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Dzimšana
Izvaltā no laika gala dzīvojuši aktīvi un 

muzikāli ļaudis. Kalnā kā gaismas pils jau 
200 gadus slejas Izvaltas skola. Dziedāt 
un dejot rosinātāji bija mūzikas skolotāji. 
1986. gadā Izvaltas jaukto kori vadīt iera-
dās tajā laikā vēl student Silvija Stivriņa. 
Tas bija laiks, kad valstī sākās tautas fol-
kloras kustība un daudzos novados veido-
jās folkloras entuziastu kopas. Tā  paralēli 
korim, Silvijas izveidota, 1987. gada aprīlī 
piedzima folkloras kopa arī Izvaltā. Tajā 
darbojās bērni, jaunieši, pat veselas ģime-
nes! Stiprs balsts šajā dziedošajā saimē bija 
trīs aktīvas sievietes – Eleonora Dundure-
Jakimova, Lūcija Slapiņa un Tekla Šķipore.

Vērienīgs turpinājums
Silvijas vadībā folkloras kopa darbojās 

līdz 2000. gada pavasarim. Ir koncertēts 
neskaitāmos pasākumos gan pašu mājās, 
gan citos novados Daugavpilī, Jēkabpilī, 

Ilūkstē, Preiļos, Ludzā, Gaigalavā, Labie-
šos, Murmastienā, Rīgā („Baltica-89”). 
Kopa uzstājās Ziemeļvalstu folkloras festi-
vālā Pērnavā 1993. gadā, Igaunijā festivālā 
„Baltica-95” 1995. gadā, folkloras festivālā 
„Pulkā eimu, pulkā teku” Rīgā 1994., 1995. 
un 1996. gadā, XXII Vispārējos dziesmu 
svētkos Rīgā 1998. gadā, festivālā Beļģijā 
- 1999. gadā.

2000. gadā nomainījās folkloras kopas 
vadītāja - kopu sāka vadīt tās dalībniece 
Līga Gribule. Pirmais folkloras pasākumu 
bums ir nedaudz noplacis, tādu kopu val-
stī jau ir izveidojies daudz. Kopām ar kat-
ru gadu tiek paaugstināta kvalitātes latiņa. 
Līgas darba posms folkloras kopas vadītā-
jas amatā zīmīgs ar dalību festivālā „Balti-
ca-2000”, kas noris Madonā. Šajā pat gadā 
kolektīvam izveidojas cieša draudzība ar 
Naujenes pagasta folkloras kopu „Rūžeņa”. 
Ik gadu kolektīvs piedalās Augšdaugavas 

festivālā (kopumā septiņus gadus), spilgtā 
atmiņā arī Jāņu ielīgošana Rīgā.

Atkal jauna vadītāja
2003. gada vasarā Līga pārceļas dzīvot uz 

Daugavpili un „Izvoltīšus” uzņemas vadīt 
kopas vijolniece Anda Leikuma, kura tur-
pina veikt darbu šobaltdien. Folkloras kopu 
skaits valstī ik gadu pieaug, vadošie folklo-
ras speciālisti un eksperti stingri pieprasa 
programmu autentiskumu. Mūzikas instru-
menti tiek atļauti faktiski tikai dančos. 

Tādēļ, veidojot uzstāšanās programmas, 
kopa cenšas izmantot savas puses teicēju 
sacītās, no folkloras krātuves materiāliem 
un ierakstiem mācītās dziesmas. Kopa ar 
savu uzstāšanos priecē ļaudis, regulāri pie-
daloties gan novada, gan valsts mēroga pa-
sākumos. 

2006. gadā kopa koncertē Dagdā, Pied-
rujā, Krāslavā; 2007. gadā piedalās Jāņu 
ielīgošanā Rīgā; 2008. gadā - vasaras 
dziedāšanas svētkos Rīgā un citos novada 
pasākumos; 2009. gadā - festivālā „Balti-
ca-2009” Rīgā, koncertē Jelgavā un citur; 
2012. gadā – uzstājas Polijā, 2015. gadā - 
festivālā „Baltica-2015” Rīgā, koncertē arī 

Rēzeknē un citur; 2016. gadā - Brīvdabas 
muzejā novadu dienās Rīgā un citur. Neie-
spējami uzskaitīt pilnīgi visus pēdējo gadu 
pasākumus, kuros koncertēja „Izvoltīši”, 
bet noteikti jāatzīmē, ka kolektīvs regulāri 
piedalās novada rīkotajos Meteņos un Mi-
ķeļdienas svinībās, ielīgo Jāņus un aplīgo 
gan pie sevis, gan Krāslavā. „Izvoltīši” bie-
ži viesojas Naujenē un citur. 2016. gadā de-
vās uz folkloras svētkiem arī Piltenē. 

2017. gadā „Izvoltīši” piedalās Starp-
tautiskajā folkloras festivāla „BALTICA 
2018” folkloras kopu un etnogrāfi sko an-
sambļu skatē – koncertā, kurā ieguva 1. ka-
tegoriju, kas ir pirmais šāds augsts novērtē-
jums kolektīva vēsturē.

Folkloras kolektīva panākumu atslēga 
nav tikai dziesmas, tas ir dažādu lietu un 
faktoru kopums, tostarp arī tērpi un mūzi-
kas instrumenti. 2013. gadā biedrība „Esi 
ar mums” realizēja projektu tautas tērpu un 
mūzikas instrumentu iegādei folkloras ko-
pai „Izvoltīši”, kuru uz skatuves nesajauksi 
ne ar vienu citu.

Anastasija Platace, 
Izvaltas Tautas nama vadītāja

IZVOLTĪŠIEM - 30 GADU JUBILEJA
Izvaltas pagasta folkloras kopa „Izvoltīši” 7. oktobrī nosvinēja kolektīva 

30 darba gadu jubileju. Folkloras kopā pašlaik un jau ilgus gadus darbo-
jas dziedātājas: Anda Leikuma (vadītāja), Sandra Stivriņa, Ilona Krīviņa, 
Anastasija Platace, Laila Jakovļeva, Irēna Tarvide un Aija Japiņa.

SIA „Krāslavas nami” 
informē, ka laika periodā 
no 2017. gada 23. oktobra 
līdz 2017. gada 1.  novem-
brim tiks veikta maģistrā-
lo ūdensvadu profilaktiskā 
hlorēšana. Minētajā laika 
posmā lūdzam uzturā lie-
tot ūdeni pēc iepriekšējas 
uzvārīšanās. Atvainoja-
mies par sagādātajām ne-
ērtībām.

MINISTRU PREZIDENTA BIROJĀ DARBU SĀK ĀRŠTATA 
PADOMNIEKS GUNĀRS UPENIEKS

Ministru prezidenta Māra Kučinska 
birojā no 11. oktobra, darbu sāk ār-
štata padomnieks Latgales attīstības 
jautājumos Gunārs Upenieks.

 Padomnieka amata pienākumos ietilpst 
piedalīšanās dažādās apspriedēs, t.sk. svarīgu 
stratēģisku lēmumu apspriešanā par Latgali.  
Tāpat viņam jāuzkrāj informācija, viedokļi un 
jāanalizē situācija Latgalē, lai sniegtu priekš-
likumus Ministru prezidentam par nepiecieša-
mo rīcību un atbalstu. Pēc Ministru prezidenta 

lūguma, kā arī savas iniciatīvas padomniekam 
jāsagatavo viedoklis par noteiktām jomām un 
problēmām Latgales reģionā, kā arī jāsniedz 
viedoklis par dažādu institūciju darbību.

 M. Kučinskis norāda, ka svarīgi ir nodroši-
nāt atgriezenisko saiti starp valdības darbu un 
Latgales reģionā notiekošajiem procesiem.

 “Valdībai ir jāzina, kas vajadzīgs Latgales 
attīstībai, taču vienlaikus arī jābūt atgriezenis-
kajai saitei, vai atvēlētie resursi nonāk tur, kur 
tiem tiešām jānonāk, vai tie pietiekami efektīvi 

tiek izmantoti. Būtiski ir gūt informāciju par 
to, kā valsts pārvalde īsteno savas funkcijas re-
ģionā,” tā M. Kučinskis.

G. Upenieka pienākums ir arī Latgales jau-
tājumos sagatavot viedokli par izstrādātajiem 
normatīvajiem aktiem vai to projektiem mi-
nistrijās, Ministru kabinetā, Saeimā vai citās 
valsts pārvaldes institūcijās.

 Informāciju sagatavoja:
Andrejs Vaivars,

Ministru prezidenta preses sekretārs
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informācija

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

 
2017. gada 4. oktobrī notika Admi-

nistratīvās komisijas kārtējā sēde, 
kurā tika izskatītas 15 administratīvo 
pārkāpumu lietas:

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu 
L.A., dzim.1969.g. un K.P., dzim.1957.g., tika 
izteikts brīdinājums katram;

- par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to 
izdarījis nepilngadīgais, A.B., dzim.1999.g., 
A.Č., dzim. 2002.g., I.M., dzim. 2001.g., 
tika izteikts brīdinājums katram, bet R.A., 
dzim.2003.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR 
apmērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā 
kārtībā J.P., dzim.1974.g., tika uzlikts naudas 
sods 70 EUR apmērā, bet Ž.I., dzim.1965.g.,  
tika uzlikts naudas sods 310 EUR apmērā;

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpša-
nu, ja nodarīts fi zisks vai materiāls zaudējums, 
N.G., dzim. 1986.g., tika uzlikts naudas sods 
15 EUR apmērā;

- par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā 
neapdraudētu personu drošību, kā arī nebojātu 
pilsētas ainavu, O.F., dzim. 1974.g., tika uzlikts 
naudas sods 100 EUR apmērā;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīša-
nu, ja bērns izdarījis sīko huligānismu, S.G., 
dzim.1983.g., tika izteikts brīdinājums;

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bo-
jāšanu, ja to izdarījuši lopi, I.T., dzim.1960.g., 
tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;

- par patvarību I.I., dzim.1974.g.,  tika uzlikts 
naudas sods 50 EUR apmērā;

- attiecībā pret R.P., dzim.2001.g. un A.B., 
dzim.2002.g., komisija piemēroja audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un 
izteica brīdinājumu katram.

IZSOLE       
„Krāslavas novada dome paziņo, ka Publis-

kas personas mantas atsavināšanas likumā no-
teiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības 
nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, Jaunā 
ielā 3, Krāslavā, ar kopējo platību 83,8 m2 un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 
838/19822 domājamām daļām no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 
900 2707).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 
2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti EUR, 00 
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinā-
jums EUR 290,00. Iepazīties ar izsoles no-
teikumiem var pašvaldības interneta vietnē 
(www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas 
ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2017. gada 15. novem-
brim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas nova-
da domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai 
pa pastu. Izsole notiks 2017. gada 15. novem-
brī plkst. 11.00. Personas, kurām ir pirmpir-
kuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Sa-
maksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas.    

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.”

Cienījamie nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāji un zemes nomnieki!

Krāslavas novada dome atgādina, ka 
pēdējais NĪN maksājuma termiņš par 
2017. gadu ir 15.novēmbris. Lūdzam 
savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma no-
dokļa, nomas maksas par zemi, ka arī 
parādu par iepriekšējiem periodiem ap-
maksu.

projekti   

Šoruden pozitīvas pārmaiņas 
piedzīvoja iekšpagalms Latgales 
ielā 1, kurā no padomju laikiem 
bija saglabājušās rotaļu un atpū-
tas konstrukcijas, taču laika gaitā 
bija zudusi funkcionalitāte un es-
tētisms, dažas no tām neatbilda 
arī mūsdienu drošības normām. 

„Uz bērnu rotaļu laukumu skatījos jau 
labu laiku, sapratu, ka tur kaut kas jāda-
ra”, saka viena no mājas iedzīvotājām 
Gunta Ahromkina, „uz reālu darbību mani 
iedvesmoja kaimiņu mājas, Latgales ielā 
2, bērnu rotaļu zona, kuru par godu dēla 
Makara piedzimšanai saviem spēkiem iz-
veidoja Petunovu ģimene”. Sadarbojoties 
nama aktīvākajiem iedzīvotājiem, tika 
defi nēts minimāli veicamo darbu apjoms, 
sagatavots un iesniegts projekta pietei-
kums pašvaldības izsludinātajā projektu 
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”.  
Krāslavas novada dome atbalstīja projekta 
pieteikumu, piešķirot 600 eiro un ļaujot 
notikt pārvērtībām Latgales ielā 1. 

Īstenojot iecerēto, bija nopietni jādomā 
par labāko iespējamo risinājumu izvēli. 
Rotējošo krēslu karuseli tehniski varēja 
atjaunot, taču eksperti uzsvēra, ka tā lie-
totāji var gūt nopietnas traumas, tāpat arī 

šūpoles ar nekustīgām metāla piekarēm 
bija bīstamas. 

Projekts lika pārplānot esošo lauku-
miņu, demontēt nedrošās iekārtas, kā arī 
uzstādīt jaunas. Iedzīvotāji sadarbībā ar 
daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāju un 
SIA „GSK” izveidoja vairākas aktīvās 
atpūtas zonas – bērniem, pusaudžiem un 
pieaugušajiem. Šobrīd pagalmā ir uzstādī-
ti jauni soliņi atpūtai, iekārtota zona ma-
zuļiem (šūpoles, smilšu kaste), uzstādītas 
dubultās šūpoles lielākiem bērniem (šūpo-
les ķēdēs un šūpoles – ligzda), izveidots 

improvizēts laukums volejbolam. 
Laukuma labiekārtošanā labprāt iesais-

tījās bērni – metāla konstrukciju slīpēšana 
un krāsošana izvērtās par veselu piedzīvo-
jumu un pašu gūtu pieredzi. 

Rezultāts ir krāsains un tīkams, nama 
lielie un mazie iedzīvotāji var droši un 
kvalitatīvi pavadīt laiku brīvā dabā un 
tuvu dzīvesvietai. 

Iekšpagalma labiekārtošanu plānots tur-
pināt nākamgad. 

Latgales ielas 1.nama iedzīvotāji 

POZITĪVAS PĀRMAIŅAS PIEDZĪVO 
LATGALES IELAS 1. NAMA IEKŠPAGALMS   

Piedrujā tika realizēts pro-
jekts „Ziedošā Piedruja, turpinā-
jums-4”, ko īstenoja nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa „Daugavieši” 
projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” ietvaros. 

Projekta mērķis - koka podesta un 
plauktu ierīkošana pagasta pārvaldes 
muzejam papildus ierādītajās telpās, kur 
paredzēts izvietot ekspozīcijas lielizmēra 
priekšmetus. 

Projekta īstenošanas laikā valdīja laba 
savstarpējas saprašanās atmosfēra, kas 
sekmēja strādājošo produktivitāti, un viss 

ieplānotais tika paveikts laikā un kvalita-
tīvi. 

Pateicoties projektam, radusies iespēja 
veicināt Piedrujas pagasta iedzīvotāju un 
viesu lielāku interesi par pagasta vēsturi 
un tradīcijām. Tas arī palielinās iedzīvo-
tāju ieinteresētību pašiem izzināt vēsturi.

Izsakām pateicību visiem, kas piedalī-
jās projekta īstenošanā. Liels paldies Va-
lērijam Anetko, Vjačeslavam Drozdam 
un Leonīdam Jefi mčikam, arī liels paldies 
Krāslavas novada domei par fi nansējumu.

Zita Lukša,
projekta koordinatore

LAI VEICINĀTU INTERESI PAR VĒSTURI   

Vecākās paaudzes cilvēki vēl 
atceras nelielu, bet mājīgu parku 
Priedainē. Pirms vairākiem gadu 
desmitiem šo vietu rotāja dažādas 
koka figūras un šūpoles, ko izga-
tavoja amatnieks un kokgriezējs 
Jevģēnijs Iļjinecs. Šeit labprāt at-
pūtās ne tikai vietējie iedzīvotāji 
un bērni, bet arī daudzi vasarnie-
ki, kas pavadīja savu atvaļināju-
mu mūsu novadā. 

Laika gaitā parka aprīkojums nolietojās 
un kļuva nederīgs, taču kādreizējā Prie-
daines gleznainā vieta nav zaudējusi savu 
popularitāti un vēl joprojām ir iecienīts 
tikšanās un rotaļu objekts, ko labprāt ap-
meklē gan vietējie bērni, gan ciemiņi, kas 
brīvdienās atbrauc no citām pilsētām pie 
saviem vectētiņiem un vecmāmiņām. 

Šogad aktīvie Parka un Dārza ielas ie-
dzīvotāji nolēma piedalīties projektu kon-
kursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko 
organizēja Krāslavas novada dome, un 
pretendēt uz pašvaldības fi nansējumu, lai 
atjaunotu bērnu rotaļu laukumu Priedaines 
parkā. 

Abus konkursam iesniegtos pieteiku-
mus, kuros tika noteikts darbu apjoms un 
nepieciešamais aprīkojums, kas ir pare-
dzēts dažāda vecuma bērniem, projektu 

konkursa komisija atbalstīja, līdz ar to 
projektiem tika piešķirts fi nansējums. 

Projekta roordinatore Inese Jurčenoka: 
„Pirms aprīkojuma uzstādīšanas mums 
bija jāsagatavo bērnu rotaļu laukuma te-
ritorija. Pašvaldība parūpējās par to, lai 
tiktu nozāģēti bīstamie koki, bet iedzīvo-
tāji, kas piedalījās projektā, novāca koku 
zarus, kā arī izcirta krūmus, kas aizņēma 
lielāko laukuma daļu. 

Kā pastāstīja Inese Jurčenoka, aktīvie 
vecāki kopā ar bērniem attīrīja metāla 
konstrukcijas no rūsas un nokrāsoja tās. 

Pateicoties projekta realizācijai, Prie-

dainē tika izveidots pilnvērtīgs bērnu ro-
taļu laukums, tur ir dažādu veidu šūpoles, 
kāpnes, slidkalniņš, basketbola grozs,  rāp-
šanās iekārtas, smilšu kaste, koka celiņi 
un soliņi, kur var atpūsties vecāki. 

Tagad, pateicoties nevienaldzīgajiem 
iedzīvotājiem un pašvaldības atbalstam, 
bērni, kas dzīvo Priedainē, varēs pavadīt 
laiku tuvu no mājām - atjaunotajā bērnu 
rotaļu laukumā, kur ikviens atradīs nodar-
bošanos savam sirdspriekam. 

Elvīra Škutāne,
Ineses Jurčenokas foto

PRIEDAINES IEDZĪVOTĀJI ATJAUNOJA BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU 
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darbi, notikumi, cilvēkiprojekti

BAĻBINOVAS BAZNĪCAS PAGALMĀ
 PABEIGTI LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Septembra nogalē 

pabeigti Baļbinovas 
(Indras) Vissvētas 
Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcas pa-
galma labiekārtoša-
nas darbi Krāslavas 
novada projektu 
konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2017” 
ietvaros.

Darbi tika uzsākti jūlija 
sākumā, kad demontēja veco žogu un centrālo vārtu stabus. Pateicoties 
visiem ieplānotajiem un paveiktajiem darbiem, tika pilnveidots Baļbino-
vas baznīcas estētiskais veidols: atjaunotas centrālās kāpnes, ieejas vārtu 
stabi, kā arī žogs, ierīkots panduss, nokrāsoti fasādes metāla žoga posmi 
un ieejas vārti, nomainīti stabi pagalma rietumu un aizmugures pusē.

Mēs, Indras pagasta iedzīvotāji, izsakā m pateicību Krāslavas novada 
domei un Indras pagasta padomei par projekta atbalstu. Paldies mūsu 
pagasta speciālistiem G. Svarinskim un A. Žurakam par konsultācijām 
un praktisko darbu risināšanu, būvniecības darbiniekiem J. Radelickim, 
A. Koledam, A. Ļaksa-Timinskim, S. Petrovam. Paldies par darbu I. 
Bondarenko un V. Kozlovskim, kā arī visiem draudzes locekļiem, kuri 
piedalījās mūsu kopīga darbā. Tagad Indras pagasta teritorijā ir par vie-
nu sakoptu objektu vairāk, par to ir gandarīti gan pagasta iedzīvotāji, 
gan viesi, kas bieži brauc pie mums.

Valentīna Bārtule

PATS SAVAM SAIMES GALDAM!
Šī gada maijā Indras pagastā tika uzsākta projekta „Darbiņš man prieku 

deva Krāslavas novada Indras pagastā” īstenošana. Projekts tika īstenots 
programmas „Pats savam saimes galdam” ietvaros. Programmu fi nansēja 
Borisa un Ināras Teterevu fonds. Projekta kopējais fi nansējums sastādīja 
1200.00 EUR.

Divpadsmit Indras pagasta ģimenes, uzsākot projektu, saņēma dārza 
inventāru un sēklas, lai varētu izaudzēt dārzeņus savai ģimenei. Visu va-
saru projekta dalībnieki čakli strādāja savos dārzos, audzēja dārzeņus un 
gatavoja krājumus ziemai. 

6. oktobrī Indras Kultūras namā uz Ražas svētkiem pulcējās projekta 
dalībnieki un arī visi čaklākie Indras dārzkopji, kuri šogad īpaši veiksmīgi 
bija audzējuši tomātus, lai apkopotu darba rezultātus un plānotu nākamā 
gada darbus. Liels gandarījums visiem kopā sanākušajiem bija par šova-
sar izdarītajiem darbiem. Garšīgākā svētku aktivitāte bija dažādu dārzeņu 
konservu degustācija. Degustācijas laikā tika vērtētas un apspriestas labā-
kās receptes un to pagatavošanas noslēpumi.

Iesaistīšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajā programmā 
„Pats savam saimes galdam” deva iespēju Indras pagasta ģimenēm izau-
dzēt vairāk dārzeņu savam ģimenes galdam, iesaistīties kopējās aktivitā-
tes un, pateicoties agronomes Valentīnas Bārtules profesionālajām kon-
sultācijām un padomiem, papildināt savas zināšanas dārzkopībā.

Ērika Zarovska, projekta vadītāja 

Šī gada 6.oktobrī Latvijas 
Arhitektu savienība sadar-
bībā ar Krāslavas novada 
domi Krāslavā organizēja 
Pasaules arhitektūras die-
nai veltītu kompetences 
paaugstināšanas pasāku-
mu arhitektiem un citiem 
interesentiem, kas pulcēja 
aptuveni 130 dalībniekus. 

Šī gada izvēlētā tēma „Sakrā-
lās arhitektūras mantojums”, bija 
pamatota galvenokārt ar to, ka 
šogad Krāslavas Sv.Ludviga Ro-

mas katoļu baznīcas ēka svinēja 
250 gadu jubileju un tajā tiek īs-
tenoti vairāki sekmīgi restaurāci-
jas projekti, kas varētu kalpot kā 
labā pieredze arī citos kultūras 
mantojuma objektos. Arī Krāsla-
vas novada dome ir izvirzījusi 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanu un attīstību kā vienu no 
pašvaldības attīstības prioritātēm, 
un pēdējo gadu laikā ir realizēti 
daudzi projekti, ar ko pilsēta var 
lepoties. 

Pasākuma programmā bija 

vairākas saturīgas prezentācijas. 
Lektores, mākslas zinātnieces Rū-
tas Kaminskas, sakrālās arhitektū-
ras mantojuma tēma aptvēra visu 
Latgales reģionu, sākot ar vispā-
rīgu Latgales sakrālā mantojuma 
apskatu, turpinot ar konkrētiem, 
godalgotiem objektiem un nobei-
gumā - ar Krāslavas arhitektūru, 
kuras neatņemama sastāvdaļa ir 
četru reliģisko konfesiju – ka-
toļu, luterāņu, pareizticīgo un 
vecticībnieku – sakrālās celtnes. 
Ļoti vērtīga bija arī Latvijas ar-
hitektūras gada balvu saņēmušās 
Ludzas Lielās sinagogas projekta 
autora Pētera Blūma stāstījums 
par sinagogas restaurāciju un da-
žām hrestomātiskām problēmām 
baznīcu ēkās, savukārt arhitekte 
Baiba Vērpe, kas vienlaikus bija 
arī pasākuma moderatore, sniedza 
kodolīgu ieskatu Krāslavas pilsē-
tas arhitektūrā, akcentējot  baroka 
laika mantojumu un Krāslavai tik 
raksturīgo koka arhitektūru.

Pēc izglītojošā bloka visiem 
Arhitektūras dienas dalībniekiem 
bija iespēja apskatīt Krāslavas 
kultūrvēsturisko centru, iepazīstot 
gan Krāslavas sakrālo mantoju-
mu, gan Krāslavas pils komplek-
su.

Paldies par atbalstu un līdzddar-
bošanos arhitektu gada pasākuma 
organizēšanā - Latvijas Arhitektu 
savienībai, Krāslavas novada do-
mei par fi nansiālo atbalstu, visiem 
kolēģiem no Kultūras nama, At-

tīstības nodaļas, Administratīvās 
nodaļas, Tūrisma informācijas 
centra, informatīvā izdevuma 
„Krāslavas Vēstis”, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja, 
Būvvaldes, kas iesaistījās pasā-
kuma plānošanā un īstenošanā, 
Krāslavas pamatskolas bērnu vo-
kālajam ansamblim „Notiņas” un 
viņu vadītājai Inārai Krutei (par 
skaisto priekšnesumu un īpašs 
paldies par pacietību!), personīgi 
lektoriem Rūtai Kaminskai, Pē-
terim Blūmam un Baibai Vērpei, 
VKPAI Latgales reģiona inspek-
torei Dzintrai Bukevičai, kā arī 
diviem sakrālā mantojuma ob-
jektiem, ko bija iespēja apmeklēt 
klātienē - Krāslavas Romas katoļu 
baznīcas draudzei un Krāslavas 
Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīcai.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes

 Attīstības nodaļas vadītāja,
Elvīras Škutānes foto

PASAULES ARHITEKTŪRAS DIENA KRĀSLAVĀ 
„SAKRĀLĀS ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS”

Krāslavā bezdarba līme-
nis ir zemāks nekā vairākos 
citos Latgales novados, jo 
Krāslavā ir izdzīvojuši un 
veiksmīgi strādā vairāki ra-
žotāji. Viens no lielākajiem 
ir SIA „Nemo” - privātais 
uzņēmums, kas nodroši-
na visvairāk darba vietu 
Krāslavas novadā. Uz jautā-
jumiem atbild SIA „Nemo” 
valdes priekšsēdētāja Inga 
Zemdega-Grape.

- Kopš gada sākuma jūsu uz-
ņēmums aktīvi meklēja daudz 
jaunus darbiniekus. Ar ko tas ir 
saistīts?

- Labi darbinieki ir jebkura uz-
ņēmuma pamats. Katrs uzņēmums 
ir tieši tik labs, cik atbildīgi un 
kvalifi cēti ir tā darbinieki. Runā, 
ka labs cilvēks nav profesija, bet 
es gribētu teikt nedaudz savādāk – 
uzcītīgs darbinieks ir plaša profi la 
profesija!

Katrā darbā svarīgākais ir dar-
ba mīlestība, vēlme strādāt. Ja 
cilvēks priecājas par iespēju strā-
dāt - tā jau ir vērtība, viņam visas 
durvis ir vaļā. Es esmu sākusi sa-
vas darba gaitas 17 gadu vecumā, 
strādājot par apkopēju, pēc tam 
par sekretāri un 25 gadu vecumā 
kļuvu par direktori. Visa pamatā 
bija cītīgs un neatlaidīgs darbs. Es 
nekaunos pateikt, ka vēl joprojām 
māku mazgāt grīdas labāk nekā 
daža laba apkopēja, un par to visu 
esmu pateicīga savam pirmajam, 
ļoti prasīgajam darba devējam. 
Vēl tagad atceros vairākas skaud-
ras mācības par to, kas ir tīrība no 
profesionāla viedokļa.

- Ar kādiem izaicinājumiem 
šodien sastopas Krāslavas lielā-
kais darba devējs?

- Pašlaik darba tirgū ir trīs izai-
cinājumi: cilvēki aizbrauc uz lie-
lajām pilsētām vai ārzemēm, eso-
šie darbinieki strauji pietuvojas 
pensijas vecumam, un cilvēkiem 
pietrūkst profesionālo prasmju 

uzsākt darba gaitas. 
Nepārdomātas izglītības sis-

tēmas dēļ valstī ir radies „pārrā-
vums” starp paaudzēm. Latvijā 
profesionāli šuvējas vairs nekur 
nemāca. Es šeit nerunāju par tā 
saucamajiem hobiju kursiem. 
Tāpēc mums nekas cits neatliek, 
kā paļauties uz sevi, un darba 
devējam ir jāsāk pildīt arī izglī-
tojošo funkciju. Tālab uzņēmums 
„Nemo” jau trīs gadus sadarbojas 
ar Rīgas Valsts tehnikumu un ko-
pīgi gatavo tērpu stila speciālistus. 
Mēs ļoti ceram, ka Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas struktūrvie-
nības beidzēji turpinās studijas 
Rīgas Tehniskajā universitātē vai 
Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā 
un atgriezīsies uz Krāslavu, uz 
SIA „Nemo” jau kā augsti kva-
lifi cēti speciālisti. Taču arī tiem, 
kuri vēlēsies uzreiz sākt strādāt 
„Nemo”, būs iespēja piepildīt 
savu izvēli un strādāt uzņēmumā. 
Mācību prakses laikā jau būsim 
viens otru labi iepazinuši, un tas 
ir liels pluss.

SIA „Nemo” ir viens no tiem 
uzņēmumiem Latvijā, kas jau sen 
noslēdzis līgumu ar Latvijas Dar-
ba devēju konfederāciju par darba 
vidē balstītu mācību īstenošanu. 
Tā ir ārkārtīgi interesanta Vācijas 
pieredze, kad jaunietis praktiskās 

iemaņas apgūst reālā darba vidē 
- uzņēmumā, bet teorētiskās zi-
nāšanas - profesionālās izglītības 
iestādē. Pēc dažām nedēļām sāk-
sies projekta realizācija. Vairāk 
par to varēšu pastāstīt pēc pāris 
mēnešiem.   

- Kāpēc domājat, ka jauna-
jām krāslavietēm būtu intere-
santi apgūt šuvējas profesiju?

- Manuprāt, Krāslava ir Latvijas 
šūšanas galvaspilsēta. Nebaidī-
šos apgalvot, ka gandrīz 20% no 
Krāslavas sievietēm strādā šūša-
nas uzņēmumos. Latvijā nav otras 
tādas pilsētas! Šuvējai nepiecieša-
mās prasmes var apgūt aptuveni 
4-6 mēnešu laikā, intensīvi māco-
ties. Tomēr par profesionālu šuvē-
ju sevi visdrīzāk varēs saukt tikai 
pēc gadiem. Šuvējas attiecināmas 
pie vidējas kvalifi kācijas profesi-
jas, tajā ir vairāku līmeņu katego-
rijas. Domāju, jebkurā profesijā 
ir jāmācās, jāpilnveido sevi visu 
mūžu, taču šuvējas arodu var ie-
mācīties salīdzinoši ātri, un to var 
izdarīt arī pie darba devēja. SIA 
„Nemo” šādu iespēju piedāvā - ir 
visas iespējas darbam un karjerai 
dzimtajā Krāslavā!

- Paldies par atbildēm!
Jautāja Juris Roga

KRĀSLAVA - LATVIJAS ŠŪŠANAS GALVASPILSĒTA 
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- Pagāja 1,5 mēneši, kopš strādājat pagasta 
pārvaldē, vai nenožēlojat savu izvēli? 

- Nenožēloju. Jau esmu sastapies ar dažiem jau-
tājumiem, ko agrāk nekad nerisināju. Tie ir saistīti 
ar maniem tiešajiem pienākumiem, piemēram, pa-
gasta ceļu apkalpošana, darbs ar iedzīvotājiem. Man 
paveicās ar kolektīvu - dažādu nozaru speciālisti pa-
līdz ar padomu, atbalsta mani. 

- Ar ko jūs sākāt? 
- Tā sanācis, ka jau pirmajā nedēļā Ūdrīšu pagasta 

Vilmaņos viesuļvētra nodarījusi lielus postījumus, 
kapos tika nogāzti koki, līdz ar to tika sabojāti pie-
minekļi un kapu plāksnes. Divas nedēļas mēs at-
jaunojām apbedījumu vietas, pieminekļus. Tagad 
sakārtojam pagasta ceļus pēc stiprajām lietavām. 
Daļu no darbiem veicam ar savu tehniku, taču iz-
mantojam arī specializētu fi rmu pakalpojumus. 

Šobrīd aktīvi gatavojamies ziemai. Neaizmirstam 
arī par attāliem nostūriem – Borovku un Tartaku, 
mums ir nepieciešams sagatavot apkures sezonai 
feldšeru-vecmāšu punktus, bibliotēkas. 

- Ko uzskatāt par sava darba prioritātēm pa-
gasta pārvaldē? 

- Manuprāt, tā ir ceļu stāvokļa uzraudzība. Pa-
gastā ir pietiekami plašs ceļu tīkls. To uzturēšana ir 
mūsu ikdienas uzdevums. Tas ir īpaši svarīgi tiem 
cilvēkiem, kas dzīvo viensētās un attālos ciemos. 
Jānodrošina, lai viņiem būtu pieejami medicīnas pa-
kalpojumi, izglītība un tml. Katru rītu skolas auto-
buss trīs maršrutos pārvadā bērnus no visa pagasta, 
bet vakarā nogādā viņus mājās. 

- Ko jūs uzskatāt par galveno Ūdrīšu pagasta 
īpatnību? 

- Ūdrīšu pagasta īpatnība ir saistīta ar to, ka tas 
atrodas netālu no Krāslavas. Tas ir liels pluss – cil-
vēkiem ir iespēja atrast darbu pilsētā. 

Mēs lepojamies ar savām kultūras tradīcijām. Pa-
gasta pārvalde atrodas ēkā, kur ir Tautas nams, te 
darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, piemēram, 
folkloras ansamblis „Rudzutaka”, kas ir pazīstams 
tālu aiz pagasta robežām, kā arī bērnu vokālie un 

deju kolektīvi. Tagad aktīvi gatavojamies valsts 
svētkiem. 

Aktīvi strādā bibliotēka Augstkalnē, šeit notiek 
dažādas izstādes,   ir pieejami datori. Darba grafi ks ir 
izplānots tā, lai jaunieši varētu apmeklēt bibliotēku 
gan vakara stundās, gan brīvdienās. 

- Vai ir arī tas, kas jūsu pašreizējā darbā ir lī-
dzīgs dienestam robežsardzē? Vai kāda pieredze, 
kas pašlaik ir ļoti noderīga? 

- Galvenais uzdevums manā iepriekšējā darba 
vietā bija organizēt kolektīva darbu. Nav svarīgi, 
cik cilvēku ir tavā pakļautībā, svarīgi veidot darbu 
tā, lai ikviens komandas dalībnieks precīzi izpildītu 
savus pienākumus. Robežsardze vai pagasta pār-
valde – joprojām visnozīmīgākais ir darbs ar cilvē-
kiem. 

Domāju, ka pagasta pārvaldes kolektīvā kardināli 
nekas nav mainījies, ja nu vienīgi plāksnīte pie ie-
ejas kabinetā – bija „vadītāja”, bet tagad „vadītājs”. 
Nekādus jauninājumus es nepiedāvāju, jo visi pie-
nākumi un uzdevumi ir noteikti likumos. Es esmu 
pateicīgs iepriekšējai pagasta pārvaldes vadītājai – 
Mārai Miglānei, darbs pagastā ir lieliski izplānots 
un organizēts. 

- Jūs teicāt, ka viss ir noteikts likumos. Kā 
jums šķiet, vai likumdošana reizēm nebremzē 
problēmu risināšanu? 

- Manuprāt, likumos viss ir atbilstoši, un pilnīgi 
bezizejas situācijas nemēdz būt. Konsultējoties ar 
zinošiem cilvēkiem, ar Krāslavas novada pašvaldī-
bas vadītājiem, ar kolēģiem vienmēr var atrast vari-
antu, kā atrisināt to vai citu problēmu. 

- Ar kādiem jautājumiem pie jums visbiežāk 
vēršas iedzīvotāji? Vai jums ir pieņemšanas 
laiks? 

- Var teikt, ka pieņemšanas laiks man ir visu dien-
nakti. Pārsvarā cilvēki nāk ar dažāda veida sadzī-
ves jautājumiem, it īpaši tas attiecas uz vecāka ga-
dagājuma ļaudīm. Mēs palīdzam iekārtot seniorus 
pansionātā. Ir ģimenes, kurām tiek pievērsta īpaša 
uzmanība, ar kurām strādā sociālais darbinieks un 
bāriņtiesas pārstāvis. Piemēram, pagājušajā nedēļā 
pie mums vērsās pēc palīdzības vientuļā māte ar 
mazu bērnu. Tagad pagasts palīdz sagatavot ziemai 
apkures ierīces viņas mājā. 

- Jūs teicāt, ka strādājat visu diennaktī. Tas 
nozīmē, ka, atgriežoties mājās, darba problēmas 
nevarat atstāt aiz durvīm? 

- Pēdējos gados, strādājot robežsardzē, man jau 
izdevās atslēgties no darba jautājumiem dienas bei-
gās. Taču šeit pagaidām nesanāk. 

- Kā jūs pavadāt savu brīvo laiku? 
- Brīvo laiku? Godīgi sakot, tagad man nav brī-

vā laika. Pagaidām tikai plāni. Brīvdienās gribu 
apmeklēt baseinu kopā ar ģimeni. Vairāk uzmanī-
bas un laika vajadzētu veltīt dēlam – viņš mācās 4. 
klasē, nodarbojas ar sportu, mūziku, dejām, turklāt 
vecāku svētais pienākums vakaros – palīdzēt saga-
tavot mājas darbus. Pašlaik ir sākusies medību sezo-
na, vienu reizi man izdevās aizbraukt uz medībām. 

- Tagad jums ir iespēja uzrunāt visus Ūdrīšu 
pagasta iedzīvotājus. 

- Vēlu visiem stipru veselību, bērniem - sekmes 
mācībās! Neaizmirstiet, ka jūs vienmēr varat vēr-
sties ar saviem jautājumiem pagasta pārvaldē. Šeit 
ir speciālisti, kas jūs uzklausīs un palīdzēs atrisināt 
visus jautājumus. Strādāsim kopīgi! 

Elvīra Škutāne,  autores foto

ANATOLIJS VECELIS:
 „STRĀDĀSIM KOPĪGI!” 

Kopš šī gada 31. augusta Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus izpilda 
Anatolijs Vecelis. Šajā amatā viņš ir nomainījis līdzšinējo vadītāju Māru Miglāni, kas 
devusies pelnītā atpūtā. 

Anatolijs Vecelis ir dzimis Krāslavas novada Augstkalnes ciemā 1967. gadā. Ir bei-
dzis Krāslavas 2. vidusskolu, apguvis virpotāja specialitāti, pēc tam iestājies kara 
skolā Tālajos Austrumos. Pēc kara dienesta Vācijā, kur viņš nodzīvojis 4 gadus, at-
griezās dzimtajā Krāslavā un darbojās civilajā jomā. 2000. gadā Anatolijs sācis die-
nesta gaitas robežsardzē, kur strādāja līdz šī gada septembrim. 

Anatolijs kopā ar ģimeni – dzīvesbiedri Natāliju un savu jaunāko dēlu - dzīvo Augst-
kalnē. Veceļu vecākā meita ir ārzemēs, bet vidējais dēls mācās un strādā Rīgā. Ana-
tolija sieva Natālija strādā robežapsardzībā. 

VISS IR LIKUMĪGI  
Šī gada 15. jūnijā Krāslavas novada dome nolēma ar 2017. 

gada 1. augustu izveidot Krāslavas novada Izglītības pārvaldi, 
reorganizējot Krāslavas novada Izglītības un кkultūras nodaļu. 
26. septembrī valsts masu informācijas līdzekļos Latvijas Izglītī-
bas un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pauda sašutu-
mu par līgumu sagrozīšanu Krāslavas novada skolās. Iebildumi ir 
arī atsevišķu skolu dažiem pedagogiem. 

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne informē, ka 
kāda skolotāja uzrakstīja vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai saistībā ar ie-
spējamu prettiesisku Krāslavas novada izglītības iestāžu darbinieku atbrīvošanu 
no darba un darbinieku sociālo garantiju zaudēšanu, lūdzot sniegt tiesisku pa-
līdzību sakarā ar noslēgto darba līgumu pārslēgšanu. Izglītības ministra Kārļa 
Šadurska parakstītu ministrijas atbildi pedagogi saņēmuši jau 18. septembrī. 

Tajā rakstīts, ka pašvaldību iestāžu administratīvā reorganizācija vai vienas 
iestādes administratīvo funkciju nodošanu citai iestādei nav uzskatāmas par pa-
matu darba līguma uzteikumam. Darba līgums ar darbinieku var tikt uzteikts 
reorganizācijas vai funkciju nodošanas gadījumā iestādēs vienīgi tad, ja šāda 
uzteikuma pamatā ir kāds no Darba likuma 101. panta pirmajā daļā minētajiem 
iemesliem.

Vienlaikus ministrija savā atbildē informē, ka jautājumu par darba tiesisko at-
tiecību normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī, vai darba dēvēji un darbinie-
ki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus, 
kontrolē un uzrauga Valsts darba inspekcija. Savukārt pašvaldību darbības liku-
mības pārraudzība un pašvaldību darbības tiesiskuma uzraudzība ietilpst Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē. 

Vārdu sakot, savas kompetences ietvaros ministrija pārkāpumus nekonstatē-
ja. Savukārt ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā (VDI) ir vērsusies Krāslavas 
novada arodbiedrības priekšsēdētāja Regīna Sakoviča, uz to atbilde sniegta jau 
šī gada 6. septembrī. 

Latgales RVDI amatpersonas savas kompetences ietvaros veica Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldes pārbaudi, kuras laikā pārkāpumi netika konstatēti. 
Krāslavas novada Izglītības pārvaldē tika uzrādītas sagatavotās Vienošanās par 
grozījumiem darba līgumos, kuros norādīts, ka darba devējs ir Krāslavas novada 
Izglītības pārvalde. Pārējā darba līgumu daļa paliek nemainīga. Visu Krāslavas 
Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošo izglītības iestāžu darbiniekiem 
mainās tikai darba devējs, un tas nevar būt pamatojums darba līgumu uzteikšanai 
un darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar iepriekšējo darba devēju.

BŪS ARĪ LABS APGAISMOJUMS
Līdztekus ūdensvada tīkla ierīkošanai no pilsētas ūdensvada Izvaltas ielā 

pēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju lūguma notiek arī ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija. Darbus fi nansē pašvaldība, ielu apgaismes stabus ierīko paš-
valdības aģentūra „Labiekārtošana K” strādnieki. Pēc visu darbu pabeigša-
nas iedzīvotāji pakalpojumu saņemšanā vairs nebūs atkarīgi no Krāslavas 
piena rūpnīcas, viņiem turpmāk tos nodrošinās pašvaldība.

Juris Roga, autora foto
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kultūra
Otro reizi Krāslavas plenēru 

vēsturē māksliniekiem tika orga-
nizēts izbrauciens ārpus pilsētas, 
viņi apmeklēja vairākus objek-
tus: Kalniešu pagastā - uzņēmēja 
Saftara Rahimova storu audzēta-
vu, Piedrujas pagastā - Indricas 
Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcu, Indras pagastā – topošo 
Laimes muzeju, Indras Mākslas 
un mūzikas skolu, Indras aušanas 
darbnīcu, Indras vēsturisko aptie-
ku un citas vietas. Gūto emociju 
iespaidā Indrā tapa arī vairākas 
gleznas, māksliniekiem papla-
šinot plenēra ģeogrāfi ju. Manis 
uzrunātie plenēristi pauda tikai 
pozitīvas emocijas gan par plenē-
ru, gan par tā rīkotājiem, gan par 
mūsu novada ļaudīm.

Aivis Pīzelis atbrauca no Prei-
ļiem un atveda krāslaviešiem per-
sonālizstādi „Brīva daba”, kurā ir 
vairāk par 30 darbiem un kura līdz 
novembra sākumam būs apskatā-
ma Krāslavas Kultūras namā. Ai-
vis mūsu pilsētā ir pirmoreiz un 
uzskata, ka šurp tiešām bija vērts 
braukt, un viņam šis ir viens no 
visvērtīgākajiem šī gada plenē-
riem. 

„Krāslava mani ļoti iedves-
moja, un ir visatšķirīgākā no vi-
sas pārējās Latvijas – te paveras 
pavisam cita pasaule,” turpināja 
Aivis. „Esmu gleznotājs, ar to es 
pelnu iztiku, un man svarīgi atrast 
skaistas vietas. Mans ceļš mākslas 
pasaulē sākās ar to, ka mamma 
nopirka pirmo zīmuli un iedeva 
papīra lapu, uz kuras tapa pirmie 
zīmējumi. Ar to brīdi „iegrimu” 
mākslā un mērķtiecīgi veltu tai 
savu dzīvi.”

Pāvelam Ostapcevam no Rē-
zeknes plenērs „Krāslavas palete” 
vienmēr šķitis nozīmīgs un brī-
nišķīgs pasākums: „Neesmu pir-
moreiz šajā plenērā. Mani motivē 
skaistais laiks, laba mākslinieku 
kompānija, kurā apvienojušies 
interesanti cilvēki, bet pats galve-
nais – iespēja uzgleznot pilsētu, 
kuru nav paspējusi sabojāt civili-
zācija. Šeit viss ir mīļš, vienmēr 
blakus lieliski cilvēki, no kuriem 
daudzi interesējas par mums un 
mūsu darbiem. Pienāk klāt, izsaka 
savas domas, izskan gan kritika, 

gan pateicības, kā, piemēram, va-
kar, pienāca kāda sieviete un vien-
kārši pateica lielu paldies, ka es 
gleznoju pilsētas ainavas. 

Man patīk gleznot Krāslavas 
mājiņas, dabu un Daugavu, kas 
vienmēr ir savādāka. Krāslavas 
gleznas man jau tuvojas diviem 
desmitiem. Vienā no vismīļāka-
jām esmu attēlojis balto baznīcu, 
kurai priekšplānā ābele. Tā ir ta-
pusi no pareizticīgo baznīcas pa-
galma puses. Vēl ļoti patīk Dau-
gavas loki - no tirgus laukuma 
paveras ļoti interesants skats.”

Ludvigs Plinta – Bērziņš šajā 
plenērā piepildījis savu sapni: 
„Šobrīd es dzīvoju Aizkrauklē – 
Krāslavas sadraudzības pilsētā. 
Man bija sens sapnis - piedalīties 
Krāslavas plenērā, jo mans tēvs ir 
no Kombuļiem un šogad šis sap-
nis ir piepildījies. Es neesmu au-
dzis Latgalē. Tēvs man agri nomi-
ra, un varbūt tālab mani nevilka uz 
šo pusi. Pagājušogad sarūpēju sev 
Ludviga dienas dāvanu un samek-
lēju tēva mājas – viņš arī ir Lud-
vigs. Man precīzi parādīja, kur tās 
bija, jo pati māja laika gaitā no-
degusi. Aizbraucu turp uzgleznot 
skatu, kas tēvam pavērās no savas 
mājas loga. Tas man ir dvēseliski 
vistuvākais un vismīļākais darbs, 
jo tās ir tēva acis. Mēs ar kolēģiem 
biežāk gleznojām Kombuļu pusē, 
jo tur mana tēva dzimtene. 

Tagad jāpiepilda otrs sapnis - 
mašīnā apbraukt Latgali, apstā-

ties skaistākās vietās un gleznot, 
gleznot... Pēc Krāslavas plenēra 
šis sapnis kļuvis daudz spēcīgāks. 
Jūspusē var sacīt ir paradīze ze-
mes virsū - uz kuru pusi gribi 
brauc, visur neaprakstāms skais-
tums, kas jāliek uz audekla. 

Liels paldies Jāzepam Dobkevi-
čam par to, ka pirmoreiz publiski 
manu uzvārdu pierakstīja šādi: 
Ludvigs Plinta – Bērziņš. Doku-
mentos esmu Ludvigs Bērziņš, 
jo māte ar tēvu nebija 
sarakstījušies. No šo-
dienas visas gleznas 
parakstīšu tieši tā Lud-
vigs Plinta – Bērziņš. 
Gribu arī noskaidrot, 
kā ofi ciāli lietot šo uz-
vārdu, jo tēvs ir tēvs. 
Krāslavas plenērs man 
izrādījās ļoti nozī-
mīgs!”

Aleksandrs Nebe-
rekutins ir regulārs 
dalībnieks starptau-
tiskajās izstādēs un plenēros. Lai 
gan strādā dažādos žanros, sevišķi 
mīl akvareļa tehniku. Viņš pastās-
tīja, ka mākslinieks, kurš glezno 
eļļas tehnikā, var savu darbu vē-
lāk papildināt, uzlabot. Savukārt 
akvarelists savā gleznā neko labot 
vairs nevar, tā ir momenta māksla, 
kas nepiedod kļūdas. Viņa darbi 
atrodas slavenu cilvēku privātās 
kolekcijās Eiropā, Ķīnā, Austru-
mos. Nesenā pagātnē piedalījās 
Krāslavas paletes 35. plenērā, šis 

viņam ir otrais plenērs mūspusē. 
„Toreiz man šeit bezgala patika, 

ļoti ilgi skumu pēc šī plenēra,” tur-
pināja Aleksandrs. „Bija neticami 
skaista daba, lieliska mākslinieku 
kompānija. Šogad paveicās atrast 
laiku, un atkal esmu šajā brīnišķī-
gajā vietā, satieku lieliskus cilvē-
kus!”

Voldemārs Kokorevičs: „Tieši 
Krāslavas plenērā piedalos pirmo-
reiz. Mani iedrošināja kolēģi, ar 

kuriem kopā pērn rīkoju izstādes. 
Padomāju, kāpēc nē? Krāslavā tik 
tiešām izradījās ļoti jauki, ļoti jau-
ki. Patiesībā man bija nojauta, ka 
te ir skaistas vietas, ko gleznot, jo 
dažas biju noskatījis, caurbraucot 
Krāslavu agrākajos gados. Plenēra 
laikā man būs tapušas kādas pie-
cas, varbūt drusku vairāk gleznu, 
pie dažām būs papildus jāpiestrā-
dā. Māksliniekam jebkurš plenērs 
ir ieguvums, bet Krāslavas plenērs 
jo īpaši. Iepazinu jaunus draugus, 
viens no otra mācamies. Agrāk 

viens pats savā sulā vārījos, bet 
tas nav īsti labi.”

Jeļena Evarte – Jekimova at-
braukusi no Cēsīm, bet, izrādās, 
Krāslava viņai nav sveša. Šaipu-
sē Jeļena ir dzimusi, augusi, pa-
beigusi Krāslavas 2. vidusskolu, 
bet dzīves ceļi aizveda uz Cēsīm. 
Jelena ļoti gribēja gleznot dzim-
to Krāslavu, jo gribējās bērnības 
sajūtas likt uz audekla. Cēsis, 
Vidzeme - tur viss ir savādāks un 
savādāk…

„Latvijā šis ir gana pazīstams 
plenērs, kur kopā pulcējas atzīti 
mākslinieki, kontaktējas, dalās 
pieredzē, pārņem pieredzi, un vis-
pār šeit var sajust māksliniecisko 
garu,” pastāstīja Jelena. „Parasti 
vairākums mākslinieku pulcējas 
gar Daugavu, glezno pilsētas ma-
zās, krāšņās mājiņas, bet es izvē-
lējos vietas, kuras pirms manis 
negleznoja - Persteņa ezeru, kur 
ļoti skaistas ainavas.

Krāslava ir neticami uzplauku-
si, kļuvusi tīra, sakopta, un par 
manu dzimto pilsētu jūsmo ļoti 
daudzi. Ceļā no Cēsīm uz dzimto 
pusi braucu caur vairākām pil-
sētām un ar nepacietību gaidīju, 
kad beidzot būšu Krāslavā, kas ir 
kā lellīte - tik glīta un akurāta, ka 
dvēsele dzied. Ir, ko gleznot, ir, ko 
paskatīties, ir, ar ko lepoties!”

Andrejs Severetnikovs: 
„Krāslavas plenērus esmu apmek-
lējis desmit gadus un nekad nebi-
ju vīlies. Vienmēr ar nepacietību 
gaidu rudeni un priecājos, ja mani 
uzaicina. Šeit laba aura, labi cil-
vēki, kuri mīl mani,  un es viņus. 
Krāslavas puse ļoti pateicīga glez-
nošanai, un šī varbūt ir skaistākā 
vieta Latvijā. Te sajaukušas kul-
tūras, te ir tāda arhitektūra, kādu 
nekur citur neredzēsi. Esmu no 
Rīgas, man ir arī māja pie Aina-
žiem, bet Krāslava un šī plenēra 
īpašā atmosfēra nav salīdzināma 
ne ar ko citu. Nav pat svarīgi, ko 
glezno, svarīgi - kā uzgleznoji un 
cik skaisti tu spēj attēlot redzēto, 
vai māki savā darbā ielikt dvēse-
li. Laba glezna vienmēr ieinteresē 
cilvēkus.”

Juris Roga,
autora foto

MĀKSLINIEKI AUGSTU VĒRTĒ KRĀSLAVU
Noslēdzās tradicionālais glezniecības plenērs „Krāslavas palete 2017”, kurā šoreiz pie-

dalījās 17 mākslinieki. Šogad mākslinieki bija vēl dāsnāki nekā pērn un savas plenēra 
gleznas uzdāvināja gan topošajam Laimes muzejam Indras pagastā, gan Krāslavai.

Šī gada 5. oktobrī Krāslavas Kul-
tūras nama zālē pulcējās novada 
esošie un bijušie pedagogi, izglī-
tības iestāžu tehniskie darbinieki, 
sadarbības partneri. 

Klātesošos uzrunāja un svētkos apsvei-
ca Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Viktors Moisejs un novada Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne. 
Skolotāju dienai veltītajā pasākumā tika 
godināti 15 labākie pedagogi, kuri, patei-
coties sponsoriem, saņēma arī dāvanas. 
Neaizmirsmamu un emocionāli piesātinātu 
koncertu sniedza jaunie mākslinieki Iveta 
Baumane, Roberts Pēter sons un Viesturs 
Samts. 

Apbalvoti:
Krāslavas Gr.Plāteru v.n. Poļu pamatsko-

las skolotāja Valentīna Račko - par godprā-
tīgu un radošu ieguldījumu skolēnu audzi-
nāšanā;

Izvaltas pamatskolas skolotāja Anita Tu-
kāne - par bērnu mākslinieciskās jaunrades 
un pašizpausmes veidošanu;

Robežnieku pamatskolas skolotāja Va-
lentīna Dzalbe - par nozīmīgu pedagoģisko 
darbu un ieguldījumu skolēnu izaugsmē;

Indras pamatskolas skolotāja Vija Sjadro 
- par inovācijām izglītības procesā un pras-
mi pielietot modernās tehnoloģijas mācību 
un audzināšanas darbā;

PII „Pienenīte” pirmsskolas skolotāja 
Violeta Antonova - par nozīmīgu ieguldīju-
mu bērnu fi ziskajā audzināšanā;

PII „Pīlādzītis” pirmsskolas skolotāja 
Anita Smirnova - par godam padarītu darbu 
pirmsskolas nozarē un vispusīgu profesio-
nālo varēšanu;

BJC pulciņa skolotāja Aina Guba - par 
interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu profe-
sionālo prasmju veicināšanu;

Krāslavas Mūzikas skolas skolotāja Alla 

Kuzmiča - par klaviermeistarības un au-
dzēkņu mākslinieciskās izaugsmes pilnvei-
došanu;

Krāslavas Mākslas skolas skolotāja Mai-
ja Šuļga - par ieguldījumu audzēkņu rado-
šajā izaugsmē;

Indras Mākslas un mūzikas skolas skolo-
tājs Māris Susējs - par ieguldījumu audzēk-
ņu mākslinieciskās jaunrades un pašizpaus-
mes veidošanā;

Krāslavas Sporta skolas treneris Raitis 
Timma - par nozīmīgu ieguldījumu basket-
bola attīstībā novadā;

PIKC RVT Krāslavas struktūrvienības 
pedagoģe Ruta Zambare - par radošu pe-
dagoģisko darbību profesionālajā izglītībā;

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājs 
Dmitrijs Duškins - par nozīmīgu ieguldīju-
mu jauniešu sporta attīstībā;

Krāslavas pamatskolas skolotāja Ligita 
Pelnika - par nozīmīgu pedagoģisko darbu 
audzēkņu matemātisko spēju attīstībā;

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sko-
lotāja Galina Mikulāne - par profesionālu 
un kvalitatīvu pedagoģisko darbu izglītoja-
mo valodas spēju attīstībā.

Par sarūpētajām pārsteiguma balvām 
pedagogiem īpašs paldies pasākuma spon-
soriem (uzņēmējiem) un sadarbības partne-
riem: SIA „Selding”; SIA „IVIKS” (Ivars 
Stivriņš); apdrošināšanas kompānija „Bal-
ta”; SIA „Latvija maiznieks”; SIA „RH 
Būve” (Ruslans Homutiņins); SIA „GSK” 
(Aleksandrs Savickis); SIA „Tornis R” 
(Aivars Vešters); SIA „Uzdevumi.lv” (Ed-
gars Škutāns). 

Juris Roga, 
autora foto

SABIEDRĪBAS PALDIES
 SKOLOTĀJIEM
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Iegādājoties vienreizējo ieejas biļeti (čeku vai 
kvīti) vai abonementu, peldbaseina apmeklētājs 
(turpmāk tekstā – Apmeklētājs) ar to aplieci-
na, ka ir iepazinies ar Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem 
(turpmāk tekstā – Noteikumi), tos izprot, piekrīt 
un apņemas ievērot.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Ikviena Apmeklētāja (neatkarīgi no vecuma un 

dzimuma) pienākums pirms peldbaseina apmeklējuma rūpī-
gi iepazīties ar Noteikumiem un uzturēšanas laikā tos ievē-
rot. Noteikumi ir ievietoti Krāslavas novada tīmekļa vietnē 
www.kraslava.lv un peldbaseina informatīvajā stendā.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu 
peldbaseina apmeklējumu, katra apmeklētāja labu noskaņo-
jumu, un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, trau-
mām un zaudējumiem.

1.3. Peldbaseina telpā jāuzvedas tā, lai netraucētu pā-
rējiem apmeklētājiem un lai neapdraudētu citu apmeklētāju 
veselību un drošību.

1.4. Peldbaseina apmeklējums var tikt liegts jebkurai 
personai, tai skaitā personai, kuras apmeklējums var ap-
draudēt drošību un peldbaseina higiēnisko stāvokli un/vai, 
kuras uzvedība ir pretrunā ar morāles vai sabiedrībā pie-
ņemtiem uzvedības noteikumiem.

1.5. Jebkuram peldbaseina darbiniekam ir tiesības dot 
norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo noteikumu ievē-
rošanu, kā arī izraidīt Apmeklētāju un liegt iespēju apmeklēt 
peldbaseinu turpmāk, ja tas neievēro Noteikumus, peldba-
seina darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma 
zīmes vai uzrakstus. Šādā gadījumā Apmeklētājam netiek 
atmaksāta samaksātā ieejas maksa.

1.6. Peldbaseina Apmeklētājs personīgi atbild par dro-
šības noteikumu ievērošanu. Peldbaseina administrācija 
neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas 
radušies, Apmeklētājam atrodoties peldbaseina teritorijā, 
ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība 
vai citi apstākļi, par kuriem peldbaseina administrācija nav 
atbildīga, saskaņā ar šiem Noteikumiem un normatīvajiem 
aktiem.

1.7. Par personīgo mantu drošību peldbaseina teritorijā 
administrācija neatbild.

1.8. Lai nodrošinātu Apmeklētāja, peldbaseina perso-
nāla un citu apmeklētāju drošību, Apmeklētājs pēc peldba-
seina darbinieka pieprasījuma labprātīgi uzrāda personīgās 
mantas. Peldbaseina darbiniekam bez Apmeklētāja piekri-
šanas ir tiesības pārbaudīt Apmeklētāja vai bez pieskatīša-
nas atstātas aizdomīgas somas, mantas un priekšmetus.

1.9. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības 
rezultātā radušies peldbaseina Noteikumu neievērošanas 
gadījumā.

1.10. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stā-
vokli, pašsajūtu, fi zisko sagatavotību, peldētprasmi un ie-
maņām, kā arī par higiēnas prasību ievērošanu. Atbilstoši 
veselības stāvoklim Apmeklētājam pašam jāizvēlas pirts 
veids, uzturēšanās ilgums pirtīs, uzturēšanas ilgums baseinā 
un burbuļvannā (džakuzi). Par bērna veselības stāvokli ir at-
bildīgi bērna vecāki vai pilngadīga bērnu pavadošā persona 
(no 18 gadu vecuma).

1.11. Peldbaseina personālam ir tiesības un pienākums 
kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanu peldba-
seinā, saunā un dušas telpās. 

1.12. Administrācija nav atbildīga par pēkšņu Apmeklē-
tāja veselības stāvokļa pasliktināšanos, kā arī par traumām, 
kas gūtas Apmeklētāja nevērības vai nelaimes negadījuma 
dēļ.

1.13. Ja Apmeklētājam rodas veselības problēmas un/
vai citi jautājumi, Apmeklētājam jāvēršas pie baseina dar-
binieka.

1.14. Peldbaseina noslogotības dēļ peldbaseina adminis-
trācijai ir tiesības pārtraukt Apmeklētāju ielaišanu uz laiku.

1.15. Baseina celiņa noma (ne vairāk kā 10 cilvēkiem) 
jāpiesaka savlaicīgi, vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

1.16. Peldbaseina administrācijai ir tiesības atteikt Ap-
meklētājam iegādāties vienreizēju apmeklējumu vai abone-
mentu, ja Apmeklētājs ir pārkāpis šos Noteikumus.

2. PELDBASEINA APMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Apmeklētājam pie peldbaseina administratora ir 

jānopērk biļete (čeks/kvīts) vai jāuzrāda abonements un jā-
saņem ģērbtuves skapīša atslēga. Neizmantotie abonementi 
/ dāvanu kartes netiek pārcelti, pagarināti vai atmaksāti sli-
mības vai citu iemeslu dēļ.

2.2. Ģimenes piedāvājums ir paredzēts tikai ģimenes 
peldbaseina apmeklējumam ar bērnu/iem līdz 11 gadu ve-
cumam (ieskaitot) pilngadīgo radinieku (vecāki, vecvecāki, 
bērna brāļi un māsas, vecāka laulātais vai civilvīrs/civilsie-
va) pavadībā.

2.3. Pēc peldbaseina darbinieku pieprasījuma, Apmek-
lētājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu personī-
bas, vecuma, radniecības noskaidrošanai.

2.4. Viena apmeklējuma laikā ietilpst: peldbaseina ap-

meklējums, dušas un ģērbtuves izmantošana. Uzturēšanās 
laiks tiek skaitīts no garderobes skapīša atslēgas saņemša-
nas brīža līdz atslēgas nodošanas brīdim.

2.5. Par uzturēšanās laika limita pārsniegšanu Apmek-
lētājam jāiegādājas jauna ieejas biļete (kases čeks/kvīts) vai 
abonementā tiek dzēsta apmeklējuma reize.

2.6. Bērni līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) peldba-
seinu un SPA zonu var apmeklēt tikai pieaugušo (vecāki, 
vecvecāki vai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu ve-
cumu) pavadībā, atrodoties to stingrā uzraudzībā. Ar vie-
nu pavadošo personu (ja tas nav bērna vecāks/vecvecāks/
treneris vai pirms apmeklējuma saskaņotā organizētā grupa 
atbilstoši šo Noteikumu 3.sadaļai) drīkst iet ne vairāk kā 2 
bērni. 

2.7. Pirms peldbaseina apmeklējuma par bērnu atbildī-
gā persona administratora klātbūtnē ar parakstu apliecina, 
ka uzņemas pilnu atbildību par konkrēto/iem bērnu/iem, tā 
uzvedību un Noteikumu ievērošanu. Šaubu gadījumā par 
bērna/u pavadošās personas vecumu un veselības stāvokli 
peldbaseina administrators ir tiesīgs pieprasīt vecuma un 
veselības stāvokli apliecinošus dokumentus. Par bērna/u ve-
selības stāvokli peldēšanas apmācības (sporta stundu) laikā 
ir atbildīgi sporta treneri un skolotāji.

2.8. Pirms ieiešanas peldbaseina ģērbtuvē virsdrēbes 
un/vai ielas apavi (ielikt līdzi paņemtajos maisiņos) ir jāat-
stāj garderobē.

2.9. Peldbaseina telpās drīkst uzturēties tīros baseina 
maiņas apavos, kā arī bahilās. Peldbaseina zonā drīkst uztu-
rēties arī basām kājām.

2.10. Apmeklējot peldbaseinu, nepieciešams peldēšanai 
piemērots peldkostīms, gumijas čības, peldēšanas brilles (ja 
nepieciešams), peldcepure (vēlams). Pludmales šortos peld-
baseinā uzturēties aizliegts. Bērniem līdz 3 gadu vecumam 
peldbaseinu atļauts apmeklēt tikai peldēšanai paredzētās 
ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.

2.11. Līdzņemtie peldēšanās aksesuāri (bumbas, peldē-
šanas dēļi, spuras u.c.) ir jāuzrāda peldbaseina darbiniekiem 
un tos drīkst lietot tikai ar peldbaseina darbinieku atļauju. 

2.12. Skvoša spēles zāles apmeklēšana atļauta tikai mai-
ņas (līdzi paņemtos) atbilstošos sporta apavos.

2.13. Personīgās mantas jānovieto ģērbtuves skapītī, tās 
jāaizslēdz, atslēga jānēsā līdzi vai ir jāatstāj speciāli šīm 
mērķim paredzētajā skapītī baseina zonā pie džakuzi.

2.14. Ņemot vērā, ka peldbaseins nepieņem glabāšana 
Apmeklētāja mantas, bet tikai nodod Apmeklētājam lieto-
šanā mantu novietni un/vai ģērbtuvju skapīšus, peldbaseina 
administrācija neuzņemas atbildību par mantu novietnē un/
vai ģērbtuvju skapīšos atstātajām Apmeklētāju mantām. 

2.15. Pirms ieiešanas peldbaseinā vai SPA zonā Apmek-
lētājam OBLIGĀTI jānomazgājas dušā. Apmeklējot saunu 
vai tvaika pirti, ieteicams noskaloties dušā pirms iešanas 
saunā vai tvaika pirtī, un OBLIGĀTI pēc saunas vai tvaika 
pirts apmeklējuma - pirms kāpšanas baseinā.

2.16. Saunā obligāti nepieciešams izmantot dvieļus vai 
koka paliktni. Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas 
lāvas aizliegts.

2.17. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un/vai ģēr-
btuvju telpu grīdas var būt mitras un slidenas.

2.18. Bērnam līdz 5 gadu vecumam atrodoties ūdenī, 
vismaz vienam viņu pavadošajam pieaugušajam visu laiku 
ir jāatrodas līdzās bērna rokas stiepiena attālumā.

2.19. Apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt 10 cilvēkus 
vienā peldbaseina celiņā. 

2.20. Ja baseina celiņā peld vairāki cilvēki, peldot jācen-
šas turēties celiņa labajā pusē.

2.21. Bērnu baseins ir paredzēts bērniem līdz 11 gadu 
vecumam (ieskaitot), to pavadošām personām, izņēmums - 
organizētas peldēt apmācības, treniņi un nodarbības.

2.22. Slīdkalniņu izmantošanai ir ierobežojumi pēc Ap-
meklētāja vecuma (līdz 11 g.v ieskaitot) un auguma (līdz 
1.50 m). 

2.23. Pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai sa-
vāktas visas personīgās mantas. Administrācija neatbild par 
skapīšos un ģērbtuvēs atstātajām mantām. Atrastās mantas 
administrācija glabā 4 (četras) nedēļas. 

2.24. Apmeklējuma laikam beidzoties, izejot no ģēr-
btuves, uzreiz jānodod ģērbtuves skapīša atslēga. Atslēgas 
nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā - sods EUR 6,00 
(seši EUR).

2.25. Apmeklētājam jāatbrīvo peldbaseins, SPA zona, 
dušas, ģērbtuves telpas, skvoša zāle - 15 minūtes pirms 
peldbaseina darba laika beigām.

2.26. Pēdējais laiks ienākšanai baseinā - 1 stunda 30 mi-
nūtes pirms peldbaseina darba laika beigām.

3. PELDBASEINA APMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA 
ORGANIZĒTĀM GRUPĀM UN PELDĒT APMĀCĪ-
BĀM 

3.1. Organizētā grupa – ir bērnu/skolēnu/jauniešu/pie-
augušo apvienība, kura radīta ar nolūku kopīgi vienlaikus 
apmeklēt peldbaseinu relaksācijai/aktīvai atpūtai/peldēt no-
darbībām. 

3.2. Privātais (individuālais) treniņš – iepriekš saska-

ņota peldēt nodarbība, kuras laikā treneris vai apmācību va-
dītājs palīdz trenēties, vada Apmeklētāja treniņu nodarbību, 
veltot uzmanību tikai vienam Apmeklētājam. Treniņš tiek 
reģistrēts Peldbaseina administrācijā.

3.3. Organizētas grupas apmeklējumi, peldēt apmācī-
bas, treniņi, nodarbības – notiek pēc iepriekš ar adminis-
trāciju saskaņota grafi ka un uz abpusēji parakstīta līguma 
pamata. Peldēt apmācības treniņus un citas nodarbības 
atļauts rīkot un vadīt tikai peldbaseina štata treneriem vai 
ārpus štata treneriem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums 
ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas peldbaseinu. Apmeklētāji to 
apzinās.

3.4. Organizētās grupas pavadonis (grupas vadītājs, 
audzinātājs, skolotājs, treneris) uzņemas atbildību par visu 
grupas dalībnieku iepazīstināšanu ar Noteikumiem un to ie-
vērošanu.

3.5. Organizēto grupu vadītāji pēc pieprasījuma saņem 
instruktāžu par Apmeklētāja noteikumiem no Peldbaseina 
glābēja.

3.6. Peldēšanas nodarbībās grupā drīkst piedalīties ne 
vairāk par 12 bērniem.

4. PELDBASEINA TELPĀS AIZLIEGTS
4.1. Aizliegts peldbaseina telpās skaļi uzvesties, lietot 

necenzētus vārdus, aizskart vai citādi traucēt, vai ietekmēt 
pārējos Apmeklētājus vai personālu, ka arī apzināti maldi-
noši saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu glābējus.

4.2. Apmeklēt ar akūtiem saslimšanas simptomiem 
(paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai 
citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri 
var apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

4.3. Izmantot peldbaseinu un SPA zonu alkohola, nar-
kotisko vai citu apreibinošo vielu iedarbībā. Peldbaseina 
darbiniekam ir tiesības palūgt veikt alkohola testu un ie-
reibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) vai 
apmeklētāju, kurš izvairās iziet alkohola testu, izraidīt no 
peldbaseina, neatmaksājot ieejas maksu.

4.4. Ģērbtuvēs, dušās, saunā, tvaika pirtī un peldbasei-
nā aizliegts ienest ēdienu un plīstošus traukus, ienest lielas 
somas, kā arī peldbaseina ģērbtuvē un peldbaseina/SPA zo-
nās ienākt ielas apavos.

4.5. Aizliegts peldbaseinā telpās ievest jebkādus dzīv-
niekus.

4.6. Peldbaseina telpās aizliegts smēķēt, ienest un lietot 
alkoholu, narkotikas un citas apreibinošas vielas.

4.7. Izmantot peldbaseinu neatbilstošā apģērbā, piemē-
ram, apakšveļā, Eiropas kultūrā nepieņemamā peldkostīmā, 
pludmales šortos vai bez tā.

4.8. Individuāli apmeklēt peldbaseinu specializētajā 
hidrotērpā, mono pleznās, kā arī izmantot niršanas inventā-
ru, ja nav saņemta administrācijas atļauja.

4.9. Atstāt bērnus līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) 
bez pieaugušo uzraudzības.

4.10. Bojāt peldbaseina inventāru. Radušos zaudējumus 
sedz pārkāpumu izdarījusī persona.

4.11. Spļaut uz grīdas un ūdenī, kārtot dabiskās vajadzī-
bas ārpus tualetēm.

4.12. Atrasties dušās, peldbaseinā un SPA zonā ar košļā-
jamo gumiju.

4.13. Ignorēt peldbaseinos norādītās zīmes.
4.14. Lēkt peldbaseinos no malas, izņemot starta malu, 

iepriekš pārliecinoties, ka tas netraucēs citiem peldētājiem. 
Skriet gar baseinu malu un lēkt baseinā, veidot milzu šļaka-
tas, kā arī ilgstoši peldēt zem ūdens. Sēdēt vai kāpt ar kājām 
uz celiņu norobežojumiem (pludiņiem).

4.15. Slīdēt pa slīdkalniņu ar galvu uz priekšu.
4.16. Ienākt telpās, kas ir paredzētas tikai peldbaseina 

darbiniekiem un nav paredzētas peldbaseina apmeklētā-
jiem.

4.17. Peldbaseina Apmeklētājiem ir aizliegts vadīt pri-
vāto treniņu, peldēt apmācības un citas nodarbības. Izņē-
mums - Noteikumu punkts 3.2.

4.18. Izmantot pretstraumi vai kaskādi sievietēm - grūt-
niecēm.

4.19. Lietot pirtsslotas, ķermeņa kosmētiskos līdzekļus 
(medus, kafi jas biezumus, mālu u.c.).

4.20. Liet ūdeni vai cita veida šķidrumus, kā arī novietot 
dvieļus vai jebkādus citus priekšmetus uz elektriskajām ie-
rīcēm, t.sk., uz pirts akmeņiem un uz tvaika pirts zondes.

4.21. Aizliegts fotografēt, fi lmēt, veikt audioierakstus 
un līdzīgas darbības peldbaseina telpās bez peldbaseina ad-
ministrācijas atļaujas. 

4.22. Veikt peldbaseina telpās uzņēmējdarbību, ja uz to 
nav saņemta atļauja un nokārtoti visi nepieciešamie doku-
menti.

4.23. Noteikumu neievērošanas gadījumā peldbaseina 
administrācijai ir tiesības izraidīt Apmeklētāju un aizliegt 
konkrētajam apmeklētājam vismaz uz 3 mēnešiem, no pār-
kāpuma fi ksēšanas brīža, apmeklēt peldbaseinu, anulējot 
abonementu. Šādā gadījumā Apmeklētājam netiek atmaksā-
ta samaksātā ieejas vai abonementa maksa. Ignorējot peld-
baseina darbinieku norādījumus, peldbaseina administrācija 
ir tiesīga informēt Pašvaldības policiju.

NEESI VIENALDZĪGS!
ESI ATBILDĪGS PAR SAVU 

UN CITU APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS PELDBASEINA
 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
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izglītība

PIKC Rīgas Valsts tehnikumu 
šosezon pārstāvēja Krāslavas te-
ritoriālās struktūrvienības koman-
da: pilo ts - Sandris Lavniks, gal-
venais mehāniķis - Elvis Daugerts 
(pirmsākumos bija Oļģerts 
Dubra), atbildīgais par loģistiku 
- Edvīns Luhmanovs, atbildīgais 
par marketingu un reklāmu sociā-
lajos tīklos - Aleksandrs Kovaļovs 
(laika gaitā komandu pameta).

Komandas vadītājs un RVT 
Krāslavas teritoriālās struktūr-
vienības pedagogs Jānis Kuklis 
pastāstīja, ka gada kopvērtējums 
vēl nav zināms, bet tehnikuma 
komanda savus secinājumus par 
sezonu ir izdarījusi, un kopumā tā 
bija laba. 

„Visupirms gribam pasacīt lielu 
paldies RVT vadībai par aktīvu 
morālo un pietiekamu fi nansiā-
lo atbalstu, lai mēs vispār spētu 
piedalīties šajās sacensībās,” tur-
pināja Jānis. „Kā jau iesācējiem, 
pirmā sezona bija gan jautra, gan 
pārdzīvojumiem un dusmām ba-
gāta. Mūs piemeklēja ne tikai ķi-
beles ar tehniku, notika izmaiņas 
komandas sastāvā, viens jaunietis 
mūs pat pameta. Tieši viņš bija 
atbildīgs par komandas sekotāju 
skaita audzēšanu sociālajos tīklos, 
fanu atraktivitāti un pamanāmību. 
Šo robu kā spēja un varēja centās 
aizpildīt pārējie komandas biedri, 
jo sezonas laikā skolas vērtēs pēc 
vairākiem kritērijiem: sportiskā 
rezultāta (50% no kopējā vērtēju-
ma), atpazīstamības un fanu kustī-
bas (25% no kopējā vērtējuma) un 
tehniskās jaunrades un attieksmes 
pret tehniku (25% no kopējā vērtē-
juma). Kādā jomā mums gāja vis-
labāk? Grūti atbildēt, sākums bija 
ļoti cerīgs, pat vienu godalgoto 
vietu izcīnījām. Turpinājumā tik 
spoži neklājās, tomēr no līderiem 
tālu neatpalikām. Redzēsim, kāds 
būs galīgais vērtējums, iepriekšē-
jā sezonā RVT komandai izdevās 
pacelties uz 2. vietu – palīdzēja 
aktīvs darbs sociālajos tīklos.”

Komandas galvenais mehāniķis 
Elvis Daugerts atzīst, ka sagatavot 
kartingu sacensībām ir atbildīgs 
darbs, no kura kvalitātes atkarīgs 
galarezultāts. Pirms sacensībām 
viņam bija pienākums pārlie-
cināties par pietiekošu benzīna 
daudzumu bākā, papildināt eļļu 
dzinējā, pārbaudīt spiedienu rie-
pās, ķēdes spriegojumu, izvēlēties 
attiecīga pārnesuma zvaigznītes, 
pielāgojot tās jaudai un trasei utt. 
Bet vissmagāk klājās, kad slodzi 
neizturēja kāda kartinga detaļa. 
Vēl sliktāk, ja pilots avarē - tad 
tehnika tika pie nopietniem bojā-
jumiem. 

„Manuprāt, visiem mūsu tie-
šajiem konkurentiem bija labāks 
tehniskais un tātad arī fi nansiā-
lais nodrošinājums,” atzina Elvis. 

„Viņu liels pluss bija arī uzkrātā 
pieredze, savukārt mēs visu mācī-
jāmies sacensību gaitā. Personīgi 
man bija jāapgūst daudzas jaunas 
lietas, bet turpinājumā jau visu da-
rīju automātiski. Protams, sacen-
sību karstumā pilotam reizēm bija 
pretenzijas pret manu veikumu, 
bet vispār mums izveidojās ļoti 
draudzīga komanda - viens otru 
labi sapratām.”

Atbildīgais par loģistiku Edvīns 
Luhmanovs pildīja gan savus tie-
šos pienākumus, gan neatteicās 
ņemt rokās instrumentus un nākt 
palīgā galvenajam mehāniķim. 
Arī viņš domā, ka tikai komandas 
pieredzes trūkums neļāva pilotam 
izcīnīt vairāk godalgotu vietu. 

„Man šķiet, ja mēs brauktu uz 
sacensībām otro vai trešo gadu, 
mūsu pilots trasē cīnītos ar līde-
riem un mēs visiem būtu nopiet-
ni konkurenti,” uzsvēra Edvīns. 
„Pirmoreiz ar kartingu sacensībās 
startējām, neko daudz nezinā-
dami. Iedomājieties, mums pat 
nebija līdzi visi nepieciešamie 
instrumenti kartinga sagatavoša-
nai sacensībām un remontiem. 
Visiem citiem bija paklājiņi, kom-
presori un daudz kas cits nepiecie-
šamais. Bet neapjukām, gājām pie 
komandām, lūdzām nepiecieša-
mos instrumentus. Un visi mums 
palīdzēja - ārpus sacensībām kar-
tingisti ir ļoti atsaucīgi viens pret 
otru. Uz katru nākamo sacensību 
posmu bijām arvien labāk sagata-
vojušies. Ja cilvēki, no kuriem at-
karīgs lēmums, šo kartingu mums 
atstātu vēl uz gadu, es domāju, 
būs vēl labāki rezultāti, jo esam 
uzkrājuši vērtīgu pieredzi, jaunas 
zināšanas.”

Sandris Lavniks ir pilots ar sa-
vam vecumam bagātu pieredzi, 
bet – „VAZ” klasikā. Viņš ap-
meklē Krāslavas bērnu un jau-
niešu centra auto-moto pulciņu 
un arvien piedalās sacensībās ar 
„VAZ 2101”. Kartinga pilotēšana 
ir atšķirīga, un Sandris pats atzīst, 
ka vēl nepieciešams laiks, lai visu 
saprastu. Turklāt iepriekšēja pie-
redze ir traucējoša – sākumā bija 
vēlēšanās stūrēt kartingu līdzīgi 
kā „VAZ”. Toties kartingā gūtā 
pieredze viņam lieti noder „VAZ” 
klasikā un jaunietis neslēpj, ka 
braukt „VAZ” patīk labāk.

„Ar kartingu ir gājis dažādi, bet 
es ļoti cenšos,” pastāstīja Sandris. 
„Sākot braukt ar kartingu, nekādi 
nevarēju saprast, kāda trajekto-
rija jāizvēlas, kurā posmā braukt 
ātrāk, kurā - lēnāk, bet katrs nā-
kamais brauciens deva jaunas zi-
nāšanas. Vairākiem sacensību da-
lībniekiem dzīvesvietas tuvumā ir 
pilsētas, kurās uzbūvēta kartingu 
trase, un viņi tur trenējas. Krāsla-
vā tādas trases nav, te vispār nav 
laukumu, kurus es varētu izman-

tot treniņiem. Pirmoreiz kartingu 
bijām izmēģinājuši Varavīksnes 
vidusskolas stadionā. To ne tuvu 
nevar salīdzināt ar braucienu tra-
sē. 

Izcīnītā trešā vieta Ropažos ir 
liels panākums, tā pamatā bija 
skolas dotā iespēja atbraukt uz 
Ropažiem iepriekš un izmēģināt 
trasi. Es tur trenējos visu dienu: 
braucu, kur vajag - apstājos, iz-
kāpu un apskatījos, atkal brau-
cu. Biju sapratis trasi, zināju, ka 
varu pacīnīties par medaļu. Citos 
posmos trasē izbraucu tikai dien-
nakti pirms sacensībām, kad kat-
rai komandai tiek atvēlēts laiks, 
lai pilots var izbraukt trasi. Šajos 
brīvajos braucienos praktiski viss 
ir kā sacensībās, vienīgi rezultā-
tu neskaita. Mūsu gadījumā šie 
braucieni arī bija vienīgā treniņu 
iespēja.

Pēdējās sacensībās piedzīvoju 
smagu avāriju pusfi nālā, un pār-
liecinājos par pilotu solidaritāti, 
neskatoties uz sacensību garu. Jau 
sāku apdzīt baltkrievu sportistu, 

kurš veica negaidītu manevru, un 
uzbraucu viņa kartinga pakaļējam 
ritenim. Mans kartings apmeta 
kūleni un ielidoja riepu aizsar-
gbarjerā. Mugura necieta, bet 
kombinezons, slīdot pa zemi, sa-
plīsa driskās. Situācija nebija pa-
tīkama, motors rēc, riteņi griežas, 
no trokšņu slapētāja dūmi, bet es 
netieku laukā, jo ar kartingu pie-
spieda kājas. Pieskrēja baltkrievu 
pilots, kurš ir jaunāks par mani, un 
izvilka laukā.”

Sandris turpināja sacensības fi -
nālbraucienā no pēdējās vietas un 
līdz fi nišam spēja pacelties vairā-
kas vietas uz augšu. Kartings nav 
lēts prieks, tālab komandas biedri 
nezina, vai nākamgad viņi varēs 
turpināt iesākto. No sezonas sāku-
mā iepirktajām rezerves daļām se-

zonas noslēgumā palika viens ne-
atvērts bremžu kluču komplekts, 
aizdedze un pakaļējas ass gultņi. 
Bet puiši grib turpināt! Viņus nav 
nobaidījuši arī spartiski sadzīves 
apstākļi. 

Jānis: „Tajā brīdi, kad esam sa-
censībās, šķiet, viss, pēdējā reize. 
Īpaši smagi klājās pēdējās sacen-
sībās. Tagad domājam, ka varētu 
atkārtot. Protams, tie, kuriem vai-
rāk fi nanšu līdzekļu, var atļauties 
labākus sadzīves apstākļus, bet 
sacensību dalībnieku vidū bija arī 
tādi kā mēs, kuri nakšņoja teltīs 
vai busiņā. Tas piedod mazliet ro-
mantikas, mazliet asumiņa un no-
rūda raksturus.”

Juris Roga, 
autora foto

Ir noslēdzies „LMT Autosporta Akadēmijas” Skolu kartingu kausa otrajās sezonas pē-
dējais posms. Šajā projektā varēja piedalīties jebkura profesionāli tehniskā vidusskola 
vai tehnikums Latvijā, kurā tiek apmācīti automehāniķi vai radniecīgu profesiju pārstāv-
ji., kā arī jebkura cita vispārēji izglītojošā vidusskola vai Interešu izglītības iestāde, ja tā 
spēj nodrošināt nepieciešamo materiāli-tehnisko bāzi projekta kvalitatīvai norisei. 

RŪDĪJUMS GŪTS, 
GATAVI TURPINĀT

Septembra beigās Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā norisi-
nājās Svešvalodu nedēļa. Pasā-
kuma tēma – „Jaunāko tehno-
loģiju izmantošana svešvalodu 
stundās”. Mūsdienu skolēniem ir 
nepieciešamas modernās tehno-
loģijas. Skolotājas izvēlējās kādu 
konkrētu metodi, kas deva iespē-
ju organizēt mācekļiem saistošu 
stundu. Sākumskolas audzēkņus 
patīkami pārsteidza un iepriecinā-
ja virtuālās realitātes brilles. 1.-2. 
klašu skolēni, izmantojot šo ierī-
ci, iepazinās ar zemūdens pasauli, 
apmeklēja muzeju un burvju val-
stību. Bērni aktīvi centās izmantot 
angļu valodu, lai aprakstītu to, ko 
viņi redzēja. 

3.-4. klašu skolēni apguva mo-
dernās tehnoloģijas, strādājot ar 
interaktīvo tāfeli un pildot uzde-
vumus, ko piedāvā tīmekļa viet-
ne „learningapps”. Šis portāls ir 
paredzēts, lai atbalstītu mācību 
procesu, izmantojot interaktīvos 
moduļus. 

Pamatskolas audzēkņiem tika 
organizēta spēle „QR CODE”. 
Izmantojot angļu valodas zināša-
nas un prasmi lietot programmu, 
kas atšifrē kodu, bērni varēja tikt 
galā ar uzdevumiem. Lai motivētu 
skolēnus aktīvi izpildīt mājas dar-
bus, tika piedāvātas dažādas „on-
line” mācību platformas. 

Arī vidusskolas klašu grupas 
gatavojās šai nedēļai. Skolēni 

rakstīja esejas par tēmu „Moder-
no tehnoloģiju izmantošana sveš-
valodu stundās”, sprieda par šo 
mācību metožu priekšrocībām un 
trūkumiem. Jaunieši uzskata, ka 
moderno tehnoloģiju izmantošana 
padara svešvalodu stundas intere-
santākas, bet mācību procesu - di-
namiskāku un atraktīvāku, taču to 
pielietojumam ir jābūt normētam. 
Tomēr stunda bez skolotāja nav 
iedomājama. Nedēļas laikā tika 
izmēģināta tiešsaistes diskusiju 
metode, izmantojot viedtālruņus, 
kas deva iespēju uztvert mobilo 
tālruni kā zināšanu ieguves avotu. 

Par patīkamu pārsteigumu vi-
dusskolēniem kļuva lekcijas par 
tēmu „Mūsdienu tehnoloģijas un 
to izmantošanas iespējas”. Jau-
nākās tehnoloģijas strauji attīstās, 
un līdz ar to kardināli mainās arī 
mūsu pasaule. Svešvalodu nedēļas 
ietvaros daudzi skolēni ir atklājuši 
modernās tehnoloģijas kā iespēju 
izglītoties pašmācības ceļā. 

Vecāko klašu skolēni, kas aktī-
vi uzstājās un piedalījās diskusijā 
par tēmu „Mūsdienu tehnoloģijas 
skolā”, tika apbalvoti ar braucie-
nu uz Daugavpili, kur Latgales 
Centrālās bibliotēkas ASV In-
formācijas centrā darbojās rado-
šajā meistardarbnīcā jauniešiem 
„Veiksmīga karjera”. 

Modernās tehnoloģijas piedāvā 
svešvalodu skolotājiem un sko-
lēniem visdažādākās iespējas, kā 

arī vienkāršus un ērtus risināju-
mus, strādājot ar interaktīviem 
uzdevumiem, kad stundas ir sais-
tošas, aizraujošas un piepildītas 
ar spilgtām emocijām un aktuālu 
informāciju. Jaunāko tehnoloģiju 
izmantošana veicina skolēnu izzi-
ņas interesi, līdz ar to tiek attīstī-
tas prasmes patstāvīgi paplašināt 
zināšanas, meklēt informāciju un 
orientēties mediju ziņu plūsmā. 

Moderno tehnoloģiju izmanto-
šana stundās paaugstina skolēnu 
ieinteresētību mācīties svešvalo-
das, attīstot viņu iekšējo motivā-
ciju. Un pozitīva motivācija - tas 
ir galvenais priekšnoteikums, lai 
veiksmīgi apgūtu svešvalodu. 

Svešvalodu nedēļas pasākumos 
ļoti aktīvi darbojās 8.-12. klašu 
skolēni - Dana Korjakina, Kristīna 
Filatova, Vladislavs Dilba, Evelī-
na Hodarenoka, Ernests Jančev-
skis, Marčels Pastrama, Karīna 
Volkoviča, Edvīns Purpišs, Alves 
Farherr Liliane Vitoria, Viktorija 
Brazeviča, Ērika Zaikovska, Vi-
tālijs Sivickis, Veronika Tuzova, 
Arina Ivanova, Arturs Rudaks. 
Paldies par sadarbību!

Irēna Bovramoviča, 
Inessa Buraka, 

Alīna Lukša, 
Krāslavas Varavīksnes

 vidusskolas svešvalodu 
skolotājas

MŪSDIENU SKOLĒNIEM 
IR NEPIECIEŠAMAS 

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS
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sports

KRĀSLAVAS 
SPORTISTU PANĀKUMI  

Rēzeknē noslēdzies 2017. gada 15. Latvijas Kausa posms - Latga-
les Kauss svaru stieņa spiešanā guļus, kurā par labāko komandu kļuva 
mājinieki. Sacensībās kopumā startēja 91 dalībnieks, tostarp arī vairāki 
Krāslavas sportisti: sporta veterāns Viktors Lebedevs, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 8. klases skolēns Aivis Plociņš, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes 1. kursa studenti Deniss Solims un Vladimirs Iļja Gavrikovs.

Aivis, kurš ar spiešanu guļus nodarbojas individuāli jau vienu gadu , 
startēja jauniešu grupā, svara kategorijā līdz 74 kg. Viņam šis bija pir-
mās lielās sacensības un izdevās pievarēt 100 kg smagu svaru stieni, ar 
ko diemžēl nepietika, lai kāptu uz goda pjedestāla. Aivis palika ceturtais. 
Taču tas ir tikai sākums, pieredzējušais sporta veterāns Viktors Lebedevs 
uzskata, ja jaunietis turpinās aktīvi trenēties un startēt sacensībās, kur uz-
krās pieredzi, būs arī labi rezultāti.

Deniss Solims trenējas trīs gadus un šajās sacensībās startēja junioru 
grupā. Viņš spēja pievarēt 100 kg smagu svaru stieni, izcīnot 1. vietu savā 
svara kategorijā - līdz 66 kg. 

Junioru grupā startēja arī Vladimirs Iļja Gavrikovs, kurš spēja pievarēt 
150 kg smagu svaru stieni, izcīnot 1. vietu savā svara kategorijā - līdz 105 
kg. Arī viņš šajā sporta veidā trenējas trīs gadus.  

Krāslavas izcilākais sporta veterāns Viktors Lebedevs šajās sacensībās 
startēja kategorijā „Veterāni 4” un pārspēja visas cerības, spiežot guļus 
110 kg smagu svaru stieni un kļūstot par sacensību uzvarētāju savā ve-
cuma grupā - no 70 gadiem un vairāk, kurā bija pieci konkurenti. Ar sa-
censības izcīnītajiem punktiem (73,71) viņš arī kļuva par absolūti labāko 
kategorijā „Veterāni 4”. Viktors Lebedevs apbalvots ar medaļu un kausu. 
Sekojiet mūsu sportistu gaitām arī turpmāk!

Juris Roga

14. un 15. oktobrī Robež-
nieku pamatskolas sporta 
zālē norisinājās invalīdu 
sporta un rehabilitācijas 
kluba (ISRK) „Krāslava” rī-
kotās sporta spēles cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām 
no Latvijas Invalīdu sporta 
klubiem, biedrībām un aici-
nātiem viesiem.  

Sacensības tika rīkotas ar mērķi 
popularizēt dažādus sporta veidus 
un veselīgu dzīvesveidu visu ve-
cumu cilvēkiem ar invaliditāti, kā 
arī stiprināt sakarus un pieredzes 
apmaiņu starp invalīdu biedrī-
bu un sporta klubu biedriem. Lai 
piedalītos sporta spēlēs, ceļu uz 
Robežniekiem mēroja sportisti no 
Rīgas, Bauskas, Jēkabpils, Prei-
ļiem, Daugavpils un Krāslavas. 
Viņiem organizatori piedāvāja 
sacensties vairākos sporta vei-
dos: galda teniss, novuss, bočče, 
šautriņu mešana, basketbola soda 
metieni, zābaka mešana un zole. 
Sacensībās piedalījās vīrieši, sie-
vietes un juniori (līdz 18 gadiem, 
kuri gan nedrīkstēja piedalīties zā-
baka mešanas sacensībās un zoles 
turnīrā). 

Pirmajā dienā pasākumu ap-
meklēja arī Paraolimpisko spēļu 
daudzkārtējais čempions Aigars 
Apinis, kurš visiem interesentiem 
pastāstīja par savu sportisko pie-
redzi un izcīnītajām paraolimpis-

kajām godalgām. Ikviens šī pa-
sākuma dalībnieks varēja paturēt 
rokās un tuvplānā sīkāk izpētīt 
titulētā paraolimpieša medaļu, 
kā arī to nobildēt kaut vai sev uz 
kakla. Aigars labprāt atbildēja uz 
visiem klātesošo jautājumiem, 
kā arī pats jautāja un uzmanīgā-
kajiem klausītājiem pasniedza 
īpašus suvenīrus – savu kartiņu 
ar autogrāfu, kā arī izlozēja vairā-
kas vērtīgas balvas. Veiksmīgākie 
izrādījās tieši krāslavieši, kuriem 
ļoti veicās ar dāvanām. 

Savukārt invalīdu sporta un re-
habilitācijas klubam „Krāslava” 
Aigars Apinis par piemiņu pa-
sniedza unikālu dāvanu, kuru ne-
var nopirkt un kuras vērtība nā-
kotnē tikai pieaugs – pastmarku 
bloku, kas veltīts Riodežaneiro 
2016. gada septembrī norisinā-
jušos 15. Vasaras Paraolimpisko 

spēļu medaļu ieguvējiem no Lat-
vijas Diānai Dadzītei, Aigaram 
Apinim un Edgaram Bergam. 
Protams, uz krāslaviešiem dāvinā-
tās aploksnes ar pastmarku bloku 
tagad ir Aigara Apiņa autogrāfs.

Titulētais paraolimpietis ieprie-
cināja arī tos sportistus, kuri vē-
lējās ar viņu kopā nofotografēties 
un saņemt autogrāfu. Viņš tāpat 
apliecināja klātesošajiem, ka tur-
pinās sportot un noteikti startēs 
nākošajās Paraolimpiskajās spē-
lēs. 

Sacensības noslēdzās nākamajā 
dienā, kad arī norisa apbalvošana 
atsevišķi par dalību katrā sporta 
veidā un katrā grupā. Pirmo trīs 
vietu godalgu ieguvēji saņēma 
medaļas un diplomus.

Juris Roga, 
autora foto

SPORTISTUS PAGODINA TITULĒTAIS 
PARAOLIMPIETIS AIGARS APINIS  

14. un 15. oktobrī Vecum-
nieku pagastā norisinājās 
Latvijas kausa 5. posma sa-
censības sporta tūrismā. Ša-
jās dienās tika pārbaudīta ne 
tikai dalībnieku tehnika un 
veiklība, bet arī izturība un 
morālā sagatavotība, jo, ne-
skatoties uz laikapstākļiem, 
viss notika zem klajas debess.

Sestdien visas vecuma grupas 
piedalījās komandu pārgājienā. 
Komandām orientēšanās gaitā 
bija jāizpilda dažādi uzdevumi, 
un kopumā jaunākajiem, t. i., D 
grupai, bija jāveic vairāk nekā 12 
kilometru garš ceļš līdz fi nišam, 
savukārt vecākajām grupām tas 
bija virs 30 kilometriem. Krāsla-
vas A grupas jaunieši komandu 

pārgājienā ieguva 2. vietu.
Svētdien dalībniekus gaidīja 

nākamie pārbaudījumi, jo bija jā-
pierāda sevi individuālajā tūrisma 
tehnikā un komandas tūrisma teh-
nikā. Individuālie starti vainago-
jās ar šādiem rezultātiem: D grupā 
Niķitam Pleiko-Ižikam 2. vieta, C 
grupā Dmitrijam Berestnevam 3. 
vieta, B grupā Alisei Samsonovi-
čai 1. vieta, A grupā Alisei Sivko 
3. vieta un Ilmāram Murānam 2. 
vieta. Komandas tūrisma tehnikā 
B grupa ieguva 3. vietu, savukārt 
A grupa – 1. vietu. Summējot pir-
mās un otrās dienas rezultātu, A 
grupas dalībnieki ieguva kausu ar 
2. vietas apbalvojumu. Apsveicam 
dalībniekus ar veiksmīgajiem star-
tiem pēdējā 2017. gada Latvijas 
posmā! Paldies Krāslavas novada 
domei par nodrošināto transportu 
sacensībām!

Laura Dzalbe, 
Krāslavas BJC 

sporta tūrisma „SapSan” 
pulciņa dalībniece 

„RUDENS KAUSS” 2017  

SIA „ENERGO STAR” ir elektromontāžas 
un elektroietaišu projektēšanas uzņēmums, kas 
darbojas Latvijas enerģētikas nozarē jau 10 ga-
dus. 

Ņemot vērā straujo darba apjoma pieaugumu, 
aicinām darbā ELEKTROMONTIERUS. 

T. 29418061. nfo@estar.lv

 Apkures montāža, siltās grīdas, 
kanalizācija, ūdensvads, santehni-
kas uzstādīšana. Т. 26249515.

 Pārdod dzīvokli ar krāsns apku-
ri Krāslavā, Vienības ielā 41. Pla-
tība 50 m2, 3 istabas, duša, WC, 
pilsētas ūdensvads un kanalizā-
cija. Ir dārzs ap 200 m2, pagrabs 
un malkas šķūnis. Tuvumā vairāki 
lielveikali. Cena - 3900 eiro. Var 
izmantot kā mazpilsētas vasarnī-
cu. T.26138521, darbdienās zvanīt 
pēc 16.00.

 Meklēju darbu (kapu kop-
šana) Krāslavā. Ir pieredze. T. 
26290911. 

 Pārdod lēti lietotus manekenus, 
kronšteinus-manekenus, plauktus 
utt., viss veikalam. T. 28836324. 

 Pārdod 1-istabas dzīvokli pēc 
eiroremonta (Aronsona ielā). 
T.29664701. 

 Vīrietis meklē jebkuru darbu. 
T. 29774934, 26774437. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli Aron-
sona ielā 5, 3. stāvs, labā stāvoklī. 
Cena - 4200 eiro. T. 29400487, 
28760942. 

 Pārdod 1,5-istabu dzīvokli, 4. 
stāvs, Artilērijas ielā 1. Cena pēc 
vienošanās. T. 28724619. 

 Pārdodu 1-istabas dzīvokli, 
4. stāvs, ar balkonu, 3000 eiro. 
T. 26491487.

 Pārdodu lina sēklu 
raušus.T.22498065.

 Pārdod sintezatoru, velosipēdu, 
mēbeles un sadzīves tehniku no 
Vācijas. T. 22053960. 

 Pērk vecos mopēdus: „Gauja”, 
„Rīga”, „Jawa”, „Delta”; moto-
ciklus: „Jawa”, „K-750” un citus 
smagos motociklus. T. 22433510. 

 Pārdod bērza malku klučos. T. 
29111637. 

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

 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.

 Pārdod lietotus: stūra dīvānu, 
veļas mašīnu (automātu), ska-
pi. Mēbeļu ražošanas atlikumi, 
elektrodzinēji, kabelis, caurules 
(32 mm), svari (līdz 1 tonnai). T. 
29517757. 

 Pārdodu svaigi kautus tītarus 
(broilerus). Kauju pēc pasūtījuma. 
T. 28776913. 

 Izīrē dzīvokli (ar ērtībām) kār-
tīgiem cilvēkiem. T. 26038653.

Uzņēmumam ir nepieciešams 
planšetdatoru tehniķis

Vēlama pieredze šajā jomā. 
Labi darba apstākļi. 
Prasmes: rezerves daļu nomaiņa; plānot savu darba 

laiku; neaizmirst dokumentēt veiktos darbus; darbs ar 
programmatūru (windows, android).

CV sūtiet uz e-pastu: info@imtech.lv

sludinājums


