 
slimokase” direktore Valen-
tīna Leikuma. 

- Paskaidrojiet, lūdzu, kas jā-
zina Krāslavas novada iedzīvo-
tājiem par valsts obligāto vese-
lības apdrošināšanu, kas stāsies 
spēkā no 1. janvāra? 

Jeļena Ogorelova: 
- Ir svarīgi apzināties šīs sis-

tēmas būtību. Veselības aprūpe s 
fi nansējums Latvijā sastāv no di-
vām daļām – valsts fi nansējuma 
un pacienta iemaksām. Piemēram, 
par vizīti pie speciālista pacients 
maksā 4,27 eiro (pacienta iemak-
sa), bet valsts piemaksā par šo pa-
kalpojumu 15 eiro. Šīs divas daļas 
veido pilnu pakalpojuma cenu.  

Jaunais Veselības aprūpes fi nan-
sēšanas likums paredz palielināt 
valsts līdzfi nansējuma daļu, ievie-
šot obligātās veselības apdrošinā-
šanas sistēmu. Savukārt pacienta 
iemaksas apmērs, saņemot valsts 
apmaksātos veselības aprūpes pa-
kalpojumus, paliek nemainīgs. 

- Citiem vārdiem sakot, izmai-
ņas, kas stāsies spēkā 2019. gada 
1. janvārī, skars valsts fi nansē-
juma daļu un tos iedzīvotājus, 
kuri nav nodarbināti legāli un 
nemaksā sociālās apdrošināša-
nas nodokli saskaņā ar vispā-
rējo nodokļu režīmu, kā arī nav 
iekļauti 20 iedzīvotāju grupās, 
kuriem tiek garantēta valsts ap-
drošināšana? 

- Jā, pilnīgi pareizi. Manuprāt, 
mūsu novadā izmaiņas skars gal-
venokārt tos bezdarbniekus, kuri 
nav reģistrējušies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā, kā arī cilvēkus, 
kas strādā ārzemēs. 

- Daži iedzīvotāji uzskata, 
ka tādā gadījumā, ja viņiem 
pienākas valsts apdrošināšana 
(piemēram, pensionāri), viņiem 
vairs nav nepieciešams izmantot 
„Krāslavas slimokases” pakal-
pojumus un apmaksāt tā sauca-
mo „rozā grāmatiņu”. 

Valentīna Leikuma: 
- Tas tā nav. Iedzīvotāji, kuriem 

ir „rozā grāmatiņa”, ir atbrīvoti no 
pacienta iemaksas. Savukārt tiem, 
kam nav „rozā grāmatiņas”, pie-
mēram, par ģimenes ārsta apmek-
lējumu ir jāmaksā 1,42 eiro, par 
vizīti pie speciālista – 4,27 eiro, 
par ārstēšanos slimnīcā – 10 eiro 
diennaktī utt. 

- Vai „Krāslavas slimokase” 
turpinās savu darbu nākamajā 
gadā? 

- Jā, 2019. gadā pašvaldības ies-
tāde „Krāslavas slimokase” strā-
dās pēc tādiem pašiem nosacīju-
miem kā 2018. gadā.

Informāciju sagatavoja 
Elvīra Škutāne
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Šī gada saulainā vasara Krāsla-
vas NC bibliotēkā noritēja spraigā 
tempā, lietderīgi pavadot ikkatru 
darba dienu. 

Pavasarī ieplānotie mērķi, tai 
skaitā Krāslavas novada domes iz-
sludinātā projektu konkursa iecere, 
pilnveidot bibliotēkas tēlu, sep-
tembrī sasniedza savu galarezultā-
tu un priecē bibliotēkas apmeklētā-
jus arī šodien. Ieraugi skaisto sev 
apkārt! Ar tādu saukli Krāslavas 
bibliotekāri gāja pretī savam mēr-
ķim, palīgos aicinot brīvprātīgos 
gan bibliotēkas apmeklētājus, gan 
ģimenes locekļus, kas vasara mē-
nešos atbrauca apciemot savus tu-
vākos no ārzemēm – Nīderlandes 
un Anglijas. Arī darbu veicēju ve-
cuma amplitūda bija visai plaša no 
4 gadiem līdz 74 gadiem. Esam ļoti 
gandarīti, ka šī projekta realizācijā 
galvenokārt tika piesaistīti vietējie 
uzņēmēji, tādi, ka SIA „GSK”, SIA 
„DĀRZNIEKS”, SIA „VBKL” un 
SIA „RH BŪVE”. 

Bibliotēkas telpās tagad var sa-
stapt mūsdienīgus augus, to izkār-
tojuma risinājumus, kas izveidoti 
„fl orarium akvarium” kompozīci-
jās. Ar daudzveidīgiem mūžzaļiem 

augiem un ziemcietēm tika papil-
dināta esošā puķu dobe, kā arī pār-
stādīti bibliotēkas istabas augi. Vei-
dojot bibliotēkas galvenās ieejas 
pievilcīgāku izskatu, tika iekārto-
tas divas betonamakmens vāzes 
viengadīgo vasaras augu stādīšanai 
un citu sezonu tematisku noformē-
jumu veidošanai, nokrāsots soliņš. 
Veicinot bibliotēkas lietotāju velo-
kultūru, tika izveidota velonoviet-
ne, izstrādājot neparastu velostatī-
va dizaina risinājumu – ESLASU 
sadarbībā ar Aleksandru Savicki.  
Bērnu literatūras nodaļā tika ie-

kārtots vismazāko lasītāju stūrītis, 
tika iegādātas žalūzijas un paklājs.  
Bibliotēkas abonementā, 1.stāvā, 
tagad ir iegādāts un iekārtots stikla 
skapis – vitrīna apmeklētāju intere-
šu loka paplašināšanai, eksponējot 
vērtīgus dekoratīvus suvenīrus un 
lietas. Šobrīd, gatavojoties Latvi-
jas simtgades svētkiem, Krāslavas 
NC bibliotēkas telpās ir skatāma 
izstāde „100 lietas Latvijai”. Esiet 
laipni gaidīti bibliotēkā!

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa
„Gaismas nesēji”

IERAUGI SKAISTO SEV APKĀRT  

2. un 3. oktobrī Krāslavas no-
vada domes īstenotā projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” ietvaros bied-
rības „Papardes zieds” darbinieki 
– sabiedrības veselības speciālisti, 
psihologi, veselības veicināšanas 
konsultanti - četrās Krāslavas 
novada izglītības iestādēs vadīja 
bezmaksas izglītojošu interaktīvu 
nodarbību ciklus 12-14 un 15-17 
gadus veciem pusaudžiem un jau-
niešiem. Nodarbībās jaunākajiem 
atbilstoši projekta mērķim tika 
runāts par pubertāti, attiecībām, 
sekstingu*, atkarībām, bet vecā-
kie jaunieši diskutēja par lēmuma 
pieņemšanu par dzimumattiecību 
sākšanu/nesākšanu, par kontra-
cepciju un seksuāli transmisīva-
jām infekcijām un HIV/AIDS, kā 
arī par atkarībām.

Pedagogu atziņas pēc nodarbī-
bām:

„Šādas nodarbības ir noderīgas, 
jo nav zināms, vai mājās par to 
vispār pārrunā. Labāk, lai kāds at-
kārto, nekā kāds neuzzina.”

„Tā kā bērni kļūst vecāki, vi-
ņiem ir jāsniedz ieskats gan par 
attiecībām, atkarībām, pubertāti. 
Daudziem vecākiem (arī skolotā-
jiem) nav viegli runāt ar bērniem 
par šīm tēmām. Ir arī tādas lietas, 
ko viņi bērnam var izstāstīt tikai 
no sava redzes punkta.”

„Nodarbība bija organizēta ļoti 
labi, visi uzmanīgi klausījās vadī-
tāju un uzdeva interesējošos jau-
tājumus.” 

Pašu skolēnu vērtējums:
„Bija informatīvi, vēl vairāk 

gribētos uzzināt par infekcijām”, 
„Visa iegūtā informācija svarī-
ga dzīvei un noderēs nākotnē”, 
„Jauki, vadītājs labi saprot pusau-

džus”, „Man ļoti patika šī nodar-
bība, jo varēja uzzināt vairākus 
viedokļus”, „Man bija ļoti intere-
santi, un es gribētu vēl vairāk par 
to visu zināt”, „Bija patīkami strā-
dāt komandā”.

Kopā šajās 2 dienās nodarbībās 
piedalījās 124 Krāslavas nova-
da jaunieši no Indras pamatsko-
las, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las un Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvie-
nības. Nodarbību vadītāji bija ie-
priecināti par jauniešu atvērtību, 
gatavību un prasmi diskutēt, iein-
teresētību un ļoti sirsnīgo uzņem-
šanu.

Šī projekta ietvaros šādi nodar-
bību cikli Krāslavas novada mācī-
bu iestādēs notiks vēl 2 reizes.

Linda Pavlovska,
biedrības „Papardes zieds”

 projektu vadītāja

BĒRNU UN PUSAUDŽU IZGLĪTOŠANA 
PAR PUBERTĀTI UN 

SEKSUĀLI REPRODUKTĪVO VESELĪBU

Juridiskās palīdzības administrācija infor-
mē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzī-
bas saņemšanas iespējām, nosacījumiem un 
kārtību. 

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civil-
lietās un noteikta veida administratīvajās lie-
tās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas 
ietvaros) var saņemt persona, kura: 

ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas per-
sonas statusu atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai, kādā fi ziskā persona at-
zīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;

pēkšņi nonākusi tādā situācijā un mate-
riālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu 
tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepār-
varamas varas vai citu no personas neatkarīgu 
apstākļu dēļ);

atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgā-
dībā. 

Juridiskās palīdzības administrācija valsts 

nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina 
līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
brīdim: 

Civillietās civiltiesiska strīda risināšanai 
ārpus tiesas un tiesā (piemēram, ģimenes tie-
sību jautājumos par laulības šķiršanu, uztur-
līdzekļu piedziņu, saskarsmes kārtības tiesību 
noteikšanu un tml., darba tiesību jautājumos, 
mantojuma tiesību jautājumos par testamenta 
apstrīdēšana un tml., saistību tiesību jautāju-
mos par parāda piedziņu, līgumu atcelšanu un 
tml., lietu tiesību jautājumos, kā arī dzīvokļu 
tiesību jautājumos).

Administratīvajās lietās:
bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas 
ietvaros;

sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, 
personai ar iesniegumu vēršoties tiesā un ad-
ministrācijai, pamatojoties uz tiesas lēmumu, 
norīkojot personai juridiskās palīdzības snie-

dzēju.
Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko 

palīdzību civillietā vai administratīvajā lietā 
bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, administrā-
cijā jāiesniedz aizpildīta valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa 
(pieejama: jpa.gov.lv), kurai pievieno doku-
menta kopiju, kas apliecina personas tiesības 
pieprasīt juridisko palīdzību (piemēram, izzi-
ņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statusu), kā arī dokumentu kopijas, kas saistī-
tas ar strīda raksturu un lietas virzību. 

Kriminālprocesā personai jāvēršas ar lū-
gumu pie kriminālprocesa virzītāja (izmek-
lētāja, prokurora vai tiesneša) ar lūgumu tai 
nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi. 

Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim vai 
nepilsonim) pastāv iespēja saņemt fi nansiālo 
atbalstu arī juridiskās palīdzības saņemšanai 
jautājumā par bērna aizgādības tiesību pār-
traukšanu vai atņemšanu ārvalstīs. 

No 2019. gada 1. janvāra valsts nodrošinātā 
juridiskā palīdzība būs pieejama Satversmes 
tiesas procesā un plašākas palīdzības saņem-
šanas iespējas būs personām, kuru ienākumi 
nepārsniedz valstī noteikto minimālās mē-
nešalgas apmēru, advokātu civilprocesa lietās 
(tas ir, lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku 
vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par 
spēkā neesošiem un lietās, kas izriet no saistī-
bu tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 
000 EUR). 

Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt: 
zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni: 
80001801, rakstot uz e-pastu : jpa@jpa.gov.lv 
vai tīmekļvietnē: www.jpa.gov.lv.Juridiskās 
palīdzības administrācijas adrese: Pils lau-
kums 4, Rīga, LV-1050.

Sagatavoja:
Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās palīdzības nodrošinājuma 

nodaļas 
Juriskonsulte Zane Greidiņa

VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

DIĀNA ZANDE:
 „Bērnu dzimumaudzināšana - 
  kad, ko un kā 
  runāt ar bērnu?”

27. oktobrī Krāslavas māmiņu klubs atklās jau tre-
šo „Vecāku skolas” ciklu, un kā pirmā lektore uzstāsies 
Krāslavā, kā arī visā Latvijā labi zināmā psiholoģe Diāna 
Zande. Tā kā māmiņu klubam aktuālas tēmas ir bērni un 
ģimene, tad šoreiz izvēlēts apskatīt vienu no sarežģītā-
kajiem bērna vecuma posmiem - 3 līdz 4 gadi.

Atgādinām, ka dalība gan „Topošo vecāku skolas”, gan „Vecāku 
skolas” ciklā ir bez maksas. Lekcijas notiks Krāslavas kultūras nama 
2. stāvā, Mazajā izstāžu zālē, uzreiz pēc „Topošo vecāku skolas” cikla 
lekcijas, kuru vadīs audiologopēde Olga Solima (Daugavpils). Topo-
šie vecāki, droši nāciet jau plkst. 11.00, un uzziniet vairāk par valodas 
attīstību no dzimšanas līdz viena gada vecumam. Vēlams iepriekš pie-
teikties, bet, ja neesat paspējis to izdarīt, tas nekas - visi laipni gaidīti!

Savukārt Diānas Zandes „Vecāku skolas” cikla lekcijas sāksies 
plkst. 13.30, un katra no lekcijām ilgs 2 h. Starplaikā - kafi jas pauze.

13.30 - Dzimumaudzināšana agrā vecumā.
15.30 - Bērnu attīstība triju - četru gadu vecumā un kā vecākiem 

pārvarēt audzināšanas izaicinājumus?
Diāna Zande: „Agri vai vēlu vecākiem nākas no bērna mutes dzirdēt 

jautājumu: „Kā rodas bērni?” vai „Kāpēc man nav krāniņš, bet brālim 
ir?”. Vecākiem šķiet, ka tieši tad ir pienācis īstais laiks uzsākt bērniem 
seksuālo audzināšanu, tomēr pieaugušie mēdz izjust diskomfortu, ru-
nājot par seksualitāti ar savu bērnu. Lai bērns izaugtu veselīgs, drošs 
un pārliecināts par savu ķermeni, svarīgi, lai vecāki bērniem sniegtu 
patiesu, vecumam atbilstošu informāciju. 

Nodarbībā ieskicēsim bērnu seksuālo attīstību pirmajos dzīves ga-
dos  un mēģināsim saprast, kā runāt ar bērnu par bērnu rašanos, dzi-
mumatšķirībām un citiem bērniem svarīgiem jautājumiem? Vecāki 
varēs saņemt atbildes arī uz sev svarīgiem jautājumiem, piemēram, 
kā izturēties, ja bērns aizskar savas intīmās vietiņas? Kuram no ve-
cākiem jāuzņemas atbildība par seksuālo audzināšanu - vai mammas 
runā ar meitām un tēti - ar dēliem? Vai bērnu dakteru spēlītes ir tik 
nevainīgas?

Trīsgadnieks - vienu brīdi liels, bet otru maziņš… Tikuši ārā no div-
gadnieka dumpošanās, vecāki drīz vien attopas ar nākamo izaicināju-
mu bērna attīstībā - triju četru gadu vecumā bērns pretojas vecākiem 
un kārtībai, grib darīt lietas pa savam. Bērns tiecas izpaust savu ini-
ciatīvu un patstāvību, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Kādi ir galvenie 
bērna attīstības stūrakmeņi triju - četru gadu vecumā, kā sekmēt bērna 
pašcieņas attīstību un pozitīvā veidā disciplinēt, kā sekmēt bērnu sa-
darbību ģimenē, kurā piedzimis nākamais mazulis? Kāpēc šajā vecu-
mā mazuļi sāk mānīties, un kur bailēm aug kājas?” 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem saņemsiet nodarbībā „Bēr-
nu attīstība triju - četru gadu vecumā, kā vecākiem pārvarēt audzinā-
šanas izaicinājumus?”.

Izmantojiet iespēju dzirdēt klātienē augsti kvalifi cētu speciālistu ie-
teikumus bērnu audzināšanā. Tiekamies 27. oktobrī Krāslavas Kultū-
ras namā!

Izglītojošo pasākumu ciklu fi nansē Krāslavas novada dome ESF 
projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Ieva Maļinovska, 
Krāslavas māmiņu klubs
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10. oktobrī Krāslavas 1. pasta nodaļa uzsāka darbu jau-
nās telpās, kas atrodas tirdzniecības centrā, tādējādi pas-
ta pakalpojumi Krāslavā kļūst pieejamāki, jo klienti varēs 
pasta nodaļas apmeklējumu ērti apvienot ar veikalu vai 
iestāžu apmeklējumu.

Jaunajās telpās nodrošināta iekļuve jaunajiem vecākiem ar bērnu rati-
ņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, turklāt blakus tirdzniecības 
centram atrodas automašīnu stāvvieta.

Krāslavas 1. pasta nodaļa jaunajās telpās klientiem piedāvās paplaši-
nātu preču sortimentu, savukārt nodaļas darbalaiks nav mainījies: katru 
darbdienu no plkst. 9 līdz plkst. 18, un sestdienās no plkst. 9 līdz plkst. 
13.

Latvijas Pasts pēdējos divos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vi-
des uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.

Elvīras Škutānes foto

PASTA NODAĻA SĀKUSI 
STRĀDĀT JAUNĀS TELPĀS

SKOLOTĀJIEM TIKA PASNIEGTI
  ATZINĪBAS RAKSTI

Starptautiskajai skolotāju dienai veltīto pasākumu mūsu pilsētas kul-
tūras namā atklāja Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks. 

Pasākuma turpmākajā gaitā tika sumināti vairāki pedagogi: Izglītības 
un zinātnes ministrijas atzinības rakstu saņēma pirmskolas izglītības 
iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Ilona Eisaka, savukārt Izglītības pārval-
des (IP) Atzinības raksts tika pasniegts 13 lauku un pilsētas izglītības 
iestāžu pedagogiem - Ivetai Solimai, Ligitai  Stivriņai, Rutai  Ivanovai,  
Vijai  Sjadro, Ērikai  Zariņai, Irēnai  Pauliņai, Irēnai  Milašai, Jevgēni-
jam Tarvidam, Valdai  Timulei, Sandrai  Nemeņonokai,  Larisai  Ruk-
manei,  Jevai  Bojarčukai,  Aivaram Andžānam. 

Pateicoties sadarbības partneru – sponsoru atbalstam – visi apbalvo-
tie skolotāji saņēma arī balvas. Par pedagogiem sarūpētajām balvām 
Izglītības pārvalde saka paldies SIA „VANPRO”, SIA „Viss visapkārt 
tīrs”, SIA „Vecā maiznīca”, SIA „Renesanse”, SIA „Mūrnieks”, SIA 
„LEVEN”, SIA „GSK”.

Jura Rogas foto

Krāslavas un Aglonas novadu 
mājražotāju/uzņēmēju grupa 10. ok-
tobrī devās pie Bauskas un Ķekavas 
novada mājražotājiem, lai gūtu jau-
nas idejas pārtikas produktu pārstrā-
dei, mārketingam un kooperācijai.

Ceļa malā pie norādes „Code” 
mūs sagaidīja LLKC Dobeles no-
daļas uzņēmējdarbības konsultante 
Raimonda Ribikauska, kura mūs 
pavadīja  pie izvēlētajām saimnie-
cībām visas dienas garumā. Tikām 
laipni un viesmīlīgi uzņemti izvēlētā 
maršruta saimniecībās. 

Codes pagastā apmeklējām vairā-
kas saimniecības: zemnieku saim-
niecību „Celmi” un tās sierotavu. 
Mājas siera izstrādes procesā tiek 
pievienotas katram mājas sieram 
raksturīgās piedevas (saldās, sāļās 
vai pikantās), lai papildinātu tā uz-
turvērtību un izveidotu neatkārtoja-
mu garšas buķeti ikvienam siera cie-
nītājam. Garšu buķetes un kvalitāte 
no klientu puses tiek augstu vērtētas, 
kas ir būtiska atzinība saimniecei, lai 
saviem klientiem piedāvātu aizvien 
jaunus sieru veidus. Siers ir lielisks 
pamatēdiens ikdienā sviestmaižu 
pagatavošanai, sakņu vai gaļas sau-
tējumos, zupās un dažādos sāļajos 
un saldajos salātos. „Tik plašu mājas 
sieru klāstu, ko piedāvā zemnieku 
saimniecība „Celmi”, nepiedāvā 
neviens cits ražotājs, tieši tāpēc tie 
ir pieprasīti lauku labumi ne tikai 
Codē, Bauskas apkaimē, bet arī 
Rīgā,” uzsver saimniece. Degustē-
jām vismaz 12 siera šķirnes, un tās 
vēl nebija visas, ko saimniecība ražo 
un piedāvā patērētājam. Noklausījā-
mies Ingas Celmas vērtīgos ieteiku-

mus mārketingā, sadarbībai ar klien-
tu, produkta veiksmīgai pārdošanai.

Apmeklējām Dūmiņu vīna da-
rītavu. Codes pagasta SIA „Dūmi-
ņu vīna darītava” saimniece Ieva 
Dūmiņa 40 gadus ir nostrādājusi 
SIA „Kronis” par pārtikas tehno-
loģi. Beidzot aktīvās darba gaitas, 
Ieva zināšanas un enerģiju iegulda 
savā uzņēmējdarbībā – dažādu aug-
ļu un ogu vīna darīšanā. Savulaik 
Ievas mamma bija vīna darītāja, 
tamdēļ arī Ieva izvēlējās turpināt un 
attīstīt ģimenes tradīciju. Dūmiņu 
vīna darītava ir pirmā ražotne vīna 
darīšanas nozarē Bauskas novadā. 
SIA „Dūmiņu vīna darītava” ir viens 
no septiņiem mazajiem vīna darī-
tājiem Latvijā, kas ražo līdz vienai 
tonnai vīna gadā. Šobrīd tiek ražotas 
dažādas vīna šķirnes, bet ir doma sa-
šaurināt piedāvāto klāstu, izvēloties 
visatzītākās, visejošākās šķirnes. 
Saimniece piedāvāja degustācijai 
sešas vīna šķirnes. Starp ierastajiem 
ogu un augļu vīniem tiek ražots un 
garšas ziņā baudāms pieneņu sulas 
vīns. 

Tālāk mūsu ceļš aizvijās pie māj-
ražotājas Dairas Jātnieces. Apska-
tījām nupat izveidoto un aprīkoto 
virtuvi LEADER projekta ietvaros, 
baudījām pusdienu maltīti un no-
klausījāmies Raimondas Ribikaus-
kas stāstījumu par ieguldīto darbu 
mājražotāju kustības attīstībai Baus-
kas pusē, kā arī saimnieces Dairas 
stāstījumu par uzdrīkstēšanos reģis-
trēties mājražotāja statusā, iegūto 
pieredzi sadarbībai ar klientiem.

Viesojāmies arī pārtikas un dzērie-
nu uzņēmumā SIA „Giline for life” 

Ķekavā. Iepazināmies ar piedāvāto 
produkcijas asortimentu: dažādiem 
sīrupiem, marmelādes konfektēm 
no dabīgajām sulām, kas sabiedrībā 
guvusi atpazīstamību kā konfelāde, 
džemiem. Katram dalībniekam bija 
iespēja pagatavot un atbilstoši iesai-
ņot savu konfelādes konfekti.

Atpakaļ ceļā brauciena dalībnieki 
dalījās savos iespaidos par redzēto 
un dzirdēto. Būtiski, ka apmeklētās 
saimniecības atrodas tuvu Rīgai, tām 
paveras labākas produktu realizāci-
jas iespējas, mazākas transporta iz-
maksas. Prieks, ka piena pārstrādes 
uzņēmums jau 20 gadus ražo sieru, 
sieram piemērojot arvien jaunas gar-
šas, noturot esošos un piesaistot jau-
nus pircējus. Iesācējiem grūti atrast 
savu nišas produktu. Neraugoties uz 
to, nācām pie secinājuma, ka pie-
dāvātās ekskursijas saimniecībā, ar 
saražoto produktu degustācijām, tas 
ir ekonomiski izdevīgs risinājums. 
Visas apmeklētās saimniecības bija 
konkurētspējīgas ar savu produktu 
izcilo garšu, baudāmu vizuālo izska-
tu un pieņemamo cenu, bija skatāma 
vēlme un drosme dalīties savās atzi-
ņās ar atbraucējiem. 

Īpaša pateicība Krāslavas novada 
domei par piedāvāto bez maksas 
transportu brauciena dalībniekiem. 
Sirsnīga pateicība Raimondai Ribi-
kauskai par atvēlēto laiku Bauskas 
novada mājražotāju popularizēšanā. 
Brauciena dalībnieki bija priecīgi un 
pateicīgi par laipno uzņemšanu un 
interesanto maršrutu.

Terēze Brazeviča, 
SIA LLKC Krāslavas

 konsultāciju biroja 

KRĀSLAVAS UN AGLONAS NOVADU
 MĀJRAŽOTĀJI GŪST IDEJAS ZEMGALĒ  

Ja esi jaunietis vecumā no 
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu un neesi reģis-
trēts Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarb-
nieks, bet vēlies mainīt savu 
dzīvi, tad piesakies dalībai 
projektā „PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi nansētais 
projekts „PROTI un DARI!” ir uni-
kāls ar to, ka katram projektā iesais-
tītajam jaunietim tiek sniegts indi-
viduāls atbalsts tieši viņa interesēm, 
prasmēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām. Tiek iz-
strādāta individuālo pasākumu prog-
ramma (IPP), piedāvājot dažādus 
atbalsta pasākumus – mācīšanos (ik-
dienas vai neformālo), profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības kursus, 
aktivitātes izvēlētās profesijas ie-
pazīšanai, pirmās darba pieredzes/
prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot 
palīdzēs programmas vadītājs un 
mentors. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. 
gada janvāris – 2018. gada decem-
bris.

Līdz 2018. gada 30. septembrim 
astoņpadsmit mērķa grupas jaunie-
ši ir iesaistījušies projekta „Proti 
un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros 
viņi ieguva pirmo darba pieredzi un 
priekšstatu par izvēlēto specialitāti, 
apmeklēja mācību kursus un saņēma 
profesionālās pilnveides apliecības 
friziera un vizāžista specialitātēs, 
ieguva B kategorijas autovadītāja 
apliecību, individuāli apguva latvie-
šu valodu un kārtoja valsts valodas 
prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās 
nevalstisko organizāciju darbībā. 
Pašlaik projektā esošie jaunieši mā-
cās B un C kategorijas autovadītāju 
kursos, apgūst lietveža darba iema-
ņas pašvaldības iestādē, apgūst kon-
ditora profesiju ar iespēju pielietot 
savas zināšanas prakses vietā kādā 
no ražošanas uzņēmumiem, kā arī 
piedalījās autoelektroiekrāvēju va-
dītāju apmācībās un apmācībās par 
elektrodrošības kvalifi kācijas grupas 

iegūšanu.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa 
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā” projekts, kuru 
īsteno Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra sadarbībā ar Latvi-
jas pašvaldībām.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstī-

bas nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.mura-

ne@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 
29278741

 Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI!”

 koordinatore

PIESAKIES DALĪBAI PROJEKTĀ „PROTI UN DARI!”
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intervija

Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā līdz 18. oktobrim apskatā-
ma gleznu izstāde „Dabas izjūtas”, 
kurā izstādītas krāslavieša Felicia-
na Lukaševiča gleznotās ainavas un 
klusās dabas. Izstādes atklāšanas 
dienā sirmais kungs piekrita sniegt 
interviju „Krāslavas Vēstis” žurnālis-
tam.

- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi mūsu lasī-
tājus!

- Manam vectēvam bija 12 dēli un viena 
meita, no tiem deviņi dzīvoja un strādāja 
Daugavpilī, bet trīs bija īsti romantiķi, un 
tēvs viņiem nopirka zemi laukos. Līdz ar 
to mana biogrāfi ja sākas Livdanišķu sādžā, 
8 km no Aglonas centra. Tur plūst upīte, ir 
ezers, interesanta un patīkama vieta, kas ļoti 
iedvesmo. 

Ģimenē augām septiņi bērni – man ir brā-
lis un bija piecas māsas. Mamma mūs uzau-
dzināja viena pati, jo tētis agri nomira - man 
tolaik bija tikai divi gadiņi. Neskatoties uz 
to, mēs nekad necietām badu, jo daudz strā-
dājām dažādus lauku darbus. Mamma mūs 
audzināja stingri un turēja tālāk no politikas, 
prasot nestāties nekādās organizācijās. Tā ne-
bija kaprīze - ciemā no trim mājām savāca 
vīriešus, lai izvestu uz Sibīriju, arī manu tēvu 
bija paņēmuši, bet smagās slimības dēļ par 
dāvinātajiem lauku labumiem atstāja mājās. 

- Kādu profesiju apguvāt?
- Pēc Aglonas internātskolas pabeigša-

nas devos uz Rīgu, kur apguvu sarkankoka 
galdnieka profesiju. Līdz dienestam armijā 
pastrādāju Daugavpils mēbeļu kombinātā 
par galdnieku. Dienesta gadi ritēja Sibīrijā – 
Krasnojarskā pamatā nodarbojos ar galdnie-
ka darbiem, muzicēju pūtēju orķestrī un sāku 
zīmēt pirmos plakātus, kas bija mana pirmā 
saskare ar mākslu. Pēc atgriešanās civilajā 
dzīvē savā darbavietā Daugavpilī pastāstīju, 
ka armijā biju mākslinieks, un man piedāvāja 
mākslinieka noformētāja darbu. Laikam ritot, 
iestājos vakara vidusskolā, no darba brīvajā 
laikā LRZ kultūras namā apmeklēju mūzikas 
skolu pieaugušajiem - bija tolaik tāda iespēja. 
Līdzko radās iespēja, pa vakariem apmeklēju 
arī mākslas studiju Daugavpilī - mani kopš 
bērnības vilka apgūt mākslas noslēpumus. 
Kad sāku darboties studijā, piedalījos pilsē-
tas izstādēs. 

- Kā nonācāt Krāslavā? 
- Uz Krāslavu nācās pārcelties 1984. gadā, 

sakarā ar ģimenes apstākļiem. Krāslava man 
uzreiz iepatikās, turklāt mana mamma nākusi 
no šī rajona - kādreiz dzīvoja Grāveros. Dar-
bā iekārtojos bez problēmām - strādāju rajo-
na patērētāju biedrībā (RAIPO). Pievērsties 
glezniecībai nebija daudz laika, jo bija liela 
slodze pamatdarbā. Muzicēšanai un glezno-
šanai pievērsos faktiski pensijas gados, jo 
tad kļuva daudz brīva laika. Sāku piedalīties 
autorkoncertos un gleznot savam priekam. 
Mazajās dzirnavās man ir iekārtota darbnī-
ca – apstākļi gleznošanai gana labi. Rāmjus 
gleznām izgatavoju pats, jo esmu galdnieks 
un man arī ir visi nepieciešamie elektroins-
trumenti šādam darbam. Nesen paskaitīju, ka 
pensijā esmu radījis kādus 180 mākslas dar-

bus. Es tos netirgoju, taču reizēm gadās, ka 
cilvēkiem atsevišķas gleznas ļoti iepatīkas un 
viņi lūdz tās pārdot. 

- Šobrīd jums ir vairāki hobiji, bet kurš 

ir primārais, no kura nespētu attiekties?
- Kopš bērnības jūsmoju par cilvēkiem, 

kuri glezno, dzied vai spēlē mūzikas ins-
trumentus. Akordeons man vienmēr stāv 
blakus, un gribas savu dziesmu sacerēt. Es 
noteikti nevaru negleznot, lai gan rados ne-
viens negleznoja. Es redzēju, kā citi māks-
linieki rada savus darbus un ikreiz pieķēru 
sevi pie domas: „Oho, kā to var tik skaisti 
uzgleznot?!” Glezniecības meistari mani ļoti 
iedvesmoja, un pie pirmās iespējas mēģinā-
ju darīt pats. Sapratu arī, ka visi gleznotāji 
nevar būt vienādi, visi glezno dažādi. Manu 
darbu izstādē novada Centrālajā bibliotēkā ir 
glezna, kas attēlo enerģiju. Ne visi to darbu 
saprot, ne visiem tas patīk, bet man - ļoti. Arī 
tradicionālās Krāslavas mājiņas katrs glezno 
savādāk. Ar to jau māksla ir skaista un neat-
kārtojama. 

Ja es negleznotu, tad droši vien muzicē-
tu. Tas nav pat svarīgi, ko īsti darītu, bet es 

katru dienu censtos ar kaut ko nodarboties, 
jo cilvēks nekādā gadījumā nedrīkst palais-
ties slinkumā un neko nedarīt. Esmu akor-
deonists, spēlēju arī pūšamos instrumentus 

un klavieres, dziedu baznīcas korī, savulaik 
sabiedriskā kārtā vadīju sieviešu ansambli 
„Retro”. Ansambļa repertuārā bija gan ag-
rāko gadu, gan mūsdienu dziesmas latviešu, 
latgaliešu, poļu un krievu valodā. Gleznās 
man patīk reliģioza tematika, jo tā izstaro 
mieru. Gleznojot dabasskatus, es piedomāju 
kaut ko klāt, piemēram, plūst Daugava, bet 
virs tās mākoņos attēlots eņģelis. Cenšos iet 
kopsolī ar laiku. Tuvojas mūsu Latvijas simt-
gade, un arī šī tematika parādās manās glez-
nās un dzejā. 

- Jūsuprāt, kas Latvijas simtgadē ir lie-
lākā vērtība valsts iedzīvotājiem? 

- Droši vien tā iespēja brīvi domāt un pa-
šam veidot savu dzīvi. Vairs neviens tevi 
nevada, tev vajag pašam domāt un darīt. Es 
varu atvērt savu mākslas darbnīcu, sarīkot 
savu gleznu izstādi, un man nevienam nebūs 
jāatskaitās, neviens neliks sprunguļus riteņos 
un neradīs problēmas.

Esmu pozitīvs cilvēks, neko dzīvē neno-
žēloju. Ar visiem priekšniekiem spēju satikt, 
ar visiem man veicās. Kad juka un bruka 
padomju varas iekārta, es biju vien no tiem 
mulsinātājiem, kuri veicināja tās sabruku-
mu. Profesijas kvalifi kācijas paaugstināšanas 
kursos Rīgā mums paklusām stāstīja, ka būs 
pārmaiņas, ka varēsim dzīvot brīvā valstī, 
dzīvot labāk. Cita lieta, kas no cerībām pie-
pildījās, kas - ne, bet šo brīvības alku iespai-
dā es arī sāku domāt, ka vajag pārmaiņas. 

Kad zaudēju darbu patērētāju biedrībā, uz-
reiz sameklēju telpas, ko varu īrēt, un atvēru 
reklāmas darbnīcu, kas palīdzēja pārdzīvot 
grūto pārmaiņu laiku. Jutu, ka vajag darbo-
ties un biju atbildīgs cilvēks. Pirmajos gados 
bija gana daudz pasūtījumu no mazajiem 
uzņēmējiem. Datoru un atbilstošas program-
matūras tolaik vēl nebija, bet jaunatvērtajai 
frizētavai vai veikalam vajadzēja kaut kā rek-
lamēties un saimnieki nāca pie manis. Nesa-
ku, ka visi varēja iet manu ceļu, bet katram 
vajag kustēties un meklēt iespējas. Tiesa man 
kremt, ka mūsu bērniem nav iespēju Latvijā 
nopelnīt līdzekļus dzīvei un daudzi aizbrauc 
uz citām valstīm. 

- Pastāstiet par savējiem! Vai jums ir lie-
la ģimene?

- Meita Božena mācījās Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā. Dziedāja ansamblī 
„Strumeņ”, apguva poļu valodu. Pabeidza 
Daugavpils Universitāti, kur ieguva poļu un 
angļu valodas tulka specialitāti. Laikam ritot, 
pabeidza Belostokas Universitāti Polijā, un 
viņai piedāvāja darbu šajā valstī. Tagad mana 
meita dzīvo Olštinā. Man ir divi skolas vecu-
ma mazbērni – meitene un puika, kuriem ļoti 
patīk Latvijā, kad viņi šeit ciemojas. Varbūt 
nākotnē kaut kas mainīsies un meita varēs 
atg riezties dzimtenē. Viņa Krāslavā nopirka 
māju, kuru kopā remontējām un labiekārto-
jām, tagad tajā dzīvoju un pieskatu, lai neietu 
postā. Sakarus uzturam pa telefonu, bet katru 
gadu braucam ciemos viens pie otra, lai arī 
Olština ir patālu - vakarā izbrauc ar autobusu 
un tikai nākamās dienas rītā esi galapunktā.

- Kā jūs vērtējat jaunās paaudzes intere-
si par mākslu?

- Daži bērni ir ļoti ieinteresēti mākslinie-
ku veikumā, citreiz arī manas gleznas nāk un 
skatās ar acīmredzamu interesi. Bet kā visi 
cilvēki, arī bērni un jaunieši ir dažādi. Vieni 
jūsmo, citi tajā pašā laikā sit logus. Savā bēr-
nībā bijām pieraduši strādāt, un nebija laiks 
tādām nerātnībām. Taču pozitīvais ir stiprāks 
– mums Krāslavā ir talantīgi bērni, un tas 
mani ļoti priecē.

Radīt mākslu, dzeju, muzicēt man palīdz 
gribasspēks, iedvesmu dod cilvēki un grā-
matas. Dzīvē nemitīgi jāpilnveidojas, jādzī-
vo līdzi pārmaiņām, jābūt atbildības izjūtai 
– tas viss kopā nes prieku un gandarījumu. 
Es nesaprotu tos cilvēkus, kuriem nekas ne-
interesē, kuri ir trūcīgi garīgi un kuriem inte-
resē tikai nauda. Ir tik daudz darāmā, un tu 
to spēj paveikt, ja gribi! Izvēlies patiesības 
ceļu – cīnies un tev izdosies labāk! Tad nebūs 
jāmeklē vainīgais – valsts, deputāti, kaimiņi 
vai kāds cits. 

Juris Roga, autora foto

FELICIANS LUKAŠEVIČS: 
„Nevaru dzīvot bez 
     otas, 
           krāsām 
                     un audekla!”

,,Beidzot manās rokās nonākusi mana grā-
mata ,,Tā sadeg svece”. Mana darba mūža 
noslēguma darbs. Kā Rekviēms. Tajā es biju 
ierakstījis, ka grāmatas iznākšana, iespē-
jams, sakritīs ar mazmeitas Luīzes piedzim-
šanu. Vakar tas ir noticis! Vakar arī grāmata 
uzsākusi savu ceļu pie man pašiem tuvāka-
jiem cilvēkiem un uz dažām bibliotēkām. 
,,Kā Debesīs, tā arī virs zemes”. Grāmatā, 
kurā teksts sakoncentrēts 84000 vārdos, at-
ainots mans 60 gadus ilgais, dramatiskais 
ceļš medicīnā. Cilvēkiem ar vājiem nerviem 

lasīt neiesaku”, tā savā  ,,facebook” profi lā 
uzrakstīja mūsu novadnieks Pēteris Kučiks. 

Grāmatas autors Pēteris Kučiks, ārsts 
anesteziologs un reanimatologs, ir dzimis 
Skaistas pagastā, kur absolvējis 7-gadīgo 
skolu. Savu izglītību viņš turpināja Rīgas 
Medicīnas skolā, tad Pēteris tika nosūtīts uz 
Bērziņiem, kur pirms dienesta armijā strādā-
jis par feldšeri. Pašlaik Pēteris Kučiks ir ārsts 
anesteziologs un reanimatologs, Alūksnes 
slimnīcas Reanimācijas nodaļas vadītājs.

Pēteris Kučiks: ,,Grāmata, kas pēc būtības 

ir mana ārsta mūža atmiņu grāmata, satur to 
daļu, ko es mēģinu atcerēties un apjaust. 60 
gadi veltīti medicīnai, no tiem 48 anestezio-
loģijai reanimatoloģijai. Kā svece deg… Kā 
nemanot tā sadeg… Svece kā simbols ārsta 
mūžam. Cēli jau nu skan, bet es atļaujos iz-
mantot šo seno mūsu aroda devīzi, kur gais-
ma ir ārstēšanas (dziedināšanas) māksla. Tā 
ir ārsta dvēsele. Svečturis, kas notur sveci 
(kur svece piestiprinās) ir ārstniecisko zinību 
fundaments, pamats.”

Pētera Kučika grāmata ,,Tā sadeg svece” 
drīzumā būs pieejama arī Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā.

Sagatavoja Elvīra Škutāne

SPĪDOT CITIEM, SADEGU PATS
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PRIEDAINES SKATU TORNIS
JAU ATKAL GAIDA APMEKLĒTĀJUS

Skaistās dabas ainavas vienmēr ir bijušas bagātība, kas piesaistīja gan 
vietējo iedzīvotāju, gan tūristu uzmanību. Krāslavas novads ir ieskauts 
brīnišķīgu dabas bagātību vidū – zilās upes un ezeri, zaļie meži un pasa-
kainās takas, kas dod vienotības sajūtu ar dabu un  ļauj atpūsties no pil-
sētas ātrā dzīves ritma. Viena no vietām, kur cilvēki spēj rast šīs sajūtas, 
ir Priedaines skatu tornis, kas ir veidots no dabai draudzīga materiāla 
- koka. 32 metru augstais skatu tornis paver iespēju baudīt Daugavas 
senlejas ainavas un Krāslavas pilsētas skatu, kuru savos apskāvienos 
ieskauj priežu mežs. Tā kā nekas uz pasaules nav mūžīgs, tai skaitā koka 
konstrukcijas, 2018. gada vasarā Priedaines skatu tornis tika slēgts uz 
rekonstrukciju, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus ar mērķi padarīt 
kāpšanu skatu tornī drošu. Pateicoties ātri un profesionāli veiktajiem 
uzlabojumiem, skatu tornis jau atkal sagaida apmeklētājus, kas nebai-
doties spēj pārvarēt simtiem koka pakāpienu, lai izbaudītu pasakainos 
dabas skatus, kā arī saulrietus un saullēktus. Gar šo skatu torni ved arī 
velo maršruts, kas dod iespēju doties tur par velosipēdiem un turpināt 
ceļu tālāk, apskatoties priežu mežu, kurā var atpūtināt galvu no ikdienas 
problēmām un ievilkt svaiga gaisa elpu, kuras tik ļoti trūkst pilsētas 
stresainajā ikdienā. 

Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka atzīst: „Priedaines 
skatu tornis ir viens no Krāslavas novada populārākajiem tūrisma ob-
jektiem dabā, ko iemīlējuši gan novada viesi, gan arī vietējie iedzīvotāji. 
Skatu tornis ir uzcelts 2007. gadā un jau vairāk nekā 10 gadus priecē 
savus drosmīgos apmeklētājus ar burvīgiem skatiem, kas paveras no 32 
m augstuma uz Krāslavu, Daugavu un apkārtējo dabu. Es domāju, ja 
blakus skatu tornim uzlikt skaitītāju, kas ļautu sarēķināt apmeklētāju 
plūsmu, tad šis objekts būtu arī viens no visvairāk apmeklētākajiem ob-
jektiem mūsu novadā. Skatu tornis un atpūtas vieta, kas ir labiekārtota 
apkārt tornim, pieder AS „Latvijas valsts meži”, kas regulāri veic ob-
jekta apsekošanu, lai pārliecinātos, ka torņa konstrukcija atbilst visiem 
nepieciešamajiem drošības standartiem. Šogad pavasarī torņa apseko-
šanas gaitā tika konstatēts, ka jau ir pienācis laiks veikt nepieciešamos 
uzlabojumus, nomainīt dažus baļķus un pakāpienus, uzlabot platfor-
mas. Krāslavas novada TIC vārdā pateicos AS „Latvijas  valsts meži” 
par operatīvi un kvalitatīvi paveiktajiem torņa uzlabošanas darbiem un 
veiktajām investīcijām vienā no mūsu TOP objektiem. Vēlos novēlēt, 
lai Priedaines skatu tornis vēl ilgus gadus kalpo mums un priecē savus 
viesus! Bet mēs savukārt cienīsim citu cilvēku darbu un līdzekļus, sau-
dzīgi izturēsimies pret skatu torņa koka konstrukciju un apkārtējo dabu, 
nemēslosim, jo mēs taču paši veidojam savu apkārtējo vidi. Lai mums ir 
skaistas ainavas un tīrā daba!”

Elīna Miglāne, 
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas praktikante

Vides problēmas ir ienākušas 
globālajā dienas kārtībā, un visi 
pasaules eksperti, zinātnieki un 
nevalstiskās organizācijas ir no-
rūpējušies par mūsu pasaules 
ekoloģijas saglabāšanu. Tas ir sa-
protami, jo tādi procesi kā globālā 
sasilšana, ūdens, augsnes un gaisa 
piesārņojums, dzīvnieku sugu iz-
zušana un citi tiek apspriesti aiz-
vien biežāk un tieši vai netieši ie-
tekme ikviena cilvēka dzīvi. Viens 
no vides piesārņojumā veidiem ir 
izmestie atkritumi, kas negatīvi 
ietekmē augsni, iesūcas pazemes 
ūdeņos, to dēļ var iet bojā putni 
vai dzīvnieki, kuri apēd cilvēka 
izmestos atkritumus. Latvija ir bo-
reālais reģions, un piesārņojuma 
dēļ to skar tādas pārmaiņas kā in-
tensīvākas lietusgāzes, sniega un 
ledus daudzuma samazināšanās, 
pieaug meža kaitēkļu risks, zie-
mas vētras kļūst postošākas. Lai 
cīnītos ar šo problēmu, cilvēce ir 
nonākusi līdz idejai par atkritumu 
šķirošanu.  

Krāslavā jau ir izvietoti atseviš-
ķi atkritumu konteineri plastmasas 

atkritumiem un pārējiem atkritu-
miem, un šogad uzstādīti 35 zaļie 
konteineri, kas paredzēti stikla at-
kritumiem. Šo iespēju nodrošināja 
fi rma „Eco Baltia Vide”, kas bez 
maksas uzstādīja konteinerus stik-
la taras šķirošanai, kā arī veiks re-
gulāru šo konteineru iztukšošanu. 
35 konteineri tika izvietoti Krāsla-
vas teritorijā, Krāslavas pašvaldī-
bas norādītajās vietās, un 15 kon-
teineri izvietoti Krāslavas novada 
pagastu centros. Šajos konteineros 
varēs izmest dažādas formas un 
krāsu dzērienu stikla pudeles un/

vai dažādas formas un krāsu stikla 
burkas bez vāciņiem. Stikla trau-
kus pirms izmešanas vajag izska-
lot, lai iekšā nepaliktu pārtikas vai 
dzērienu atlikumu, taču etiķetes 
noņemt nav obligāti. 

Šādu konteineru izvietošana po-
zitīvi ietekmē atkritumu šķirošanu 
un turpmāko pārstrādes procesu, 
jo stikls var tikt izmantots atkārto-
ti, pozitīvi ietekmējot vidi mums 
apkārt. Ja stikla atkritumus mest 
tam neparedzētos konteineros, 
tad pastāv iespēja, ka stikls netiks 
pārstrādāts un tas apgrūtinās šķi-
rošanas procesu. 

Krāslavā un tās apkārtnē mums 
ir jābūt pateicīgiem par salīdzino-
ši tīru vidi, tīru gaisu un ūdeņiem, 
tomēr dažreiz mēs aizmirstam par 
visu labo, kas ir mums apkārt. Ja 
mēs vēlamies saglabāt Krāslavu 
un tās dabu skaistu uz ilgiem lai-
kiem, jārūpējas par vidi un jādzī-
vo saskaņā ar dabu!  

Elīna Miglāne,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas praktikante

KRĀSLAVAS NOVADĀ TIKA IZVIETOTI 
50 KONTEINERI STIKLA ATKRITUMIEM

Seniora sleja

Viens no iemesliem, kāpēc cil-
vēki vecumdienās nejūtas laimīgi, 
ir komunikācijas trūkums. Ja vairs 
nav draugu vai domubiedru loka, 
tad  nav ar ko dalīties savās emoci-
jās, pieredzē vai atmiņās. Tāpēc tik-
šanās vienu reizi nedēļā ir kļuvusi 
par noderīgu paradumu vairākiem 
desmitiem cilvēku, kurus vieno 
neformālās izglītības kurss vecāka 
gadagājuma cilvēkiem - „Senioru 
skola”. 

Ievērojama uzmanība šīs prog-
rammas ietvaros tiek pievērsta psi-
hisko saslimšanu profi laksei. Cikla 
„Senioru skola. Garīgā veselība se-
nioriem” otrajā nodarbībā psihologs 
un psihoterapeits Raimonds Lazda 
pastāstīja par galvenajām emocijām 
un par to, kāpēc cilvēki mēdz tās 
savaldīt un pat slēpt. Lekcijas laikā 
runa bija arī par stresu, depresiju, 
demenci, bezmiegu un citiem garī-
gās veselības traucējumiem. Tāpat 
kā pagājušajā gadā lektors piedāvā-
ja senioru uzmanībai ne tikai teorē-
tiskās zināšanas, bet arī praktiskās 
nodarbības. Seniori tika informēti 

par to, kā mazināt stresu un uzlabot 
pašsajūtu, kādam jābūt dzīvesvei-
dam, lai saglabātu garīgo veselību 
vecumdienās. 

Vēl viena interesanta tēma, kas 
izraisīja aktīvas diskusijas „Senioru 
skolas” nodarbību laikā, - sociālā 
reklāma. Tā ir sava veida nekomer-
ciāla reklāma, kuras mērķis ir mai-
nīt sabiedrības uzvedības modeļus 
un pievērst uzmanību tās problē-
mām. Piemēram, kampaņas, kas ir 
veltītas ceļu satiksmes noteikumu 
ievērošanai, veselīga dzīvesveida 
popularizēšanai un citas. Diskutē-
jot par šādām tēmām, seniori tiek 

iesaistīti nozīmīgos sabiedriskajos 
procesos, kā arī izjūt savu piederību 
dažādu paaudžu pārstāvju aktua-
litātēm. Viedokļu apmaiņa palīdz 
uzzināt citu cilvēku skatpunktu, 
bagātināt savu dzīves uztveri ar da-
žādām idejām un dzīves pieredzi. 
Tas veicina cilvēku kopības izjūtu 
un uzticības līmeni, padarot senioru 
dzīvi ērtāku un drošāku. 

Regulāras nodarbības „Senioru 
skolā” notiek Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā katru ceturt-
dienu plkst.15.00.

Tatjana Azamatova 

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI

Šādu moto ir izvēlējusies 
Krāslavas „West Coast Swing” 
deju grupa, kura pastāv jau 5 ga-
dus un kurā, aktīvi darbojoties, 
savu dzīvi padara krāšņāku, piln-
veido savas prasmes, gūst gan-
darījumu no sociālas saskarsmes 
dažāda vecuma pieauguši cilvēki, 
kas ikdienā ir nodarbināti dažādās 
sfērās, bet mūs visus vieno mīles-
tība uz deju.

 Kopš pirmsākumiem mēs aktīvi 
sadarbojamies ar biedrību „Gime-
nes atbalsta centrs „Atvērtība””, 
ar kuru kopā ir izveidoti un rea-
lizēti vairāki projekti. Arī patreiz 
mēs esam iesaistīti biedrības īste-
notā projekta „Dzīvo Latgalē, dzī-
vo dejojot” darbībā. Viena no pro-
jekta aktivitātēm bija iesaistīšanās 

starptautiskā fl ash mob akcijā 
„International Rally West Coast 
Swing 2018”, kura visā pasaulē 
notiek jau daudzus gadus pirma-
jā septembra sestdienā. Šogad tas 
iekrita 1. septembrī (foto pieliku-
mā). Tā notiek ar mērķi populari-
zēt deju, vienlaikus popularizējot 
vietu, kur tas notiek. 

20. oktobrī visa grupa dosies uz 
Vidzemi, kur esam ielūgti uz ru-
dens balli Valmieras balles deju 
klubā. Domājam, ka tas būs sa-
darbības un ilgstošas draudzības 
sākums, jo - deja ir īsākais ceļš uz 
laimi, esot teicis kāds no pasaules 
viedajiem.

Pastāv neskaitāmi iemesli, 
kāpēc nodarboties ar dejošanu, 
piem., tā ir vispusīga fi ziska akti-

KAD ES DEJOJU, 
DZĪVE IR LABĀKA!

vitāte, tā uzlabo prāta spējas, no-
ņem stresu, ceļ pašapziņu utt. Un 
ir ļoti daudz variantu, kā to darīt. 
Var dejot solo, slīpēt sinhronitātes 
iemaņas grupā, mācīties rast sa-
skaņu pārī. Ir ļoti daudz dažādu 
stilu un virzienu, tomēr ir daži 
iemesli, kas padara unikālu tieši 
„West Coast Swing” deju.

Tie ir
Mūzika
Deja nav piesaistīta konkrētam 

mūzikas stilam. No blūza līdz 
mūsdienīgam popam un akustis-
kai mūzikai - var dejot pie gandrīz 
visa, kam taktsmērs ir 4/4. Tādē-

jādi atrast mūziku, pie kuras var 
dejot un kura patīk, ir ļoti viegli.

Spēle
Personīgā izpausme un spēle 

uz deju grīdas - atvērtais satvē-
riens, mūzikas dažādība un dejas 
struktūra atļauj gan partnerim, 
gan partnerei  pievienot unikālus 
improvizētus brīžus dejai. 

Komforts un ergonomika
Netiek valkāti augstpapēžu 

apavi, nav vajadzīgi īpaši tērpi, ir 
piemērota ikvienam, jo nav nepie-
ciešama speciāla fi ziskā sagatavo-
tība.

Klāt ir rudens, kas nozīmē jau-

nas sezonas sākumu. Kas ir regu-
lāras nodarbības un kopīgi svētki, 
kuros deja ir galvenajā lomā, bet 
mūsu, dejotāju, ieguvums ir vai-
rāk prieka, vairāk viegluma gan 
ķermenī, gan dvēselē, labsajūta 
un spēks dzīvot ar pilnu jaudu. 

Esi ieintriģēts? Tev patīk dejot? 
Gribi pamēģināt ko jaunu? Droši 
pievienojies mums šajā rudenī! 
Jauna iesācēju grupa uzsāks savu 
darbību jau oktobrī. Telefons uz-
ziņām: 29461575.

Lidija Trušele, 
Krāslavas wcs deju grupas

 vadītāja
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Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, 
Krāslavas novada Сentrālajā bibliotēka organizēja 
novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēstu-
re skaitļos un faktos”. Konkursa tēma bija Latvijas 
vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās perso-
nības, sava novada vēsture. Bibliotēkas pasākuma 
mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un 
novada vēsturi, pilnveidot zināšanas, stiprināt skolē-
nu patriotismu un valstisko apziņu.

Konkursam pieteicās  komandas no Krāslavas 
pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidus-
skolas, Robežnieku pamatskolas un 2 komandas no 
Indras pamatskolas.

Konkursa sākumā katra komanda veidoja nelie-
lu prezentāciju, kurā stāstīja, ko ikviens no viņiem 
var izdarīt, lai Latviju padarītu skaistāku, sakoptāku, 
mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni vēlētos redzēt paši. 
Tālākā gaitā uz ekrāna parādījās jautājumi. Atvēlēta-
jā laikā 30 sekundēs katra no komandām sagatavoja 
rakstiski atbildi. Tie jautājumi, kuri prasīja plašāku 
skaidrojumu, bija atbildami mutiski. Kopumā bija 47 
jautājumi, par katru pareizu atbildi varēja saņemt 1 
punktu.

Konkursa komisija, saskaitot katras komandas 
vērtējumu, par uzvarētāju noteica Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas komandu, kuras zināšanas tika 
novērtētas ar 67 punktiem. Otro vietu ieguva Indras 
pamatskolas komanda „Indras vēsturnieki” – 62,5 
punkti, trešo vietu – Krāslavas pamatskolas koman-
da – 60,5 punkti.

Visas komandas balvās saņēma pateicības  un sal-
dās balvas. Uzvarētājkomanda dosies ekskursijā pa 
Jelgavas novada Ziemassvētku kauju takām.

Ar pateicības vārdiem un ziediem tika sveikti vēs-
tures un sociālo zinību skolotāji Margarita Borodina-
Ignatoviča, Dzintra Rateniece, Aleksandrs Kade ņecs, 
Ivars Slesars, Vija Sjadro par skolēnu sagatavošanu 
konkursam un Viktorija Nalivaiko par metodisko at-
balstu konkursa organizēšanā.

Konkursa noslēgumā organizatori un žūrijas komi-
sija vēlēja visiem gribu un pacietību, izzinot Latvijas 
vēsturi, būt gudrākiem un pārliecinātākiem pašiem 
par sevi un savu valsti.

                                              Valentīna Magidas,
                                               Krāslavas novada 

Centrālās bibliotēkas direktore

ERUDĪCIJAS KONKURSS  7.-9. KL. SKOLĒNIEM IEPAZĪSTAM SAVA DZIMTĀ 
NOVADA IEVĒROJAMĀKĀS VIETAS
Latvijas projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros mēs – Krāslavas 

Valsts ģimnāzijas 12.b klase - 25. septembrī devāmies iepazīt Latvijas 
Rožu ciemu – Indru, vietu, kur sākas Latvija, jo vien pēc 7 km no šejie-
nes jau atrodas Baltkrievijas robeža.

Mūsu novada kultūrvēstures izpētes maršrutā bija iekļautas četras pie-
turvietas – šovasar jaunatklātais Laimes muzejs, Indras aušanas darbnī-
ca, kulinārijas meistardarbnīca un Valsts Robežapsardzes punkts.

Indra - neliels, sakopts, ziedošām puķu dobēm bagāts ciems ar skais-
tām dabas ainavām, apstrādātiem laukiem, ļoti laipniem, labestīgiem 
cilvēkiem un interesantām apskates vietām.  

Šeit mēs guvām pozitīvas emocijas, kā arī daudz informācijas par Ind-
ras vēsturi, sadzīves, aušanas un kulinārajām tradīcijām.

Tikāmies ar vairāku profesiju pārstāvjiem – muzeja gidi, audēju, ku-
lināri, robežsargiem.

Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja Laimes muzejs - tik daudz pār-
steidzošu pozitīvu momentu un darbošanās iespēju! Apbrīnas vērta ir 
jau pati ideja izveidot šādu oriģinālu muzeju.

Kulinārijas meistardarbnīcā uzzinājām par Indras ievārījumu un 
pankūku gatavošanas tradīcijām, kuras katru vasaru izvēršas Ievārījuma 
svētkos.

Ar aušanas darbnīcu mūs laipni iepazīstināja Olga Jokste – skolotāja, 
mākslas audēja, bijusī pagasta pārvaldes vadītāja. Daudziem no mums 
tā bija iespēja nokļūt tālā pagātnē ar vecmāmiņu rokdarbiem, senatnī-
gām mēbelēm, stellēm un naftalīna smaržu. Varējām arī paši iemēģināt 
roku aušanas procesā un pat pagulēt uz salmu matračiem.

Ļoti interesantu ekskursiju mums novadīja robežsargi, kuri pastāstī-
ja, kā reāli notiek darbs dzelzceļa stacijas robežpunktā, izrādīja savas 
dienesta telpas un iepazīstināja ar iespējām apgūt robežsarga profesiju. 
Daudziem no mums tas likās pats interesantākais brauciena pasākums.

Indrā ik uz soļa varējām pārliecināties par cilvēku vēlmi darboties, 
uzlabojot gan savu, gan dzimtā ciema labklājību.  

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klase

INICIATĪVAS
„LATVIJAS SKOLAS SOMA” 

DALĪBNIEKI
Latvijas valsts simtgades iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā 

valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jau-
niešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu 
valsts skolēnam ir nodrošināta iespēja izzināt un klātienē aplūkot Latvi-
jas kultūras un dabas vērtības. 

   Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem 
un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klā-
tienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu 
un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederī-
bas sajūtu un valstisko identitāti.

    Tāpēc Krāslavas pamatskolas 7.b un 7.c klases skolēni izmantoja šo 
iespēju un 26. septembrī devās mācību ekskursijā „Augšdaugavas no-
slēpumi” uz Naujeni. Novadpētniecības muzejā skolēni iepazinās ar tēl-
nieces Valentīnas Zeiles biogrāfi ju un darbiem, aplūkoja viņas darinātos 
un muzejam dāvinātos mākslas priekšmetus. Etnogrāfi skajās ekspozīci-
jās „Turīga zemnieka istaba” un „Latgaliešu sadzīves priekšmeti” aplū-
koja seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekciju. Gide pastāstīja 
par iespēju ikvienam iesaistīties Ginesa rekorda tapšanā, veidojot 500 
metru garu Lielo Augšdaugavas musturdeķi, kuru paredzēts nostiept no 
viena Daugavas krasta līdz otram vietā, ko Latvijā pazīst kā vienu no 
zaļajām pērlēm („Daugavas vārti”).

   Daugavas krastā Markovas pilskalna pakājē atrodas Slutišķu vecti-
cībnieku ciems. Vecticībnieku mājā varēja aplūkot ikonu, lūgšanu tērpu, 
krievu krāsni, iepazīt vecticībnieku kultūru un sadzīvi. Kāpjot Marko-
vas pilskalnā, uzzinājām, ka tas ir veidojies Ledus laikmetā un tur ir 
sastopami aizsargājami augi.

  Tālāk ceļš visus aizveda uz Vasargelišķu skatu torni. Uzkāpjot 21 
m augstajā skatu tornī,  no putna lidojuma augstuma aplūkojām rudens 
ainavas un gleznainos Daugavas lokus.  Jūsmojām par Daugavas upes 
Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas 
kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.

  Gides pavadībā tālāk izstaigājām dabas taku un nonācām pie Dina-
burgas pilsdrupām un pils maketa. Uzzinājām par vēsturiskiem notiku-
miem un cīņām, kas notika šajā vietā 13. gadsimtā.

   Braucot mājās un izvērtējot redzēto un dzirdēto, sapratām, ka šīs 
mācību vizītes laikā skolēni interesantā un aizraujošā veidā apguva zi-
nāšanas daudzos mācību priekšmetos: vēsturē, ģeogrāfi jā, mājturībā un 
tehnoloģijās, vizuālā mākslā, literatūrā, krievu, latviešu valodā, biolo-
ģijā, matemātikā un sportā. Tāpēc iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir 
lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē.

Lāsma Dzirkale un Lolita Dzalbe, 
7. klašu audzinātājas

   

PRĀTA
 TURNĪRS

Septembrī Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas aktu zāle pulcē-
ja 5.–8. klašu skolēnu komandas 
prāta mežģu turnīrā, ko rīkoja 10. 
klases skolēni Krāslavas novada 
jauniešu projekta „Prāta mežģi” 
ietvaros. Kā tika vēstīts iepriekš, 
pagājušā mācību gadā 9. a kla-
ses entuziasti (tā saucamā „Great 
Mind” komanda) šī projekta ietva-
ros internetveikalā „Brain Games” 
iegādājās vairākas prāta spēles, tā 
saucamos, prāta mežģus, kurus ap-
robēja savas klases skolēnu vidū. 
Projekta kopējās izmaksas sastādī-
ja 145 eiro. 

Turnīrā skolēniem tika piedā-
vātas piecas dažādas prāta spē-
les – „Tornis”, „Loģiskās kārtis”, 
„Tangram”, „Dzelzs mežģi”, „Ke-
plera koka puzle” – un 10 minūtes, 
lai tās atrisinātu. Pie katra spēles 
galdiņa tiesnešu lomā bija paši 
desmitās klases skolēni, kuri va-
dīja un novērtēja skolēnu darbu, 
piešķirot noteiktu punktu skaitu, 
atrisinot kādu prāta mežģi. Turnīra 
laikā varēja vērot skolēnu degsmi 
un interesi. Katra komanda centās 
iegūt pēc iespējas vairāk punktu, 
tāpēc katrs centās darbināt savas 
prāta spējas pēc iespējas efektīvāk. 
Un katrā komandā atradās tāds 
dalībnieks, kurš labi izprata kādu 
no piedāvātajiem mežģiem, tāpēc 
visām komandām bija vienlīdzīgas 
iespējas gūt labus panākumus. 

Turnīram noslēdzoties, tika ap-
kopoti punkti un apbalvoti visi 
dalībnieki. Zaudētāju šajā pasāku-
mā nebija, jo neatkarīgi no iegūtā 
rezultāta  visi skolēni interesanti un 
lietderīgi pavadīja savu brīvo lai-
ku. Ceram, ka skolēnu interese par 
šīm prāta spēlēm saglabāsies arī 
turpmāk, jo tās viņi varēs spēlēt sa-
vos matemātikas kabinetos, kur šīs 
spēles tagad tiek glabātas un piedā-
vātas visa vecuma skolēniem.

Šis turnīrs un projekts kopumā 
desmitās klases skolēniem deva 
iespēju iegūt labu pieredzi pasā-
kumu organizēšanas un sadarbības 
jautājumos, jo jauniešiem pašiem 
bija jāorganizē prāta spēļu izvēle, 

jāaprobē un jāiepazīstina pārējie 
skolēni ar šīm spēlēm. Kā arī jā-
sarīko un jānovada šis turnīrs. Visi 
skolēni uztvēra projekta realizāciju 
ļoti nopietni, bet īpaši jāizceļ vai-
rāku skolēnu – Vladislava Dilbas, 
Artēmija Ivanova, Viktorijas Pet-
rovskas, Evelīnas Hodarenokas, 
Danas Korjakinas, Ustina Jeršova, 
Līgas Bohānes, Katarinas Ļeņivki-
nas un Lindas Nipānes  - centību 

un atbildību šajā projektā. 
Kā arī liels paldies Krāslavas 

novada pašvaldībai un Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldei par 
iespēju attīstīt skolēnu interesi un 
veicināt līdzdalību projektos, kas 
ļauj uzlabot jauniešu dzīvi Krāsla-
vas novadā.

„Great Mind” komanda 
un projekta koordinatore 

Marianna Rukmane

 Skolēni raksta  
-Kaut ko tik interesantu, ka gri-

bas nokļūt senos laikos.
-Profesionāli restaurētu pili.
-Brīnišķīgu baroka pili.
-Tik daudz gleznu un dārgu mē-

beļu, trauku un gleznu vienā vietā.
-Tik skaistu dārzu, ka var just 

neparastu gaisotni.
-Tik neatkārtojamu vietu, ka tur 

pat angļi uzņem fi lmu par Katrīnu 
II.

-Parku, kurš ir kā labirints, kurā 
zied rozes un aug garšīgas vīn-
ogas.

-Gudru gidi, kas interesanti 
stāsta par pili un izstādi.

-Zināšanas, kā pils izskatījās 
pirms restaurācijas un tagad. 

Tik dažādas un interesantas 
lietas un emocijas skolēni varēja 
ielikt „savā skolas somā”, jo 26. 

septembrī devās ekskursijā, lai ie-
pazītos ar Rundāles pili un parku, 
apskatītu izstādi „No gotikas līdz 
jūgendstilam”.

Pirmo reizi skolēni devās tik 
tālā ekskursijā, pirmo reizi ap-
meklēja pili un iepazina greznās 
zāles, galerijas, hercogu privātos 
apartamentus. Arī pastaigu pa ba-
roka parku ar precīzu zīmējumu 
un bagātīgajiem apstādījumiem 
bērni izbaudīja pirmoreiz.

Šī ekskursija notika, pateicoties 
projekta „Latvijas skolas soma” 
fi nansējumam un Indras pagasta 
pārvaldei, kas piešķīra autobusu. 
Paldies! 

Indras pamatskolas 
8. un 9. klases

 skolēni

Ko Indras pamatskolas 
8. un 9. klases skolēni 
ielika savā „Latvijas skolas somā”?
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SIA «Krāslavas nami» informē, ka laika periodā no 22.oktobra līdz 
30.oktobrim tiks veikta ūdensvada tīkla profi laktiskā dezinfekcija, sa-
karā ar ko minētajā laika posmā ūdenim iespējama neliela hlora smaka 
un piegarša.

Informējam, ka hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas 
un ūdeni var droši lietot. Pirms lietošanas uzturā ūdeni ieteicams uzvā-
rīt. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

informācija

IZSOLES 
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsa-

vināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā 
kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs 
T5737LP.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci 
simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 
150,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā in-
ternetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2018. gada 30. 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 2018. gada 30. oktobrī plkst.10.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsa-

maksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu 

apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālr.uzziņām 65681764, 29496549.

*      *      *
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsa-

vināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā 
kustamā manta – traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs T5729LP.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1000,00 (viens tūkstotis EUR, 
00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 100,00. Ie-
pazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā 
(www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes 
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2018. gada 30. 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 2018. gada 30. oktobrī plkst.11.00.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsa-

maksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu 

apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
 Tālr.uzziņām 65681764, 29496549.

23. oktobrī plkst.18.00 Krāslavas Mūzikas skolā pensionāru 
biedrība organizē mikrorajona iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības 
amatpersonām.

 Pārdodu lietotus: TV (plazma) 
virtuvei, mājas kinozāli, elektris-
ko kamīnu ar apdari (var bez), 
dušas kabīni, tualetes podu, durvis 
vannas istabai, starpistabu durvis, 
ieejas durvis (koka, dubultās), 
koka logu lodžijai (103. sērija), 
iebūvējamo skapi - par ļoti zemām 
cenām. T. 29678447. 

 Meklē darbu (kapu kopša-
na) Krāslavā. Ir pieredze. T. 
26290911.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais 
remonts, automobiļu ritošās da-
ļas un bremžu sistēmas remonts, 
elektrosistēmas diagnostika un re-
monts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokom-
presoru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). T. 
29413904.

 Jebkuras sarežģītības au-
tomobiļu ritošās daļas 
remonts.T.29413904.

 Pārdodu „BMW 320i”, ben-
zīns. Automāts. Tumši ķiršu krāsā. 
2008. gada izlaidums. Pirkts Lat-
vijā, reālais noskrējiens - 179000. 
Kopts un labi uzturēts auto. Teh-
niskā apskate - līdz 05/2019. T. 
29923147.

 Ķermeņa kopšanas studija 
„Zhiva” piedāvā dažādus masāžas 
veidus. Ērta stāvvieta, karsta duša, 
zāļu tēja pēc masāžas. Ir iespēja 
atbraukt pie klienta uz mājām, uz 
biroju utt. Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 26736411. Paldies! 

 Meklēju Alīnas Dralusas (dzī-
voja Viganā, Lielbritānijā) ra-
diniekus. Lūdzu piezvanīt man 
(+447759880891, Raimonds).

 Steidzami pārdodu 3 istabu dzī-
vokli (Krāslavā, Aronsona ielā10), 
pirmajā stāvā, ar labu remontu, 
mēbelēm, ledusskapi un veļas ma-
šīnu. 59.2kvm, nav parādu. Cena 
- 6500 eiro. T. +447449967185.

 Pārdod tītaru gaļu. T. 26148064. 
 Pārdod 2-istabu dzīvokli 

Krāslavā (103. sērija, 3. stāvs, 
Raiņa iela 6-9). Cena - 6500 eiro. 
T. 29185595. 

 Pārdod māju Krāslavā. T. 
29736775. 

 Sieviete pārdod „VW-Polo”, 
motors - 1.2, 2008.g., TA - 08.19.; 
lietotu 4-riņķu gāzes plīti. T. 
26055933. 

 Izīrē māju Priedainē uz ilgāku 
laiku. T. 27876065, 29600804. 

 Pārdodu ziemas riepas (R17 
205/55), lietotus diskus (R16 
5x114, R16 5X112, R19 5X114). 
T. 26305848. 

 Pārdod kviešus (0,16 eiro), 
burkānus (0,25 eiro), bietes (0,25 
eiro), apkures katlu (centrālap-
kurei, 25 kW, cena - 50 eiro. T. 
26392198, 29492422. 

 Elektriķa pakalpojumi.     
T. 20200442. 

 Datortehnikas remonts.                         
T. 20200442. 

 Pārdod 1-istabu dzīvokli 
Krāslavā (4. stāvs, 103. sērija, 33 
kv.m). T. 27146620.

sludinājumi

RUDENS
 KROSS

6. oktobrī Krāslavā noritēja 
tradicionālais rudens kross skolē-
niem, kurā sacentās Krāslavas un 
Dagdas novada skrējēji.

Pasākuma mērķis bija popula-
rizēt skriešanu kā vienkāršāko, 
pieejamāko aktīvās atpūtas veidu, 
kā arī iesaistīt skolēnus skriešanas 
nodarbībās.

100 skolēni cīnījās par godalgo-
tājam vietām un katrs centās uzrā-
dīt savu labāko rezultātu.

500 m distancē dažādās vecuma 
grupās meiteņu konkurencē uzva-
rēja Alīna Grineviča no Krāslavas 
pamatskolas, Alesja Buko no Ro-
bežnieku pamatskolas, Martīne 
Djatkoviča no Krāslavas pamat-
skolas un Simona Silakova no Ro-
bežnieku pamatskolas. Šajā pašā 
distancē zēniem dažādās vecuma 
grupās ātrākie bija Aigars Bobičs 
no Krāslavas pamatskolas, Arkā-
dijs Golubevs no Indras pamat-
skolas, Markuss Djatkovičs no 
Krāslavas pamatskolas. Savukārt 
1 km distancē (meitenes) savā ve-
cuma grupā par uzvarētājām kļu-
va Marija Puzanova no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas, Adriāna 
Šuminska un Līga Volka, abas mā-
cās Krāslavas pamatskolā. Zēnu 
grupā 1 km distanci visātrāk no-
skrēja Rihards Sitniks no Krāsla-
vas pamatskolas un Vadims Plutja-
kovs no Krāslavas gr.Plāteru poļu 
pamatskolas. 1,5 km distancē jau-
nietēm uzvarēja Natalja Ostrovska 
no Indras pamatskolas. Zēniem 1,5 
km labākie bija Guntis Latkovskis 
no Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas un Oskars Nazarovs no Ro-
bežnieku pamatskolas. Jaunietēm 
ātrākā bija Natālija Invalidova no 
Aleksandrovas internātpamatsko-
las. Zēniem 2 km distancē uzvarēja 
Guntais Gudovskis no Robežnieku 
pamatskolas. 3 km distancē uzva-
rēja Ronalds Niedra un Aleksandrs 
Špeniks, abi mācās Aleksandrovas 
internātpamatskola.       

Priecē tas, ka no katras skolas 
skolēni izcīnīja godalgotās vietas. 
Šoreiz īpaši izcēlās Robežnieku 
pamatskola, no kuras desmit sko-
lēni tika pie apbalvojuma.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas

metodiķe                    

15. septembrī VK „Krāslava” volejbola komanda piedalījās Maltas 
MIX turnīrā (2 vīrieši + 2 sievietes) un ierindojās 4. vietā.

24. septembrī VK „Krāslava” volejbola komanda piedalījās Rēzeknes 
novada vīriešu volejbola turnīrā, kur ierindojās 5. vietā. 

13. oktobrī Neretā norisinājās Oļģerta Šabanska kausa izcīņa vīriešu 
komandām volejbolā, kur fi nāla spēlē tikās VK „Krāslava” un Jēkabpils 
komandas un ar rezultātu 15:12 trešajā izšķirošajā setā krāslavieši pār-
spēja jēkabpiliešus.

 Krāslavas komandā spēlēja: Sergejs Loškins, Dmitrijs Duškins, Mār-
cis Galejs, Aleksejs Abramovs, Arnis Bebrišs, Deivids Žolnerovičs, Ilja 
Fjodorovs. 

Braucieni notika pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam.

 Dmitrijs Duškins, volejbola klubs „Krāslava”

sports

1. novembris (ceturtdiena)  VISI SVĒTIE  (lielie svētki)
9.15 – Sv. Mise (poliski)
11.30 – Sv. Mise (latviski) Vesperes un procesija par mirušajiem
18.00 – Sv. Mise (latviski)
2. novembris (piektdiena) VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
9.15 – Sv. Mise (latviski)
11.30 – Sv. Mise (poliski) Procesija par mirušajiem
18.00 – Sv. Mise (poliski)
3. novembris (sestdiena)
14.00 – Sv. Mise (Krāslavas  vecajos  katoļu  kapos)
10. novembris (sestdiena)
13.00 – Dievkalpojums (Krāslavas  Meža  kapos)

Mirušo piemiņas dievkalpojumi 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā

Krāslavas un Dagdas novada 
skolēnu sporta spēļu ietvaros 11. 
oktobrī tika organizētās volej-
bola sacensības vidusskolēniem. 
Jauniešiem sacensībās piedalījās 
piecas komandas: Dagdas vi-
dusskola, Ezernieku vidusskola, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola 
un divas komandas no Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas. Jaunietēm par 
uzvaru cīnījās četras komandas: 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la, Krāslavas Valsts ģimnāzija, 
Ezernieku vidusskola un Dagdas 
vidusskola.  Šogad kvalitatīvu vo-
lejbola spēli parādīja jaunieši no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, kurā 
arī ieguva pirmo vietu. Jauniešiem 
otro vietu izcīnīja Dagdas vidus-
skolas komanda, trešajā vietā – 
Ezernieku vidusskolas jaunieši. 

   Jaunietēm labākā bija Dagdas 
vidusskolas komanda, kurā arī 
izcīnīja pirmo vietu. Otrajā vietā 

ierindojās Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas jaunietes, bet trešo vietu 
ieguva Ezernieku vidusskolas ko-
manda.  

   Uzvarētāju komandas ieguva 
tiesības piedalīties Latgales reģio-
na sacensības! 

Ilona Vanaga, 
Krāslava Sporta skolas

 metodiķe

JAUNIEŠI SPĒLĒ VOLEJBOLU

SIA „LATGRAN” iepērk skai-
das, šķeldu, apaļkoku Jaunjel-
gavas, Jēkabpils, Krāslavas un 
Gulbenes ražotnēs. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr.20003222.

KRĀSLAVAS VOLEJBOLISTU SPĒLES 


