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Šodien numurā
 Darbu uzsākusi Jeļenas Ogorelovas ģimenes ārsta
prakse – 2. lpp.

 Novada iedzīvotāji aktīvi piedalās projektos – 3. lpp.
 Kinologs – profesija vai diagnoze? - 4. lpp.
 Atklāta mākslinieka Vjačeslava Aprupa gleznu izstāde - 5. lpp.
 Izglītības ziņas - 6. lpp.
Dmitrijs Silovs brauks uz pasaules čempionātu - 7. lpp.

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus izteikt savu
viedokli - 8. lpp.

TIKA ATVĒRTAS JAUNAS MĀCĪBU DARBNĪCAS
2. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā notika nozīmīgs pasākums – tika atvērtas mācību darbnīcas, kas ir paredzētas autovirsbūves remontatslēdznieku sagatavošanai.
Mācību darbnīcu atklāšanas
ceremonijā piedalījās RVT direktore un vadošie speciālisti. Simbolisko lenti pie ieejas
durvīm jaunajā ēkā pārgrieza
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības direktors Aivars Andžāns, Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks
un tehnikuma direktore Dagnija
Vanaga.
Apsveicot kolektīvu sakarā
ar darbnīcas atklāšanu, Dagnija
Vanaga pateicās bijušajam mācību iestādes vadītājam Arkādijam Petaško par entuziasmu un
intensīvu darbu, kura rezultātā
Krāslavā parādījās mūsdienīga,

kompakta un stabila teritoriālā
struktūrvienība. Dagnija Vanaga pasniedza Arkādijam Petaško
Rīgas Valsts tehnikuma Goda
zīmi.
Ir jāatzīmē, ka pašlaik RVT
Krāslavas ﬁliāle ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo
autovirsbūves remontatslēdzniekus. Šī industrija ir labi attīstīta Igaunijā, no kuras Krāslavas
speciālisti pārņem pieredzi.
Kolēģi no Igaunijas - uzņēmuma „Dataliner” pārstāvji - veica
visus nepieciešamos aprēķinus,
kas bija saistīti ar mācību darbnīcu ierīkošanu un sniedza konsultācijas par to, kā izvēlēties un

izvietot aprīkojumu, ko izmanto transportlīdzekļu virsbūves
remonta laikā. Šādus pakalpojumus uzņēmums „Dataliner”
sniedza vēl sešām mācību iestādēm Igaunijā.
Darbnīcu atklāšanas laikā
Igaunijas speciālisti iepazīstināja klātesošos ar speciālo aprīkojumu, kas ir paredzēts deformēto
detaļu virsmas izlīdzināšanai.
Darbnīcas ir ierīkotas ēkā, kas
atrodas Artilērijas ielā 4. Kā uzsvēra Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,
telpu sagatavošanas darbi vēl
nav pabeigti. Tagad pašvaldība
plāno nosiltināt ēku un ierīkot
tajā ventilācijas sistēmu.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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KONKURSS REĢIONA UZŅĒMĒJIEM
Šī gada 1. oktobrī Latgales plānošanas reģiona (LPR)
Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes atbalstu izsludina konkursu „Latgales reģiona
uzņēmēju gada balva 2015”.
Konkursa mērķis ir apzināt un
godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot uzņēmējdarbības vides
attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona
uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot
labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Latgalē.
Konkurss norisinās jau otro
gadu, un 2014. gadā konkursa uzvarētāji tika izvēlēti no 30
pieteikto pretendentu skaita. Apbalvošana notika Latvijas valsts
svētku dienā, 18. novembrī, Rēzeknes pilsētā – Latgales vēstniecībā „GORS”, svētku pasākuma

laikā.
Uzvarētāju vidu bija arī uzņēmums no Krāslavas novada. Nominācijā „Gada lauksaimnieks”
balvu saņēma Z/S „Vaicuļevas”
– saimniecība atrodas Indras pagastā un saimnieko kopš 1995.
gada, uz šo brīdi apsaimniekojot
1400 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, specializējas graudkopībā, ražo arī linu
eļļu.
Tiesības izvirzīt pretendentus
tiek dotas jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumu
kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.
Konkurss paredz godināt uzņēmumus 5 nominācijās – Lielākais

nodokļu maksātājs, Lielākais
darba devējs, Sociāli atbildīgs
uzņēmums, Gada lauksaimnieks
un Gada jaunais komersants.
Šogad izsludinātā konkursa nolikums ir papildināts ar noteikumu punktu, kas liedz 2014. gada
uzvarētājiem pieteikt savu dalību
tajā pašā konkursa nominācijā.
Konkursa nolikums un pieteikšanās anketas ir skatāmas
un lejuplādējamas Latgales reģiona portālā www.latgale.lv, kā
arī reģiona pašvaldību mājaslapās. Aizpildītas anketas līdz
30.10.2015. ir jānogādā Latgales
plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā, Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401)
personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@
latgale.lv.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU SEPTEMBRĪ
Sastādīti 69 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par sīku
huligānismu, 1 par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu,1 par stādījumu bojāšanu, 1 par sadzīves vai cita veida
atkritumu dedzināšanu pilsētā,1
par transportlīdzekļa mazgāšanu
neparedzētā vietā, 1 par dabisko
vajadzību kārtošanu sabiedriskā
vietā, 2 par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu un 60 par
transportlīdzekļu stāvēšanas no-

teikumu pārkāpšanu.
Saņemti 32 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 250 izsaukumi. Tika
veiktas 150 proﬁlaktiskās sarunas
un izteikti mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas divas administratīvās
lietvedības.
Tika veikti 9 nakts reidi (no
piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Miķeļdienas gadatirgus
laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvēkus
Daugavpils Reģionālās slimnīcas

Narkoloģijas nodaļā. Krāslavas
novada pašvaldības policija nogādāja vienu personu Daugavpils
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Pieci klaiņojošie kaķi un četri
klaiņojošie suņi nogādāti Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 12 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.
No dažādiem Krāslavas novada
ezeriem kopumā tika izņemti120
bezsaimnieka makšķerēšanas zvejas rīki.

ATBALSTĪS MAZĀS LAUKSAIMNIECĪBAS
UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU
KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS
Valdība apstiprināja kārtību, kādā atbilstīgās mazās
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt atbalstu.
Atbalsts domāts tām atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām,
kuru lauksaimniecības preču un
pakalpojumu apgrozījums starp
sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā gadā nepārsniedz 30
tūkstošus eiro, bet mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un
tās biedriem nepārsniedz 40 tūkstošus eiro vidēji ar vienu biedru
(rēķinot pēc biedriem, ar kuriem
ir bijis apgrozījums). Šīs sabied-

rības katru gadu, bet ne ilgāk par
pieciem gadiem pēc pirmā atbalsta saņemšanas, kā vienreizēju
maksājumu varēs saņemt atbalstu
4270 eiro gadā. Atbalstu varēs izmantot biroja telpu īrei, remontam
un mēbeļu iegādei, biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei, ražošanas iekārtu un
laboratoriju aprīkojuma iegādei,
kā arī transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu
iegādi).

DARBU UZSĀKUSI
OGORELOVAS JEĻENAS
ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE

Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē,
ka 2015. gada 21. septembrī darbu uzsākusi Ogorelovas
Jeļenas ģimenes ārsta prakse Rīgas ielā 159, Krāslavā,
Krāslavas novadā, tālr.: 65681663.

Ogorelovas Jeļenas ģimenes ārsta prakses darbības pamatteritorija
– Krāslava (Ostas, Laivu, Ādmiņu, Daugavas, Strēlnieku, Amatnieku,
Nometņu, Tautas, Celtnieku, Priežu, Kalēju, Vecticībnieku, Liepu, Jaunatnes, Pekinas, Lauku, Siena, Skolas, Miesnieku, Pirts, Smilšu, Avotu,
Zaļā, Spīdolas, Rātūža, Krasta). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem, kuri bija reģistrēti pie ģimenes ārstes Tamāras Rāciņas un nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes
ārsta, ir iespēja reģistrēties pie ģimenes ārstes Jeļenas Ogorelovas vai
pie cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Strādājošo ģimenes ārstu saraksts
ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā - www.vmnvd.gov.
lv. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta
Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@
vmnvd.gov.lv.

ŪDENS NO AVOTA AUGUSTA IELĀ
APDRAUD VESELĪBU

Pēc Krāslavas novada domes pasūtījuma SIA “Krāslavas
ūdens” ķīmiskā laboratorija 22. septembrī noņēma ūdens
paraugu avotā Augusta ielā 62 un veica sanitāri-ķīmiskos
izmeklējumus. Savukārt Diagnostiskais centrs “Bior” veica ūdens parauga mikrobioloģiskos izmeklējumus.
Testēšanas rezultāti bija nosūtīti
uzņēmuma «SK&Veselība» ekspertu
izskatīšanai, kuri konstatēja sekojošo.
Ūdens pēc ķīmiskajiem rādītājiem
atbilst Noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”.
Savukārt ūdens pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem neatbilst augstāk minētājiem noteikumiem. Ūdeni
drīkst lietot tikai tehniskiem un saimnieciskiem mērķiem. Dzert ūdeni rekomendēts tikai pēc vārīšanas.

AICINA IZTEIKT VIEDOKLI
PAR SILTUMA TARIFIEM

Lai uzklausītu Krāslavas iedzīvotāju viedokli par SIA
„Krāslavas nami” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, trešdien, 2015.gada 14.oktobrī, plkst. 12:00, Krāslavas Kultūras nama zālē, Rīgas ielā
Lai pretendētu uz atbalstu, atbil- 26, Krāslavā, Krāslavas novadā Sabiedrisko pakalpojumu
stīgajai kooperatīvai sabiedrībai ir regulēšanas komisija (Regulators) rīkos uzklausīšanas sajāizstrādā biznesa plāns pieciem nāksmi.
gadiem un tas jāsaskaņo ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas valdi, kura piecus gadus biznesa plāna īstenošanu uzraudzīs.
Lai pieteiktos uz šo atbalstu
2015. gadā, nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienestā pretendentam jāiesniedz līdz
2015. gada 30. oktobrim.
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija

MAINĪTI NOSACĪJUMI
HIGIĒNAS APMĀCĪBĀM PĀRTIKAS APRITĒ
Valdība pieņēma noteikumus, kas samazina administratīvo slogu pārtikas apritē strādājošajiem. Saskaņa
ar noteikumiem periods, pēc kura atkārtoti jānoklausās pārtikas higiēnas mācību kurss, būs pagarināts no
diviem uz trim gadiem, kā arī būs saīsināts mācību kursa apguves laiks no piecām stundām uz trim stundām.
Tāpat arī no higiēnas prasību apguves būs atbrīvotas pārtikas apritē regulāri strādājošās personas, kuru
profesionālā izglītība ir saistīta ar pārtikas apriti.

SIA „Krāslavas nami” iesniegtais siltumenerģijas gala tarifs ir aprēķināts 50,35 EUR/MWh apmērā, kas ir par 11% mazāks salīdzinājumā
ar spēkā esošo tarifu. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības
nodoklis.
SIA „Krāslavas nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumus sniedz
Krāslavas novada, Krāslavas pilsētas teritorijā.
Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties Krāslavas pilsētas iedzīvotāji,
SIA „Krāslavas nami” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.
Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai
e-pastu līdz 2015. gada 13. oktobrim (kontaktpersona Jānis Kravalis,
t.67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „Krāslavas nami” iesniegto siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā
http://www.sprk.gov.lv/, sadaļā Uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja
sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams
lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek ﬁksēta protokolā.
Ieva Bethere
Komunikāciju nodaļas
galvenā speciāliste
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LABIEKĀRTOTS IZVALTAS
BAZNĪCAS PAGALMS
2015. gada Krāslavas novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” viens no finansējumu 215
EUR apmērā ieguvušais projekts ir Izvaltas baznīcas pagalma labiekārtošana.

TETEREVU FONDS JAU TREŠO REIZI
ATBALSTĪJA KRĀSLAVAS
CARITAS GRUPAS
LABDARĪBAS VIRTUVI
Sākot no šī gada 28.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim biedrība „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa”
īstenos projektu „Labdarības virtuve trūcīgām personām
Krāslavā 2015/2016”.

Projektu 2 465,00 EUR apmērā ﬁnansē nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”. Projekta mērķis ir vienreiz nedēļā nodrošināt siltas
maltītes 60 trūcīgiem bērniem un 25 pieaugušajiem.
Pateicoties Teterevu fonda, Krāslavas novada domes, ziedotāju un
brīvprātīgo atbalstam šogad Krāslavas Caritas grupa sasniedza 20. jubilejas gadu un ir vecākā Caritas grupa Latvijā.

Izvaltas baznīcas pagalmā esošais dārzs ir pastāvējis vienmēr,
tomēr tas bija neliels, savu laiku
nokalpojis un pagājušās ziemas
laika apstākļu dēļ bija aizgājusi
bojā liela daļa augu, tādēļ radās
ideja par dārza atjaunošanu un paplašināšanu.
Sākotnēji projekta plāni tika
mainīti, ņemot vēra to, ka notika
celiņu bruģēšanas darbi. Projekta
ietvaros tika labiekārtotas puķu
dobes, atjaunots Dievmātes statujas krāsojums un salabots stāvlaukuma nožogojums. Šobrīd Izvaltas baznīcas pagalms izskatās
sakopts, mūsdienīgi iekārtots, ar

bruģētiem celiņiem, gar kuriem ir
izveidotas puķu dobes ar daudzgadīgajām puķēm, kuras tika papildinātas ar krāšņiem vasaras ziediem. Tika izveidota puķu dobe
pie Dievmātes statujas, Dievmātes
statuja tika atjaunota, nokrāsota,
kā arī atjaunots tika autostāvvietas
nožogojums un žogs. Baznīcu ik
svētdienu apmeklē vairāki desmiti
cilvēku - gan Izvaltas iedzīvotāji,
gan arī citu pagastu un novadu
iedzīvotāji, kā arī ceļā uz Aglonu
Izvaltas baznīcu ir apmeklējuši
svētceļnieki. Pozitīvais ieguvums
no projekta - Izvaltas baznīcas tēls
ir kļuvis pievilcīgāks, pagalms

sakoptāks, priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus, tādēļ varam teikt, ka projekts ir sasniedzis
savu mērķi, tas ir, Izvaltas baznīcas un arī Izvaltas pagasta tēls ir
kļuvis pievilcīgāks. Reizēm pietiek ar nelielu atbalstu, lai uzlabotu vidi sev apkārt, tāpēc izsakām
pateicību Krāslavas novada domei
par atbalstīto projektu!
Sarmīte Puncule

Mecenāti Boriss Teterevs un Ināra Tetereva

UZSĀKTA BORISA UN INĀRAS
TETEREVU FONDA PROJEKTA
„DZĪVOT AKTĪVI, DZĪVOT IZVALTĀ!”
REALIZĀCIJA

Krāslavas novada Izvaltas pagastā biedrībai „ATTĪSTĪBAI” ir atbalstīts projekts, kas paredz laika posmā no 01.10.2015 līdz 31.05.2016.
divu aktivitāšu ieviešanu:
„Esi vesels un možs!” (masāžas, vingrošanas nodarbības, veselību
veicinošas izzinošas nodarbības);
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” (apmācības jaunam un vecam).
Projekta mērķis – sekmēt neformālās izglītības un veselīga, aktīva
dzīvesveida aktivitāšu pieejamību, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti
Izvaltā.
Mērķgrupa – aktīvie Izvaltas pagasta iedzīvotāji 1+ līdz 80+. Plānots,
ka mērķgrupa aptvers aptuveni 200 iedzīvotājus, iesaistoties trim vietējām organizācijām.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 84% ir Borisa un Ināras Teterevu
fonda ﬁnansējums un 16% Izvaltas pagasta pārvaldes un biedrības „ATTĪSTĪBAI” līdzﬁnansējums.
Inga Leikuma, projekta vadītāja

BAZNĪCAS ŽOGS AULEJĀ SAKĀRTOTS

Krāslavas novada domes finansētajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” iedzīvotāju
grupa „Aulejieši” šogad nolēma piedalīties ar projektu „Aulejas baznīcas žoga sakārtošana”. Aulejas baznīca atrodas Aulejas ciemā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Baznīcas remontdarbi veikti, gan izmantojot draudzes
saziedotos līdzekļus, gan piesaistot projektu līdzekļus, bet
žogs, kas jau ierīkošanas periodā netika pabeigts, laika gaitā bija stipri nolietojies.
Uzrakstot projekta pieteikumu un saņemot Krāslavas
novada domes ﬁnansējumu 500 EUR apmērā materiālu
(cements, grants, grunts, krāsas) un darba rīku (otas, špakteļlāpstiņas, sukas, lāpsta, grābekļi) iegādei, iedzīvotāju
grupa Aulejas pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Umbraško
vadībā veica Aulejas baznīcas žoga sakārtošanas darbus.
Tika veikta izdrupušo dzelzsbetona stabiņu atjaunošana,
atrokot grunti un aizcementējot izdrupušās vietas. Gan no
dzelzsbetona stabiņiem, gan no žoga metāla konstrukcijām
tika notīrītas sūnas, ķērpji un atlupusī krāsa, to virsmas tika
gruntētas un krāsotas.
Aulejas draudze pateicas par piešķirto ﬁnansējumu
Krāslavas novada domei un saka paldies visiem pagasta
iedzīvotājiem, kuri piedalījās baznīcas žoga sakārtošanas

darbos. Kopīgiem spēkiem mums izdevās padarīt daudz
pievilcīgāku visiem aulejiešiem un pagasta viesiem nozīmīgu vietu - Aulejas baznīcu.
Atliek piebilst, ka baznīcas žoga iekārtošanas darbi turpinās - metāla stieņi tiks iemontēti arī tajos žoga posmos,
kur to sākotnēji nebija.
Helēna Jakovele,
baznīcas komitejas locekle, darba grupas dalībniece
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Suns, kas labi kož,
bet var būt nekontrolējams,
līdzinās uzlādētai bisei pie sienas
Manā dzīvē vienmēr bija suņi. Pareizi
vai nepareizi taču jau bērnībā es centos
apmācīt savus kucēnus, bet profesionāli
ar suņu audzināšanu sāku nodarboties, uzsākdams dienestu robežsardzē. Rēzeknē,
Valsts robežsardzes koledžā ir kinoloģijas
dienests, kurā strādā talantīgi instruktori,
viņi palīdzēja man startēt šajā dzīves jomā.
Manu pirmo dienesta kucēnu atveda no
Dānijas, viņš bija ļoti perspektīvs, jau ģenētiski paredzēts darbam atbilstoši robežsardzes specializācijai - pēdu dzīšanai un
apvidus pārmeklēšanai. Var teikt, ka tolaik
viņš apmācīja mani, nevis es viņu. Diemžēl viņa liktenis izrādījās visai bēdīgs viņu noindēja. Ko lai dara, tāda ir mūsu
darba speciﬁka.
Pašlaik es aizraujos ar tādu suņu apmācību, kuri paredzēti īpaši bīstamu personu
meklēšanai un aizturēšanai. Bez šaubām,
pirms sākas suņa apmācība aizturēšanai,
viņā ir jāiegulda pamatīga tādu prasmju
bāze, kuras ir saistītas ar paklausību. Suns,
kas labi kož, bet var būt nekontrolējams,
līdzinās uzlādētai bisei pie sienas tajā
mājā, kura ir pilna ar bērniem.
Ar vienu vārdu sakot, iemācīt suni aizturēt bīstamas vai meklējamas personas - tā
ir augstākā pilotāža, un sunim vienmēr ir
jāizpilda komandas, bez izņēmumiem un
jebkādos apstākļos.
Tagad es apmācu aizturēšanai savu suni
vārdā Prayd, bet domāju par to, lai dievs
dod, un man nekad nenāktos izmantot
praksē viņa prasmes. Īstenībā suns var ļoti
spēcīgi traumēt cilvēku - līdz pat invaliditātei.
Mēs ne reizi vien rīkojām eksperimentu, lai salīdzinātu cilvēka ar ieroci un suņa
reakcijas ātrumu. Piemēram, ir jāapstādina
pārkāpējs, kurš atrodas 25-30 m attālumā.
Cilvēks nervozē, pārdomā - pielietot ieroci
vai ne, ņem pistoli, noņem no drošinātāja
un šauj. Taču suns šajā situācijā rīkosies
daudz ātrāk. Suņa audzināšanas pamatā ir
spēle, tāpēc viņam tā ir ierasta vide, kurā
viņš vairākas reizes darbojās galvenajā
lomā un kļuva par uzvarētāju. Suns neaizdomājas, viņš vienkārši izdara to, ko darīja
simtiem reižu.

Suņu iespējas ir fenomenālas,
bet mēs protam izmantot
tikai nelielu procentu no tām

Man paveicās, „treknajos gados”, kad
Eiropas Savienība nodrošināja ievērojamu
ﬁnansējumu, bija iespēja mācīties dažādos
kursos. Uz Latviju pieredzes apmaiņas nolūkā atbrauca daudz speciālistu no Vācijas,
Austrijas, Somijas, Igaunijas. Mūsdienās,
manuprāt, kinoloģija vislabāk ir attīstīta
tieši Somijā. Šis process ļoti augstā līmenī
tiek organizēts arī Dānijā, kur laboratorijas
apstākļos notiek dažādi eksperimenti, kas
pēta ožas sfēru.
Minēšu vienu no piemēriem, kas ir saistīts ar asins pēdu noteikšanu uz apģērba.
Speciālisti nolēma pārbaudīt, kā ar šo uzdevumu tiks galā speciāla datortehnika un
kā - apmācīts suns. Eksperimenta gaitā
apģērbs tika mazgāts līdz tam brīdim, kad
dators parādīja, ka asins pēdu uz auduma
nav. Bet suns norādīja, ka ir.
Suņu iespējas ir fenomenālas, bet mēs
protam izmantot tikai nelielu procentu no
tām. Teiksim, Ņūfaundlendas suņiem ir ļoti
labi attīstīta oža. Ja cilvēks iesēdās mašīnā
un aizbrauca, ņūfaundlendietis kaut arī
lēnām, bet vienalga dosies pa pēdām. Šie
suņi var noteikt cilvēka ķermeņa smaržas
elementus pat caur mašīnas virsbūvi.

KINOLOGS –
TĀ NAV PROFESIJA,
TĀ IR DIAGNOZE
Droši vien daudziem bērnībā bija sapnis - iegādāties suni. Kādam šī vēlēšanās piepildījās, citam – aktuāla līdz šim laikam. Taču ir arī tie, kas
„saslimst” ar mīlestību pret suņiem vēl agrā bērnībā un jau nevar iedomāties savu dzīvi bez šiem dzīvespriecīgajiem un uzticīgajiem draugiem.
Viens no tādiem cilvēkiem - Aleksandrs Sosnars.
Aleksandrs ir dzimis Krāslavā, šeit viņš arī mācījās, dzīvo un braukt
prom no savas dzimtās pilsētas negrasās. Pēc principa - kur piedzimi, tur
arī noderēji. Atgriezies no armijas, nolēma turpināt dienestu, bet jau robežsardzē. Pašlaik Aleksandrs ir pieredzējušais kinologs, sagatavo dienesta suņus, palīdz tiem kinologiem, kas ir iesācēji, bet brīvajā laikā rīko
nodarbības mājas suņu īpašniekiem.

situāciju, bet nezināja - kā. Vēl kādu laiku
suns rēja, skrēja un pēkšņi apsēdās, tad es
atvēru durvis un devu viņam barību. Pēc
divdesmit minūtēm mēs atkārtojām visas
darbības, un suns jau uzreiz apsēdās.
Tādas pieejas pamatā ir dzīvnieka intelekts, un apmācība virzās uz priekšu
septiņjūdžu soļiem - suns pats piedāvā
pareizu rīcību un saņem uzmudinājumu
no saimnieka.

Ģimenē obligāti
jābūt dzīvniekiem

Piemēram, mēs atvedam suni uz meža
teritoriju 20 ha platībā, kurā jāatrod noteikts objekts. Itin bieži cilvēka intelekts
nepalīdz, bet pat traucē meklējumiem.
Talantīgam kinologam ir jāprot uzticēties
savam sunim, neņemt vērā loģiku un nešaubīties par sava pārinieka iespējām – ja
nu pēkšņi neatradīsim, pēkšņi nekas nesanāks. Vai nu es uzticos un ticu sunim par
visiem simts procentiem, vai mēs tiešām
neko neatradīsim.
Uzticības cenas pamatā – daudzi treniņi, pareiza audzināšana, laiks, kas pavadīts
kopā ar suni.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē ir 35 kinologi. Mēs kopā trenējamies,
dalāmies pieredzē, atstrādājam situācijas,
kas saistītas ar aizturēšanu, strādājam apstākļos, kas ir maksimāli pietuvināti realitātei, - mežs, tumsa, lietus, purvi.
Mums pastāv nerakstītais likums – neslēpt cits no cita suņu apmācības metodes.
Teiksim, man ir savi „kniﬁ”, bet es par
tiem nevienam nestāstīšu - tā nedrīkst, tā
nav profesionāla rīcība.

Galvenā prioritāte maza
kucēna dzīvē ir ēdiens,
līdz ar to cilvēks, kurš viņu baro,
ir galvenais „dievs”

Kinologs - tā nav profesija, tā ir diagnoze. Šis darbs spēlē ļoti lielu lomu mūsu
dzīvē. Mēs trenējamies, ziedojot tam savu
brīvo laiku, mēs bieži vien nevaram aizbraukt kaut kur savā atvaļinājumā, tāpēc
ka nevaram atstāt suni - jo viņam ir tikai
viens saimnieks. Turklāt mana sieva arī ir
kinoloģe, un viņai ir savs suns. Mēs dzīvojam vienā mājā, bet suns izpilda tikai viņas
komandas, ja sieva blakus, Šelli pat neatsaucas uz iesauku.

Suņa dzīve ir iekārtota atbilstoši stingrajām hierarhijas prasībām - ir barvedis
un ir bara locekļi. Galvenā prioritāte maza
kucēna dzīvē ir ēdiens, līdz ar to cilvēks,
kurš viņu baro, ir galvenais „dievs”. Tāpēc
situācijā, kad mājās parādās suns, vienam
no ģimenes locekļiem ir jādzīvo pēc noteikuma - tas ir mans suns. Protams, ja suns
ir piegājis, viņu var paglaudīt, būt saskarsmē, taču pārsvarā visam pozitīvajam un
patīkamajam ir jābūt saistītam ar saimnieku. Viņš baro, izved pastaigāties, socializē
suni, pēc iespējas biežāk ņem viņu līdzi,
nodarbojas ar viņu, trenē.
Nedrīkst atļaut sunim sēdēt pie galda,
kad ģimene pusdieno, sunim ir jāzina sava
hierarhiskā vieta. Jo mēs neejam pie viņa
bļodas un neņemam viņa ēdienu, kad suns
ēd. Pareizāk būtu izvēlēties vienu laiku,
kad mums ir ērtāk barot suni un organizēt
ēdienreizes atbilstoši šim laikam. Ja suns
nav apēdis visu – ēdiens ir jānovāc līdz
nākamajai reizei. Sunim ir jānopelna sev
ēdiens - apsēsties, apgulties, gaidīt, stāvēt,
ar vienu vārdu sakot, pirms ēdiena sunim
ir jāveic noteikts rituāls.
Ļoti iedarbīga metodika ir operantā
apmācība. Šīs metodikas būtība - bez nekādas rīcības no cilvēka puses dot sunim
iespēju pašam pieņemt pareizo lēmumu.
Minēšu piemēru. Reiz mani palūdza iemācīt suni nelēkt uz durvīm, pirms viņš grasās iet pastaigā. Es rīkojos šādi – paņēmu
bļodu ar ēdiena dienas normu, parādīju to
sunim, atvēru durvis un noliku trauku aiz
durvīm. Suns sāka lēkt uz durvīm, kā darīja to vienmēr, taču no manas puses nesekoja nekāda reakcija. Pēc dažām minūtēm
suns sāka uz mani riet - viņa saprata, ka ir
nepieciešams kaut ko izdarīt, lai izmainītu

Suņiem ir ļoti svarīga ģenētika. Ja suns
bija labs pēddzinis, zināja komandas, bija
paklausīgs, tad arī kucēni būs tieši tādi.
Turpretī, ja suns visu mūžu sēdēja pie
ķēdes, tad arī viņa pēcnācējiem nebūs attīstītas spējas, kas palīdz sadarboties ar
cilvēku. Līdz ar to dresēto suņu kucēniem
ir daudz labākas spējas, kas ir saistītas ar
trenēšanu un komandu apgūšanu.
Ir jāuzsver, ka darbā ar privātīpašnieku
suņiem es mācu pašus saimniekus, nevis
viņu audzēkņus. Nav tāda suņa, kurš mani
nepaklausītu, bet ir cita lieta – vai suns pēc
tam izpildīs sava saimnieka komandas?
Tāpēc ar katru nodarbību es arvien mazāk
darbojos ar suni, turpinot nodarbības ar
viņa īpašnieku.
Izvēloties suņa šķirni, kas ir atbilstoša
jūsu ģimenes prasībām, noteikti jāapzinās,
ar kādu mērķi cilvēki iegādājas suni. Ja
gribam sev draugu, ar kuru vienkārši atpūtīsimies uz dīvāna, tad izvēlamies vienu
šķirni, ja mājās ir bērni – tad arī suņa šķirnei jābūt tam piemērotai, ja suns ir vajadzīgs apsardzei – cits variants.
Man mājās ir divi dienesta suņi, un es
nekad un nekādā gadījumā neatstāšu viņus
vienus ar bērniem, neskatoties uz to, ka
suņi ir adekvāti un ļoti mīl bērnus.
Negribu nodarboties ar aģitāciju, taču
uzskatu, ka ģimenē obligāti jābūt dzīvniekiem. Bērni mācās nenodarīt pāri dzīvajai
būtnei, rūpēties par viņu un izpildīt noteiktus pienākumus.
Ne vienmēr vecākiem pietiek laika, lai
veltītu daudz uzmanības bērniem. Tādā situācijā suns var kļūt bērnam par neaizstājamu draugu, ar kuru var parunāt, kuram
var izstāstīt savus noslēpumus, un viņš nevienam neizpļāpāsies, nekad neapvainos
un mīlēs neatkarīgi no tā, vai tu esi vesels
vai slims, skaists vai neglīts.
Elvīra Škutāne,
Ritas Kočmarjovas foto

5
darbi, notikumi, cilvēki

MUMS PIEDER ZEME, KALNI, UPES
Krāslavas Kultūras namā atklāta Vjačeslava Aprupa gleznu izstāde „Mums
pieder zeme, kalni, upes”, kuru apskatīt
un sveikt mākslinieku ieradās pārsteidzoši
daudz cilvēku, tostarp vairāki novada domes deputāti, mākslinieki, dejotāji, mediķi, skolēni, žurnālisti.
Taču arī Vjačeslavs ir pārsteigumu pilns –
paspēj rūpēties par cilvēku veselību, dejot
tautas dejas, sportot, piedalīties televīzijas
konkursā un atrast skaistās vietas, kuras
iemūžināt gleznās.

Izstādes atklāšanā Vjačeslavs saņēma daudz un
krāšņus ziedus, dāvanas un sirsnīgus pateicības vārdus gan par savām siltos un gaišos toņos radītajām
gleznām, gan par profesionāli paveikto darbu savā
tiešajā arodā, palīdzot cilvēkiem un ārstējot pacientus.
Kā jau sapratāt, pēc profesijas V. Aprups ir ķirurgs
un strādā Krāslavas slimnīcā jau 29 gadus. Glezniecībai viņš ir pievērsies pirms pieciem gadiem, var
sacīt, nejaušas sagadīšanās dēļ. Mākslas zinības un
noslēpumus ir apguvis pašmācības ceļā, laika ritumā
gaitā pakāpeniski uzlabojot savu glezniecības tehniku.
Vjačeslavs: „Sākums ir tajā, ka Krāslavas novadā
uz vienu kvadrātkilometru ļoti daudz mākslinieku tas pārsteidz. Kad runā ar citu novadu iedzīvotājiem,
uzzini, ka tur to tik daudz nav. Šeit tiek regulāri rīkoti
plenēri - jau 35 gadus. Apmeklējot plenēru izstādes,
es sāku domāt, ka vajag arī pašam kaut ko darīt lietas
labā. Plenēri bija tas stimuls, kas mani pamudināja.
Domāju, ja tik smuki glezno cilvēki, kuri atbraukuši
no citām vietām, man arī jāpamēģina. 2009. gada novembrī pamēģināju, un aizgāja tā lieta. Brīnos pats,
ka viss iet raiti uz priekšu.”
Vjačeslavs pamatā glezno impresionisma stilā.
Savos darbos attēlo kluso dabu, ainavas un mēģina
ielauzties sarežģītajā portreta žanrā. Mākslinieks
uzskata, ka katram cilvēkam ir talanta dzirksts, tikai
jāprot to atklāt. Ir nepieciešama uzdrīkstēšanās kaut
ko mainīt savā dzīvē. Pēc savas pieredzes viņš var
teikt, ka māksla palīdz atklāt un izbaudīt dabas mūžīgi mainīgo skaistumu, kā arī palīdz atbrīvoties no
stresa, ar kuru sastopas smagajā ķirurga darba.
„Gleznojot es vismazāk domāju par jautājuma
māksliniecisko pusi, vairāk par to, kā gleznā izskatās krāsas, lai tās izstaro labestību, lai ir skaists un
gaišs darbs. Jo negatīvā mums apkārt tāpat ir vairāk,
atliek tikai ieslēgt televizoru, kur izskan tie briesmu
stāsti. Ar savu piemēru gribu arī citus iedvesmot un

BIEDRĪBA
„PĪLĀDZĪTIS KLUBS”
REALIZĒJA PROJEKTU
Biedrība „Pīlādzītis klubs” no maija līdz septembrim
realizēja projektu „Eksperimentu istaba „Zinīšu laboratorija””. Projekts guva daļēju atbalstu Krāslavas novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2015” ietvaros.
Idejas realizēšanai tika piešķirti 150 eiro no pašvaldības
budžeta, 135 eiro ieguldīja biedrība.

priecājos, ka manās pēdās aizgāja vēl viens kolēģis –
labi glezno. . Galvenais ir nesēdēt un negausties, bet
nodarboties ar kādu sev tīkamu lietu – gleznošanu,
sportošanu, ceļošanu. Iespēju daudz, tā gaušanās, ka
dzīve grūta, ir muļķības.”
Ar savu piemēru Vjačeslavs grib iedrošināt arī citus sava aroda pārstāvjus ķerties pie otas un krāsām.
Pats ir piedalījies vairākās izstādēs, kā arī ir bijušas
personālizstādes Krāslavā, Dagdā, Daugavpilī, Rīgā,
Aknīstē un Jēkabpilī.
Vjačeslava gleznās cilvēks nav, toties viņš bieži
glezno ceļu un skaidro to šādi: „Ceļš ir cilvēka roku
darbs, un caur to manās gleznās arī parādās cilvēks.
Turklāt ainava ar ceļu ved mūs tālumā, cilvēkam ir
interese zināt, kas sākas tur, kurš ceļš gleznā šķietami
izbeidzas? Ceļš ir kustība, dzīvība!”
Juris Roga,
autora foto

Tika apzināts, kādi materiāli ir nepieciešami, un par piešķirtajiem ﬁnanšu līdzekļiem tika iegādāts dažāda veida aprīkojums, kas ir noderīgs
bērnu eksperimentiem dabaszinību jomā (mērtrauki, palielināmie stikli,
magnēti, piltuves, svari u.c.), kā arī tika atjaunotas un nokrāsotas vecās mēbeles: plaukti, skapīši, galdi. Daudzi materiāli tika dāvināti un
ziedoti: piemēram, no privātiem dāvinājumiem eksperimentu istabā ir
mikroskopi, dabas materiāli, kancelejas preces.
Projektā tika iesaistīti 34 cilvēki: biedrības „Pīlādzītis klubs” dalībnieki, PII „Pīlādzītis” darbinieki un viens brīvprātīgais palīgs.
Eksperimentu istabai tika pielāgota viena no PII „Pīlādzītis” grupām:
telpa atbilst visām drošības un higiēnas prasībām, tai ir sava atsevišķa
ieeja. Projekta laikā tika izstrādāta darba drošības instrukcija bērniem,
mācību programma un apkopoti eksperimentu apraksti, kurus varēs
veikt pirmsskolēni atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai un savām vecuma īpatnībām: eksperimentus ar ūdeni, ar priekšmetiem, ar
krāsu, ar papīru, ar dabas materiāliem un augiem, ar siltumu, ar gaismu,
ar magnētu, ar inerci, ar dažādām vielām, ar smiltīm, ar gaisu, matemātiskus eksperimentus, kā arī būs laiks ilgstošiem dabas parādību un augu
pētījumiem, kurus ikdienā nevar organizēt grupās.
Paredzēts, ka eksperimentu pulciņā varēs darboties 6-gadīgie bērni
nelielās grupās, pieaugušo vadībā – vismaz 2 reizes mēnesī. Priecē, ka
audzēkņu vecākos tas izraisīja lielu ieinteresētību, un gandrīz visi sagatavošanas grupu bērni pierakstījās uz nodarbībām.
25. septembrī notika biedrības „Pīlādzītis klubs” projekta „Eksperimentu istaba „Zinīšu laboratorija”” svinīgais pasākums - eksperimentu
istabas atklāšana. Uz pasākumu tika aicināti īpaši viesi - 6-gadīgie bērni, kuri apmeklē Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” un, protams, visi, kas
aktīvi palīdzēja projekta realizēšanā.
Eksperimentu un pētījumu bezmaksas nodarbības 6-gadīgiem bērniem sāksies no 1. oktobra, tās vadīs Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
skolotājas I.Kalinka un I.Eisaka.
Paldies visiem projekta dalībniekiem, kas ar savu brīvprātīgo darbu
aktīvi iesaistījās mēbeļu remontā un krāsošanā, materiālu iegādē un savākšanā, telpas sakopšanā un noformēšanā.
Jeļena Vorošilova,
projekta vadītāja,
biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja

MANS TĒTIS VISLABĀKAIS

Tēva diena pirmo reizi tika svinēta 1910.
gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Laikam ritot, svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē - tos svin pavisam 135
valstīs, tiesa, dažādā laikā. Latvijā Tēva
diena tika ieviesta 2008. gadā, un tā tiek
svinēta septembra otrajā svētdienā.
Godinot tēva lomu ģimenē un sabiedrībā, Tēva dienu svinēja arī Robežniekos,
sarīkojot aizraujošu pasākumu ģimenēm un
citiem interesentiem „Mans tētis”. To organizēja un atbalstīja Robežnieku pamatsko-

las skolas padome, bibliotēka, tautas nams
un pagasta pārvalde. Iepriekš izsludinātajos
konkursos aktīvi piedalījās ģimeņu atvases:
savus zīmējumus konkursam iesniedza 19
bērni, sacerējumus par tēti rakstīja deviņi skolēni, fotogrāﬁju konkursā piedalījās
septiņi skolēni. Pasākuma gaitā tiks sumināti visi konkursanti, skatītāji varēja apskatīt zīmējumus, fotogrāﬁjas, dažus sacerējumus pasākuma vadītāja nolasīja publikai
– kopā ar bērniem zālē bija aptuveni simts
cilvēku, tostarp 13 tēvi, no kuriem 10 piedalījās viņiem organizētajā konkursā. Katrā

komandā iekļāva piecus tēvus, kuriem bija
jāveic uzdevumi, ar ko nācās sastapties dzīvē, nākot pasaulē mazulim. Izrādījās, tēvi
spēj tikt galā ar jebkuru uzdevumu, tālab
likumsakarīgs arī rezultāts – neizšķirts. Tā

to nevarēja atstāt un nācās rīkot papildus
konkursu - roku laušanās turnīru, kurā arī
tika noskaidrota uzvarētāju komanda.
Juris Roga

6
izglītība

PASĀKUMS, KURŠ SNIEDZA
POZITĪVAS EMOCIJAS…

MIĶEĻDIENA BĒRNUDARZĀ „PIENENĪTE”

Dziesmas, dejas, rotaļas un mīklas... Tā īsumā varētu aprakstīt 29. septembri pirmsskolas izglītības iestādē
Līdz ar krāsainajām rudens lapām nemanot pasteidzās „Pienenīte”. Jautāsiet, kas tad tika svinēts? Nu bet, propirmais jaunā mācību gada mēnesis. Pirmās emocijas un tams, ka Miķeļdiena, rudens saulgriežu svētki, kad labība
pārdzīvojumi nu ir pierimuši, tāpēc laiks pastāstīt par pa- jau novākta un lauki apstrādāti.
sākumu, kurš notika Krāslavas pamatskolā no 14. līdz 16.
Pirmsskolas brīvdabas estrāde „Pupu zupu”, gāja rotaļās – „Uz
septembrim.
bija rotāta ar Latvju zīmēm, kuras
sagatavošanas grupas bija veidojušas no pupiņām un raženajiem
ķirbjiem. Skolotājas - Iveta Solima un Inga Barševska - iejutās
divu saimnieču lomās, kurzemnieces un latgalietes, un apspēlēja
„Pupu rakstu” tēmu. Saimnieces
lielījās, kurai vairāk pupu un kurai
lielāki zirņi izauguši. Uz ugunskura, kurā klusi sprakstēja guns, bet
debesīs cēlās viegls dūmu stabs,
vārījās pupas. Bērni skandināja
ar pupām pildītus mūzikas instrumentiņus, dziedāja dziesmas par

Jau kopš 2007. gada Krāslavas pamatskolā notiek Latvijas Sarkanā
Krusta un Norvēģijas Sarkanā krusta Nord-Trøndelag reģiona nometne
bērniem. Šī radošā un aktivitātēm bagātā nometne ir paredzēta pārsvarā
bērniem no trūcīgām ģimenēm, kā arī bērniem ar speciālām un īpašām
vajadzībām. Jāpiebilst, ka 2009.gadā nometne tika organizēta Robežnieku pamatskolā, jo Krāslavas pamatskolā tobrīd bija remonts.
Un nu visu pēc kārtas. 14. septembra rītā Krāslavas pamatskolā pulcējās 42 bērni no 8 Krāslavas un Dagdas novadu skolām. Trīs dienu
laikā notika dažādas interesantas un atraktīvas aktivitātes, kuras vadīja
tikpat atraktīvi un radoši pedagogi - Sandra Drazdovska, Žanna Garbredere, Marija Mickeviča, Inta Beikule, Olga Karpova, Ilga Stikute
un Dzintars Patmalnieks. Tās bija radošās darbnīcas- slapjā ﬁlcēšana,
rokassprādžu darināšana, apsveikumu veidošana, nepieradinātās modes
tērpu modelēšana, notika saskarsmes trenings, vakara diskotēka, zibakcija. Saturīgas un noderīgas bija nodarbības, kuru laikā bērni apguva
pirmās medicīniskās palīdzības iemaņas, izmēģināja dažādu tautu dejas
soļus. Bērniem bija iespēja vēlā vakara gaisotnē piedalīties ekskursijā
grāfa Plātera pils kompleksā, kuru vadīja sirsnīgs un harizmātisks gids
Eduards Danovskis. Kaut arī trešā diena negaidīti mūs pārsteidza ar lietu, īpaši aizraujošs bērniem bija pārgājiens, kad bērni izmēģināja savus
spēkus dažādās jaunsargu organizētās aktivitātēs.
Otrajā nometnes dienā bērniem pievienojās arī Norvēģijas draugi. Arī
viņi aktīvi iesaistījās visos plānotajos pasākumos un aktivitātēs visu dienu garumā. Tā kā jau pagājušajā gadā viņi bija sajūsmināti un pārsteigti
par mūsu talantīgajiem bērniem, tad šajā gadā viņi bija izteikuši vēlmi
paši apgūt īpašas tehnikas zīmēšanas mākslu pie 9.c klases skolnieka
Renāra Lisenoka. Renārs sniedza mūsu viesiem gan meistarklasi, gan
palīdzēja apgūt šī mākslas veida pirmos soļus.
Trīs dienas aizritēja nemanot. Visi dalībnieki saņēma gan Norvēģijas
draugu dāvanas, gan diplomus par dalību nometnē. Paldies mūsu draugiem par sniegto iespēju! Bērni noguruši, bet laimīgi devās mājup. Ar
ko pārsteigs nākamā gada nometne, to laiks rādīs, bet šajā gadā tā patiesi
izdevās un sniedza pozitīvas emocijas ikvienam!
Īpašs paldies LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas
izpilddirektorei Sandrai Molotokai!
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas psiholoģe

tirdziņu” un „Garā pupa”, pat izdejoja deju par „zirņiem pākstī”,
un viņu centība un degsme, protams, tika bagātīgi atalgota, jo drīz
vien jau pupas, un zirņi bija gatavi
un tika cienāti gan visi dalībnieki,
gan arī viesi. Pēc skaistā Miķeļdienas pasākuma visi tika aicināti uz Miķeļdienas gadatirgu, kur
vecāko un sagatavošanas grupu
bērni pārdeva kūciņas, cepumus,
vafeles, pīrāgus, pat dārzeņus un
citus labumus, kurus mājās bija
sarūpējuši viņi ar saviem vecākiem. Pircēji bija citu grupu bērni,

kuri ar aizrautību skaitīja naudiņu, kuru vecāki bija iedevuši līdzi
mazajos maciņos. Tā degsme un
prieks bērnu acīs par to, ka tieši
viņš pats ir nopircis kaut ko sev,
bija neizsakāms. Skolotājas un vecāki palīdzēja mazajiem pārdevējiem, kuri uz brīdi bija apjukuši no
lielā pircēju skaita, viņu vēlmēm
un naudas skaitīšanas.
Tik jauki, ka bērni zina, kas ir
Miķeļdiena, kādas ir svinēšanas
tradīcijas. Tik jauki, ka mūsu
pirmsskolas izglītības iestādē šie
svētki ir līdzvērtīgi visām citām
gadskārtu svinībām - Lieldienām,
Jāņiem un Ziemassvētkiem.
Iveta Solima,
PII „Pienenīte”
skolotāja

SOCIĀLĀ KAMPAŅA „SIRDS SILTUMS”
VECO ĻAUŽU PANSIONĀTĀ

Bērnudārzs „Pīlādzītis” jau vairākus gadus 1. oktobrī - Starptautiskajā Senioru dienā
- apciemo Krāslavas veco ļaužu pansionāta „Priedes” seniorus. Arī šogad, turpinot labo
darbu tradīciju, iestāde iesaistījās sociālajā kampaņā „Sirds siltums”, kuru uzsāka biedrība „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES””, sadarbībā ar biedrību „K.I.D.S.”, realizējot projektu „Brīvprātības platforma”.
Kampaņas mērķis ir iesaistīt
sabiedrību vientuļo senioru sociālajā integrācijā viņu pašapziņas un
motivācijas vairošanai.
„Pīlādzīša” bērni un darbinieki
izveidoja rudenīgus dekoratīvus
pušķus no kļavu lapām, sacepa
gardu svētku kliņģeri un ar saviem
priekšnesumiem iepriecināja pansionāta „Priedes” iemītniekus.
Bērni izpildīja R. Paula dziesmas
„Neprātīgs vēlējums” un „Dāvāja
Māriņa meitiņai mūžiņu”, izpildīja jautro deju „Gummy Bear”,
deklamēja Raiņa dzejoļus. Savu-

kārt darbinieku
ansamblis iepriecināja seniorus ar
latgaliešu tautas
dziesmas inscenējumu „Rūžeņa” un dziesmas „Komu eto
nado?” inscenējumu krievu valodā. Koncertā
izskanēja arī solo
priekšnesumi.
Pasākuma nobeigumā bērni pa-

sniedza senioriem apsveikumus
un saldo kliņģeri.
Aicinām brīvprātīgos iesaistīties senioru atbalsta kampaņā ne
tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā:
palīdzēt veciem cilvēkiem, apciemot vientuļos pensionārus, dāvāt
nedaudz sirds siltuma katru dienu, kā arī mudināt vecos cilvēkus
pašiem būt ﬁziski un intelektuāli
aktīviem.
Jeļena Vorošilova,
PII „Pīlādzītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā
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RUDENS KROSS - 2015

KRĀSLAVAS PALETE
NOSLĒDZAS AR IZSTĀDI

29. septembrī Krāslavā noritēja tradicionālais rudens kross skolēniem, kurā sacentās labākie Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novada skrējēji.
Kā pozitīvu tendenci var minēt to, ka
šogad vislielākā konkurence bija jaunāko
skrējēju vidū, cerams, ka ar katru nākamo
gadu dalībnieku skaits turpinās palielināties.

500 m distancē dažādās vecuma grupās meiteņu
konkurencē uzvarēja Kromāne Undīne (Dagdas vidusskola), Podjava Terēza (Krāslavas pamatskola),
Jermolajeva Kitija (Dagdas vidusskola), Pavļuķeviča Karīna (Izvaltas pamatskola) un Burceva Aļona
(Andrupenes pamatskola). Šajā pašā distancē zēniem
dažādās vecuma grupās ātrākie bija Reuts Aleksejs
(Krāslavas pamatskola), Kazakevičs Daniels (Dagdas vidusskola) un Silajānis Edvards (Krāslavas pamatskola).
Savukārt 1 km distancē starp meitenēm katra savā
vecuma grupā par uzvarētājām kļuva Kraupša Ligita
(Šķeltovas pamatskola) un Goluba Anita (Andrupenes pamatskola). Toties starp zēniem 1 km distanci
visātrāk noskrēja Križanovskis Klemenss (Krāslavas
Varavīksnes vidusskola) un Labišs Edgars (Krāslavas pamatskola).
1,5 km distancē jaunietēm (2000. g.dz. un 1999.
g.dz.) uzvarēja Misčenko Arina (Šķeltovas pamatskola) un Rubcova Sabīne (Krāslavas Varavīksnes
vidusskola). Jauniešiem 1,5 km distancē labākie bija
Matjušonoks Ernests (Krāslavas pamatskola) un Baranovskis Pāvels (Krāslavas Varavīksnes vidusskola).
2 km garā distancē jaunietēm uzvaru izcīnīja Konstantinoviča Jolanta (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), bet jauniešu konkurencē uzvaru ieguva Macilevičs Alekss (Andrupenes pamatskola).

26. septembrī ar Miķeldienas gadatirgu, novada pagastu
amatierkolektīvu koncertu un mākslas plenēra “Krāslavas
palete 2015” gaitā tapušo darbu izstādi pilsētas kultūras
namā krāslavieši un ciemiņi nosvinēja Miķeļdienu.

3 km garā distancē jauniešu vidū katrs savā vecuma grupā uzvaru guva Stivriņš Justīns (Krāslavas
Valsts ģimnāzija) un Vanags Ojārs (Krāslavas Valsts
ģimnāzija).
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

KRĀSLAVIETIS DMITRIJS SILOVS
PIEDALĪSIES PASAULES ČEMPIONĀTĀ

No 21. līdz 31. oktobrim Kataras galvaspilsētā Dohā
notiks pasaules vieglatlētikas čempionāts invalīdiem.
Čempionāts pulcēs vairāk nekā 1400 vieglatlētus no 100
pasaules valstīm, un skatītājiem būs iespēja vērot 214 dažādas sacensības vairākās disciplīnās.
Šis pasaules čempionāts ir pēdējā lielā pietura pirms Vasaras Paraolimpiskajām spēlēm, kuras 2016.
gada rudenī notiks Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro.
Latvijas paraolimpiskās vienības septiņu sportistu vidū, kuri gatavojas šim nozīmīgajam čempionātam, ir arī krāslavietis Dmitrijs
Silovs (tāllēkšana, lodes grūšana,
šķēpa mešana).
Augustā Murjāņu stadionā notika Latvijas Invalīdu sporta fe-

derācijas sacensībās vieglatlētikā.
Šajās sacensībās sportisti, kuri
gatavojās Pasaules čempionātam,
varēja pārbaudīt savu gatavību šīm
atbildīgām sacensībām.
Dmitrijs Silovs šķēpa mešanā
un tāllēkšanā sasniedza personīgos rekordus. Dmitrija mestais
šķēps aizlidoja 52,15 metrus, un
pasaules reitingā viņš šogad ieņem
2. vietu. Tāllēkšanā Dmitrijs pievārēja 5,68 metrus.
24.septembrī Krāslavas novada

Bez šaubām centrālais notikums bija mākslinieku radīto gleznu izstāde,
kas pārsteidza ar daudzveidīgiem darbiem, kādus nedēļas laikā spējuši radīt
plenēra dalībnieki – sākot no vietējiem māksliniekiem un beidzot ar ārvalstu otas meistariem. Lai gleznām pietiktu vietas, māksliniekiem tika atvēlēta pat kultūras nama skatuve un pagastu amatierkolektīvi dejoja, dziedāja
un deﬁlēja zālē starp skatītāju krēslu rindām un skatuvi gleznu ielenkumā.
Var sacīt, bija vērojama savdabīga mākslas simbioze.
Miķeldienas koncertā piedalījās Izvaltas folkloras kopa “Izvoltīši” (vad.
domes sēdē deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu par līdzﬁnansē- Anda Leikuma), Kombuļu sieviešu vokālais ansamblis “Smaids” (vad.
juma piešķiršanu Dmitrija Silova Antoņina Tuče), duets no Kalniešiem – Samanta un Evita Gorbuna, Robežnieku deju kolektīvs “Alisa” (vad. Alla Zabelova), Indras senioru deju
dalībai čempionātā.
kolektīvs “Labvakar” (vad. Ilona Kanķizere), Aulejas sieviešu vokālais ansamblis, Ūdrīšu folkloras kopa “Rudzutaka” (vad. Antoniņa Tuče).
Juris Roga

PAR UZVARĒTĀJIEM KĻUVUŠI KRĀSLAVIEŠI

No 7. līdz 13. septembrim visā Latvijā tika atzīmēta ikgadējā Futbola diena, kura šoreiz vienkopus pulcēja 150 pasākumus dažādās Latvijas
pilsētās un nostūros.

Latvijas Futbola federācija (LFF) ir noteikusi 2015. gada
Futbola dienas pasākumu programmas labāko veikumu, un
otro gadu pēc kārtas Futbola dienas labākā pasākuma autori ir meklējami Latgales dienvidaustrumos. Ja pērn galveno
balvu saņēma Biķernieku pamatskolas pārstāvji, šoreiz par
uzvarētājiem kļuvuši krāslavieši.
Futbola diena Krāslavā tika svinēta visas nedēļas garumā no 7. līdz 13. septembrim. Tās lielais pasākums notika
Varavīksnes vidusskolas stadionā, kur tika radīta jauna tradīcija – turnīrs „Krāslava Cup”. Tajā piedalījās paši jaunākie futbolisti no Krāslavas, Daugavpils, Preiļiem un Rīgas,
kā arī norisinājās bumbu parāde, uz kuru visi varēja atnest

savu vismīļāko futbola bumbu, lepoties ar to, demonstrēt,
ko prot ar to izdarīt, un nofotografēties Krāslavas bumbu
kopbildē. Tāpat tika rīkotas īpašas draudzības spēles, uz
kurām tika aicināti visi interesenti. Pasākumā notika mazo
un lielo meiteņu, vectētiņu, tēvu, māmiņu turnīri, kā arī stafetes, konkursi un viktorīnas.
Krāslavas iedzīvotāji visas nedēļas garumā tika aicināti
parādīt, kā viņi spēlē futbolu savos pagalmos. No saﬁlmētā
materiāla tika izveidota ﬁlma.
Pasākumu programmā FK „Krāslava” audzēkņi devās
ciemos uz Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centru
„Mūsmājas”, lai parādītu, cik dzīve var būt interesanta, ja
ir kāda ļoti liela aizraušanās. Futbolisti demonstrēja iegūtās medaļas un kausus, kā arī parādīja savas prasmes un
iemaņas.
Futbola nedēļas pasākumus Krāslavā atbalstīja Krāslavas

novada dome un FK „Krāslava”.
Futbola dienas Krāslavā organizatori ieguva balvu - iespēju kopā ar aviokompāniju „Turkish Airlines” doties ceļojumā divām personām uz Turcijas lielāko pilsētu Stambulu. Balvu laureāti saņems 13. oktobrī „Turkish Airlines”
birojā Rīgā.
Latvijas Futbola federācija

18.oktobrī plkst.10.00
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
sporta zālē notiks tradicionālais
galda tenisa turnīrs “Rudens 2015”.
Sacensības tika pārceltas no 10.10.,
kā tika plānots iepriekš, uz 18.10.
Aicināti piedalīties visi galda tenisa
spēles mīļotāji!
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interesē iedzīvotāju viedoklis!

Izdevuma „Krāslavas Vēstis” publikācijās par ielu reKrāslavas novada pašmontdarbiem „Lidlauka rajonā” tiek minēta Pīlādžu iela, valdību interesē iedzīvotākaut gan remontdarbi norisinās Aronsona ielā. Varbūt ju viedoklis par luksofora
Aronsona iela tiks pārdēvēta par Pīlādžu ielu?
darba režīmu Vienības un
Latgales ielas krustojumā.
Atbild „Krāslavas Vēstis”:
Lūdzam piedalīties aptau- 2005. gada 28. jūnijā Krāslavas novada domes sēdē tika pieņemts
jā un izvēlēties jums pielēmums par nosaukumu piešķiršanu vairākām Krāslavas pilsētas ielām,
ņemamāko atbildes varitostarp arī par Pīlādžu ielu: „Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
antu:
panta 20. punktu piešķirt ielām kvartālā starp Tirgus ielu un Rīgas ielu
nosaukumus – Mazā Tirgus iela (1010 m2) un Mazā Rīgas iela (880
m2); kvartālā no Vienības ielas līdz Aronsona ielai nosaukumu – Pīlādžu iela (2110 m2); kvartālā no Rēzeknes ielas līdz Podnieku ielai
nosaukumu - Mazā Ezera iela (1080 m2).”

1) Mani apmierina tā
pašreizējais darba režīms.
2) Lielākai drošībai šajā krustojumā luksoforam
satiksmes regulēšanas režīmā jādarbojas nepārtraukti.
Nobalsot var portālā www.kraslavasvestis.lv

VIKTORAM ĻEBEDEVAM - ZELTS!

Rudens balle
Krāslavas KN
26. septembrī Rēzeknē notika Latgales Kausa sacensības
23.oktobrī plkst. 20.00
svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma.
Šajās sacensībās piedalījās 86 sportisti, tai skaitā daiļā dzimuma pārstāves.
Veterānu sacīkstēs vecuma grupā 60-70
gadu (svara kategorija līdz 74 kg) piedalījās krāslavietis Viktors Ļebedevs.
Viņa rezultāts - 110 kg - deva sportistam
iespēju kļūt par uzvarētāju un zelta medaļas īpašnieku.

Ieejas karte - 3 EUR

Galdiņu rezervēšana
līdz 20.oktobrim (ieskaitot)
pa tālr. 25612008
Spēlē
Valērijs un Rinalds

JOGA KRĀSLAVĀ

16.oktobrī Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko
semināru Krāslavā Skolas iela 7, aktu zālē par Eiropas Savienības atbalstu neizmantojamu lauksaimniecības zemJogas atveseļošanās grupa Krāslavā, kuru vada starptautiskās kategorijas diplomēts pasniedzējs Aleksandrs
ju apmežošanai un jaunaudžu retināšanai. Pieteikties: Lahtionovs, aicina uz nodarbībām jaunajā mācību gadā. Dalībnieku tikšanās notiek pirmdienās un ceturtdienās
tālr.26459513, Jānis Dzalbs.
no plkst. 18 līdz plkst. 19.30 draudzīgā atmosfērā un mājīgās telpās Raiņa ielā 13-312. Gremošanas trakta
Sīkāka informācija: www.kraslavassvestis.lv
un nervu sistēmas atveseļošana, svara kontrole un vispārējā harmonizācija – lūk tikai daži uzdevumi, kurus

12. oktobrī plkst. 16 Kultūras namā
otrajā stāvā (Rīgas iela 26)
Zinātniski izglītojošā programma
“Senās pasaules civilizācija”

Programmā lekcijas par Senās Babilonijas, Ēģiptes un Nāves jūras vēsturi, reliģiju un arheoloģiju. Lekcijas lasa zinātņu doktors,
profesors Aleksejs Opanins.
Ieeja brīva.

apsveikums
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
(A.Āre)

veiksmīgi risina mūsu tikšanās dalībnieki.
Papildus informācija pa tālruni 27080606. Informācija internetā: www.hathayoga.lv

2015.GADA 24.OKTOBRĪ
KALNIEŠU PAMATSKOLAS 75 GADU JUBILEJA
UN ABSOLVENTU SALIDOJUMS
“KUR SAPŅI UN ATMIŅAS KOPĀ VIJAS”

15.oktobrī
no plkst. 17:00 līdz 19:00
notiks seminārs “Viss par
un ap slingiem”, kuru vadīs
Dana Lahtionova. Tikšanās
• No plkst.16:00 reģistrēšanās Kalniešu pagasta TN
notiks draudzīgā atmosfērā
• 17:00 Kalniešu TN zālē jubilejas sveiciens “Skolas gadu raksti Kalniešos” ar tēju un našķiem Ģime• No 19:00 absolventu tikšanās un atmiņu kamolīša ritināšana skolā
nes atbalsta centra “Atvēr• No plkst.20:00 svētku balle kopā ar lustīgiem muzikantiem
tība” telpās (“Mūsmāju”
Dalības maksa – ziedojums. Omulībai līdzi vēlams ņemt groziņu.
ēkā, Krāslavā, Pils ielā 5).
Mīļi gaidām visus skolas absolventus, bijušos un esošos pedagogus un skolas Ziedojums Krāslavas Mādarbiniekus!
miņu kluba domubiedru
Saziņai un informācijai: Tālr .65622453; 28856195; 29509046,
grupai - 3 euro. Meklē mūs
e-pasts: kalniesuskola@inbox.lv
Facebook.

sludinājumi un reklāma

Venerandu Iesalnieci

dzīves lielajā jubilejā
sirsnīgi sveic
Krāslavas kultūras nama kolektīvs

līdzjūtība
Lūgsim tēva dvēselītei
Debess ceļos mieru gūt
Lai ar viņu zvaigznes starā
Varam domās kopā būt
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Voldemāram Leikumam, tēti zemes klēpī guldot.
Izvaltas vidusskolas klasesbiedri
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

 Skaldu malku. Т. 24950429.
dīvānus, trimo, naktsskapīšus,
ielā. T.29105419.
 Z/s „Raudovišķi” vēlas nomāt  Pērk dārgi - senlietas: koka iko- paklājus (3 gab.), virtuves skapi,

lauksaimniecībā
izmantojamo
zemi Robežnieku, Skaistas un
Piedrujas pagastā (no 2 ha), cena
no 40 līdz 80 eiro par 1 ha. Ir iespējams pirkums (cena - līdz 2
tūkst. eiro). Т. 26484859.
 Televizoru
remonts.
T.29703639, Germans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
 Pērk
senlaicīgas
dzintara
krelles, apaļas, ovālas formas, un
citas dzintara rotaslietas, lielus
dzintara gabalus. T.28282963.
 Pārdod māju Krāslavā, Ziedu
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

nas, krustus, svētbildes, ordeņus,
patvārus, pulksteņus, porcelāna ﬁgūriņas, zobenus, kara laika atribūtus,
dzirnakmeņus, cara laika monētas.
Samaksa uzreiz, izbraucam uz vietu.
antic-war@inbox.lv. Т. 22433510,
26986262.
 Pārdod kazas un āzi. Izīrē istabu studentei Zolitūdē (Rīga). Т.
26081328.
 Sniedzam meža ciršanas un
atjaunošanas pakalpojumus. Veicam jaunaudžu izretināšanu. Т.
26634760.
 Pārdod sekciju un TV galdiņu,

skapīšus (2 gab.), galdu, ķebļus,
žurnālu galdiņu. Т. 26740600.
 Atdod bajānu. Т. 65621167.

Vienības -16
“B” kategorijas kursi ar 50%
atlaidi teorijai skolotājiem un
skolēniem (no 16 gadiem)!
Pieteikties līdz 15.oktobrim:
26182527, 29776445
Sīkāk: www.autoskolanr1.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

