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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Šodien numurā

  Jauns piedāvājums uzņēmējiem - 2. lpp.
  Restaurācijas darbi Krāslavas Romas katoļu baznīcā tuvojas 

noslēgumam – 3. lpp.
  Jaunas viesu mājas un naktsmītnes Krāslavas novadā – 4.-5. lpp.
  Intervija ar jauno priesteri Rodionu Doļu – 6. lpp.
  Izglītības ziņas – 7. lpp.

Oktobra sākumā Krāslavu 
pirmo reizi apmeklēja Slovā-
kijas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks Latvijā Peters 
Hatjars ar dzīvesbiedri Simo-
netu Hatjarovu.

Slovākijas vēstnieka vizīte 
mūsu pilsētā sākās ar tikša-
nos Krāslavas novada domē, 
novada vadītājs Gunārs Upe-
nieks iepazīstināja viesus ar 
pašvaldības darbu. Vēlāk 
abas puses apsprieda sadar-
bības iespējas, jo šis jautā-
jums arī bija Petera Hatjara 
darba programmas galve-
nais mērķis. 

„Kad pagājušā gada septembrī 
es uzsāku savu darbu Latvijā,” uz-
svēra vēstnieks, „tika organizēta 
tikšanās ar Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu, mēs apspriedām sadar-
bības virzienus. Toreiz prezidents 
izteica savu viedokli par to, ka ie-
spējas, kas veicina starpvalstu at-
tīstību, var paplašināt, apmeklējot 
dažādus Latvijas reģionus. 

Šodien esmu Latgalē, lai iepazī-
tos ar Krāslavu un atrastu iespēja-
mos saskares punktus un organi-
zētu sadarbību starp jūsu pilsētu 
un kādu Slovākijas pilsētu. Man 
ir svarīgi iegūt daudzpusīgu infor-
māciju, kas sniegs priekšstatu par 
tūrisma, kultūras un sporta jomas 
iespējām jūsu novadā. 

No savas puses esmu gatavs da-
līties ar informāciju, kas varētu ie-
interesēt Latvijas iedzīvotājus. Pie-
mēram, pašlaik Slovākija ir gatava 
pieņemt savos slēpošanas kūrortos 
ap 20 tūkstošiem tūristu no Latvijas. 

13. decembrī startē projekts, kas 
ir saistīts ar aviopārvadājumiem, 
pateicoties kuriem līdz Slovākijas 
slēpošanas kūrortiem tiks nodro-

šināti tiešie reisi no Rīgas un ceļā 
pavadītais laiks sastādīs tikai 60-90 
minūtes.” 

Krāslavas pašvaldība ir ieintere-
sēta attīstīt aktīvās atpūtas sfēras, 
par to runāja Gunārs Upenieks. 
Sakarā ar to, ka mūsu apvidus rel-
jefs ir labvēlīgs nelielu slēpošanas 
trašu ierīkošanai, Slovākijas slēpo-
šanas kompleksu pieredze būtu ļoti 
noderīga. 

Slovākijas vēstnieks pievērsa 
uzmanību iespējām attīstīt sadar-
bību uzņēmējdarbības jomā, un 
Krāslavas novada uzņēmēji varētu 
sadarboties ar Slovākijas biznesa 
sfēru pārstāvjiem. 

Atbalstot diplomāta viedokli, 
domes priekšsēdētājs izteica ideju 

par to, ka mūsu pašvaldību ļoti in-
teresē slovāku pieredze dažu lauk-
saimniecības nozaru attīstībā.

Slovākijas vēstnieka vizītes 
ietvaros delegācija apmeklē-
ja Krāslavas Valsts ģimnāziju, 
Krāslavas novada tūrisma infor-
mācijas centru, Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju. Slovākijas Re-
publikas vēstnieks ar dzīvesbiedri 
apskatīja Krāslavas Romas katoļu 
baznīcu, iepazinās ar uzņēmuma 
„Krāslavas avots” darbu. 

Vizītes noslēgumā notika foto-
mākslinieka Jurija Dojča darbu iz-
stādes „Mīlas dziesma Slovākijai” 
atklāšana.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 KRĀSLAVU APMEKLĒJA SLOVĀKIJAS VĒSTNIEKS SOLĪJUMS PAR UZTICĪBU 
LATVIJAI

2013.gada pavasarī 
LR Saeimā tika pie-
ņemti grozījumi Pil-
sonības likumā, kas 
nosaka, ka personas, 
ko uzņem Latvijas pil-
sonībā naturalizācijas 
kārtībā, solījumu par 
uzticību Latvijai dod 
un paraksta svinīgā 
ceremonijā. Telpā, kur 
norisinās svinīgā cere-
monija, ir jābūt izvie-
totam Latvijas valsts 
karogam un Latvijas 
valsts ģerbonim, svi-
nīgās ceremonijas sā-
kumā tiek atskaņota 
Latvijas valsts himna.

Nesen šī svinīgā cere-
monija notika Krāsla-
vas novada Dzimtsarakstu nodaļas rituālu zālē. Solījumu 
par uzticību Latvijas Republikai deva Ūdrīšu pagasta iedzī-
votājs Deniss Pivovarovs.

Šajā nozīmīgajā dienā jauno Latvijas pilsoni apsveica Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes Krāslavas nodaļas darbinieki un Ūdrīšu pa-
gasta pārvaldes administrācijas pārstāvis.

„Esmu dzimis un izaudzis Krāslavā, un jau sen domāju, ka obligāti 
jāiegūst Latvijas pilsonība,” pastāstīja Deniss. „Taču tikai šogad beidzot 
saņēmos. Gatavošanās pārbaudījumam un eksāmena kārtošana nesagā-
dāja nekādas grūtības, jo bija nodrošināti visi nepieciešamie atbalsta 
materiāli, metodiskie līdzekļi un grāmatas. Žēl, ka nepaspēju piedalīties 
Saeimas vēlēšanās, nākamreiz obligāti iešu balsot.” 

Tagad Deniss Pivovarovs gaidīs Ministru kabineta rīkojumu par uz-
ņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā un tad saņems Latvi-
jas Republikas pilsoņa pasi.

Elvīra Škutāne, autores foto

3. novembrī plkst.18.00 
Krāslavas Mūzikas skolas zālē (Rēzeknes ielā 4)

 notiks mikrorajona iedzīvotāju tikšanās 
ar novada domes amatpersonām. 
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aktuālā informācija
ADMINISTRATĪVĀ 

KOMISIJA ZIŅO JAUNS PIEDĀVĀJUMS UZŅĒMĒJIEM

projekti

Kluba „Varavīksne” projekta 
„Esi savu nākotnes panākumu at-
slēga!” ietvaros Krāslavas novada 
jaunieši piedalījās Karjeras nedē-
ļas pasākumos Daugavpilī.

Daudz iespaidu tika iegūts vie-
nā no desmit lielākajiem ekspor-
tējošajiem uzņēmumiem Latgalē, 
metālapstrādes un mašīnbūves 
SIA „Zieglera mašīnbūve”. Patla-
ban uzņēmums ražo gan detaļas, 
gan gala produktus lauksaimnie-
cības sektoram - elektriskos un 
hidrauliskos rapšu dalītājus un 
dozētājiekārtas, kukurūzas pļauj-
mašīnas un pacelšanas iekārtu 
sastāvdaļas, tās piegādājot tādiem 
pasaulē zināmiem lauksaim-
niecības tehnikas ražotājiem kā 
„Class”, „Case”, „New Holland”, 
„John-Deere”un „Kuhn”.

Kompānija ražo arī kabeļu sa-
vienojumus automašīnu drošības 
spilveniem un parkošanās senso-
rus, kurus savās automašīnās uz-
stāda pasaules lielākie auto ražotā-
ji, tostarp „Opel”, „Volkswagen”, 
„SAAB”, „Renault”, „Toyota”, 

„Volvo” un „Ford”.
Daugavpilī Karjeras nedēļai 

bija īpašs moto - „Nenosēdi savu 
laiku!”, kuru atainoja simbols – 
krēsls. Pasākumu piedāvājums 
bija vērsts uz informācijas ieguvi 
par izglītības un profesionālajām 
iespējām Daugavpilī un Latvijā.

Daugavpils Universitātē noti-
ka daudzveidīgas un interesantas 
aktivitātes. Darbojoties radošajās 
nodarbībās, ko piedāvāja  Karjeras 
un iniciatīvu atbalsta centrs, tika 
noteiktas skolēnu spējas, prasmes  
un intereses, īpaša uzmanība bija 
pievērsta jauniešu pašvērtējumam 
un savu spēju izzināšanai pirms 
lēmuma pieņemšanas par savu nā-
kotnes profesiju vai nozari. 

Krāslavas novada jauniešiem 
 tika organizēta ekskursija pa Dzī-
vības zinātņu un tehnoloģiju mā-
cību korpusu. Jaunajās telpās savu 

darba vidi iekārtoja ķīmijas, fi zi-
kas, kvartārvides, parazitoloģijas, 
hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, 
histoloģijas un citu mācību labo-
ratoriju pētnieki.

Marka Rotko mākslas cen-
trā jauniešu organizācija „De 
Juna”  uzaicināja uzņēmējus, 
kuri stāstīja par savu piere-
dzi, pirmajiem soļiem biznesā. 
Gribētos cerēt, ka  savu nākotni 
Krāslavas jaunieši saistīs ar dzim-
to novadu, tikai jābūt aktīviem un 
radoši jāpielieto savas zināšanas 
un spējas.

Izsakām pateicību Krāslavas 
novada domei par iespēju īstenot 
jauniešu vēlmi iesaistīties karjeras 
izglītības pasākumos. 

Galina Mikulāne, 
projekta koordinatore

Krāslavas novada jaunieši piedalās 
Karjeras nedēļas

 pasākumos Daugavpilī

Reģionālās politikas departamenta di-
rektors Raivis Bremšmits un Program-
mu vadības nodaļas vecākais eksperts 
Ritvars Timermanis iepazīstināja paš-
valdības vadību un speciālistus ar pasā-
kumiem uzņēmējdarbības veicināšanai, 
kas atbalstīs investīcijas degradēto teri-
toriju revitalizācijā. Ministrijas pārstāv-
ji pastāstīja par atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem un vēlāk apmeklēja dažas 
potenciālas projektu īstenošanas vietas. 

Raivis Bremšmits uzsvēra, ka degra-
dēto teritoriju revitalizācijai Latgales 
pašvaldībās ir piešķirti 52 miljoni eiro. 

Finansējums tiks virzīts vairākām noza-
rēm - rūpniecībai, loģistikai, pakalpo-
jumu sniegšanai, tūrisma attīstībai un 
citām. Taču ir arī jomas, kuras netiks at-
balstītas, piemēram, tirdzniecība, ope-
rācijas ar nekustamo īpašumu, fi nansiā-
lās operācijas. 

Projektu galvenais mērķis ir darba 
vietu radīšana un privāto investīciju 
piesaiste. Tikšanās laikā tika runāts par 
iespējamiem projektiem Krāslavas no-
vadā.

Elvīra Škutāne,  
autores foto

No 13. līdz 17. oktobrim 
visā Latvijā notiek Karjeras 
nedēļa. Tas ir pasākumu 
cikls, kur jauniešiem ir ie-
spēja tikties ar dažādu pro-
fesiju pārstāvjiem, karjeras 
konsultāciju laikā uzzināt 
savus talantus un pilnvei-
dojamās puses, „projektēt” 
savu nākotnes profesiju 
un dzīvesveidu, piedalīties 
radošajās darbnīcās un ie-
saistīties citās aktivitātēs. 

jautājums redakcijai
- Uzņēmums „Krāslavas nami” iekļauj rēķinā maksu par 

sadzīves atkritumu izvešanu pat tajā gadījumā, ja īpaš-
nieks nav dzīvojis savā dzīvoklī vairāk nekā pusgadu. Kāpēc 
ir jāapmaksā šis pakalpojums, ja tas netiek izmantots? 

Atbild SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valē-
rijs Maslovs:

-Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpaš-
nieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu un asenizāciju aprēķinu veic atbilstoši atsevišķo 
īpašumu skaitam (noteikumu punkts 17.4.). Šāda noteikumu redakcija 
ir spēkā no 2013.gada 1.oktobra, tātad jau gadu SIA „Krāslavas nami” 
sadala atkritumu izvešanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Dova” kopē-
jo rēķinu atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamās mājās, neņemot vērā 
deklarēto personu skaitu dzīvokļos, un tas nozīmē, ka no k atra dzīvokļa 
tiek iekasēta vienāda maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Minētās 
kārtības iepriekšējā redakcija, kas bija spēkā līdz 2013.gada 1.oktob-
rim, paredzēja, ka rēķinu par atkritumu izvešanu aprēķina, ņemot vērā 
deklarēto personu skaitu dzīvoklī, kā arī bija noteikta pārrēķina pro-
cedūra gadījumiem, ja persona ilgstoši atrodas prombūtnē, bet šobrīd 
noteikumi vairs neparedz šādu pārrēķinu iespēju. Publiskā telpā notiek 
diskusijas par nepieciešamību grozīt minētos noteikumus un atgriezties 
pie vecās kārtības, bet grozījumi vēl nav apstiprināti. 

Jāņa Bogdāna ozoliņu stādus
iestādīja Rundāles pils 

meža parkā
Spītējot mīnus pieciem grādiem un asam austrenim, piektdien, 24. 

oktobrī, Rundāles pils meža parkā iestādīja dzejnieka Imanta Ziedoņa 
ozolu aleju.

Darbu paveica ap 100 talcinieku no tuvējiem novadiem un Rīgas. 
Rundāles pils dārznieki un mežkopis Māris Sīmanis ierādīja, kā ozoliņi 
stādāmi, un pieskatīja, lai alejas rindas veidojas taisnas.

Ideja iestādīt Ziedoņa aleju radās fondā «Viegli» - pastāstīja tā pār-
stāve Ināra Kehre. Izvaltas stādaudzētavas saimnieks Jānis Bogdāns 
uzdāvināja fondam 100 ozoliņu stādus. „No katras zīles var izaudzināt 
ozolu,” pārliecināts Jānis Bogdāns, kura saimniecībā aug 1000 ozolu, 
„stādu tos četru piecu metru attālumā, lai pirms zaru žuburu veidošanās 
aug gari un taisni. Ja nākotnē kādreiz vajadzēs kapitālu vai būs grūti 
laiki, varēs cirst nost kā Indrānu ošus.” Sparīgais koku audzētājs ir ga-
tavs sagādāt arī desmit tūkstošus stādu, kurus vajadzētu fonda iecerētās 
Lielvārdes jostas alejas veidošanai.

Katram ozoliņam piešķīra vārdu un īpašā kartītē ierakstīja skaistu 
Latvijas vietu, ko tas pārstāv. 

www.bauskasdzive.lv

2014. gada 7. oktobrī notika administratī-
vās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izska-
tītas 10 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, 
ja to izdarījuši lopi, R.L., dzim.1971. g., tika uzlikts 
naudas sods 10 EUR apmērā, P.K., dzim. 1951. g., 
tika izteikts mutvārdu aizrādījums;

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu L.D., 
dzim.1983. g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR ap-
mērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu S.P, 
dzim.1968. g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR ap-
mērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā 
V.S., dzim.1969. g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR 
apmērā;

- par braukšanu pa sējumiem ar tehniku J.I., dzim. 
1972. g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;

- par zemes gabala nelikumīgu izmantošanu J.B., 
dzim. 1964. g., lietvedība tika izbeigta;

- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu 
A.Z., dzim.1969. g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR 
apmērā, G.Z., dzim.1960. g., - 35 EUR apmērā;

- par elektronisko sakaru tīklu bojāšanu M.P., dzim. 
1976. g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 
2014. gada 4. novembrī plkst.13:00 Krāslavas novada 
domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

24. oktobrī Krāslavas novada domē notika darba tikšanās, kurā pie-
dalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. Krāslavas novada dome aici-

na uzņēmējus informēt par plā-
notajām investīcijām, jo īpaši 
saistībā ar jaunu darba vietu 
radīšanu ražošanas zonās, lai 
pašvaldība varētu paspēt ie-
strādāt attīstības dokumentos 
iespējamās kopprojektu ide-
jas. Piemēram, pievedceļu un 
komunikāciju sakārtošanai, 
elektrības ievilkšanai utt. 

Informāciju uzņēmēji var sūtīt 
Attīstības nodaļas vadītājai 

Inārai Dzalbei 
uz e-pastu - 

inara@kraslava.apollo.lv.

Lai varētu saņemt detalizē-
tāku informāciju par minēto 
programmu, kā arī citām ak-
tualitātēm uzņēmējdarbībā, 
visi interesenti tiek laipni aici-
nāti 5.novembrī plkst.11.00 uz 
informatīvo sanāksmi Krāsla-
vas novada domes zālē (Rīgas 
ielā 51).
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darbi, notikumi, cilvēki

Izrādās, jāgaida nav ilgi. „Mēs ļoti ceram, 
ka nākamā gada pavasarī šos darbus, kas ilgst 
jau vienpadsmit gadus, veiksmīgi pabeigsim,” 
saka VKPAI Latgales reģionālās nodaļas valsts 
inspektore Dzintra Bukeviča, „tas, protams, ir 
atkarīgs no fi nansējuma, cik tiks iedalīts, cik 
ātri ienāks un cik ātri restauratori varēs darbus 
veikt. Bet mums ir tādas cerības, ka nākamā 
gada pirmajā pusē restaurācijas darbus pabeig-
sim, lai varētu atsegt altāri ar abām freskām –„ 
Svētais Pēteris un Svētais Pāvils” un „Svētais 
Ludviķis dodas krusta karā”.”

Paredzams, ka visas altāra daļas, kuras tiku-
šas pārkrāsotas reizes 10, beidzot būs redza-
mas savā sākotnējā izskatā, kādu arhitekti un 
mākslinieki 18.gs. vidū bija ieprojektējuši. 

Restaurācijas process, kurā iesaistījās gan 
Latvijas, gan Polijas pārstāvji, izvērtās ļoti 
darbietilpīgs un dārgs. 

Darbus no Latvijas puses fi nansē VKPAI un 
Kultūrkapitāla fonds, no Polijas puses – Poli-
jas Kultūras ministrija.

Paralēli darbam pie centrālā altāra, baznīcā 
notiek arī sānu altāru gleznu atjaunošana. 

Dz. Bukeviča: „Pagājušajā gadā tika atjaunota 
„Trīsvienība” – gleznai apakšējā daļa bija nomelnē-
jusi un zudusi, audeklā bija caurumi un tas izskatī-
jās kā marle. Pateicoties Rietumu bankas projektam, 
glezna tika dublēta un restaurēta.”

Šogad tiek restaurēts „Svētais Vincents”, glezna ir 
noņemta,  un tās vietā var apskatīt darbu, kas reiz bija 
redzams centrālā altāra augšējā daļā. 

Pēc valsts inspektores teiktā, darbs noteikti tiks 

turpināts arī pie citām baznīcas altārgleznām. 
Nesen tika izpētīta Svētā Roha altāra glezna, kura 

īpašu interesi visiem kultūras mantojuma sargātājiem 
un mākslas ekspertiem izraisīja ar to, ka darba otrā 
pusē ir oriģināla 19 gs. glezna, kas ir ārkārtīgi vērtīgs 
mākslas piemineklis. Jācer, ka arī šīs gleznas restau-
rācijai līdzekļi tiks atrasti. 

Šobrīd darbi vēl turpinās, baznīcā strādā 5 restau-
ratori, jo pavasaris nemaz nav aiz kalniem. 

Inga Kavinska, 
autores foto

PAVASARĪ TIKS PABEIGTI
 RESTAURĀCIJAS DARBI BAZNĪCĀ 

Restaurācijas darbi Krāslavas Ro-
mas katoļu baznīcā turpinās, šķiet, 
veselu mūžību. Pat jau pierasts, ka 
kādu altāra daļu klāj sastatnes. Taču 
tas drīzāk priecē apmeklētājus, jo 
skaidrs, ka reiz pienāks tā diena un 
dievnama centrālais altāris atklāsies 
visā savā spozmē un krāšņumā.

PARAKSTĪTI 
TRĪS LĪGUMI

Oktobra sākumā Krāslavas novada domes priekšsēdē-
tājs Gunārs Upenieks un Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) di-
rektore Dagnija Vanaga parakstīja trīs līgumus. 

Kā pastāstīja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības vadītājs Arkādijs Petaško, divi līgumi starp pašvaldību 
un tehnikumu ir saistīti ar atļauju bez maksas izmantot telpas, kurās 
norisinās praktiskās nodarbības saskaņā ar jauno mācību program-
mu „Autotransports”, un ar datorvadāmā robota-manipulatora nomu 
kokapstrādes nodarbībām. Tika atjaunots un parakstīts līgums par 
sadarbību. 

Arkādijs Petaško: „Iepriekšminētie līgumi ir viena no produktīvā-
kajām sadarbības formām, kurā ir iesaistīta gan valsts, gan pašval-
dība.” 

Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga pateicās Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam par atsaucību un ini-
ciatīvu, kas veicina ciešāku un auglīgāku sadarbību starp RVT un 
pašvaldību, līdz ar to vietējai jaunatnei ir iespēja iegūt specialitātes, 
kuras ir pieprasītas mūsdienu darba tirgū, savā dzimtajā novadā. 

Pašlaik Rīgas Valsts tehnikums ir vislielākā arodizglītības mācību 
iestāde Latvijā, profesijas pamatus tajā apgūst 2500 audzēkņu. Teh-
nikumam ir četras teritoriālās struktūrvienības – Balvos, Krāslavā, 
Limbažos un Laidzē. Kopš šī gada mācību iestādē tiek piedāvāts 
apgūt visas tehniskās specialitātes. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Krāslavas novadā par tradīciju kļu-
va senioru pasākumi kultūras namā, 
tie ir atpūtas vakari, kas veltīti valsts 
svētkiem, tematiskie vakari un vien-
kārši tikšanās, lai padziedātu, pa-
dejotu, no sirds atpūstos un kaut uz 
neilgu laiku aizmirstu par ikdienas  
problēmām un raizēm.

Šajās senioru ballēs mūsu ansamblis „Vara-
vīksne” vienmēr uzstājas ar dziesmām. Vienu 
no atpūtas vakariem apmeklējusi Zinaīda Ka-
zakeviča, mūsu novadniece, Daugavpils no-
vada Križu mikrorajona pensionāru biedrības 
„Draudzība K” valdes locekle. Tieši viņai un 
biedrības priekšsēdētājai Jeļenai Šalajai radās 
ideja aicināt mūsu ansambli uzstāties Daugav-
pils pensionāru priekšā. 24.oktobrī notika šī 
divu novadu pensionāru tikšanās. Mēs izpildī-
jām sešas dziesmas un tautasdziesmu popuriju 
latgaliešu, krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu un 
latviešu valodā. 

Mūsdienās, televīzijas un interneta gadsim-
tā, var izvēlēties mūziku atbilstoši jebkurai 
gaumei. Taču senioriem ir tuvākas dziesmas, 

kas tiek izpildītas dzīvajā skanējumā, īpaši 
tad, ja tas ir vienaudžu izpildījums. Vajadzē-
ja redzēt cilvēku reakciju, neviltotu interesi, 
līdzpārdzīvojumu, klausoties dziesmu tekstus! 
Daudzas sievietes pat apraudājās. Neskatoties 
uz to, ka programma turpinājās veselu stundu, 
kad noskanēja pēdējais akords, bija dzirdami 
jautājumi: „Vai tiešām jau viss?”

Liels paldies Krāslavas novada domei par 
piešķirto transportu, bet Valentīnai Kokinai 
un Edmundam Gekišam - par to, ka piedalījās 
šajā pasākumā Daugavpils pilsētā. Mēs esam 
ļoti pateicīgi biedrībai „Draudzība K” par silto 
uzņemšanu. 

Ansambļa „Varavīksne” vadītāja 
Tatjana Vagale un dalībnieki

DZIESMA IEPAZĪSTINA UN SATUVINA

 Krāslavas novada pensionāru bied-
rība aicina Krāslavas un novada se-
niorus papildināt esošos pašdarbības 
kolektīvus:

- latviešu vokālais ansamblis „Retro”, tālr. 
26221891;

- tautas deju kopa „Senči” (sievietes un vī-

rieši), tālr. 20237969;
- Eiropas deju kopa „Mežrozīte,”, tālr. 

20237969;
- poļu vokālais ansamblis „Strumeņ”, tālr. 

28846157;
- krievu vokālais ansamblis „Ivuška”, tālr. 

26221891;
- baltkrievu vokālais ansamblis, 

tālr.29102852.
Gaidām zvanus 

līdz 2014.gada 20.novembrim. 

AICINĀM

Dievkalpojumu 
kārtība

Krāslavas 
sv.Ludvika 

Romas katoļu 
baznīcā

1. novembris
 (sestdiena)
VISI SVĒTIE (lieli svētki)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par miru-

šajiem
18:00 – Sv. Mise (latviski)
 
2. novembris 
(svētdiena)
VISU TICĪGO MIRUŠO PIE-

MIŅAS DIENA
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
  Procesija par mirušajiem
15:00 – Sv. Mise
 (Krāslavas Vecajos katoļu ka-

pos)

8. novembris
 (sestdiena)
13:00 – Dievkalpojums 
(Krāslavas Meža kapos)
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Tālāk devāmies ciemos pie Krāslavas keramiķiem Valda un Olgas Pauliņiem, kuri šogad 
Šokolādes kalna pakājē atvēra brīvdienu māju „Saules māja”. Un šī māja patiešām ir it kā 
saules pilna. Vismaz man radās tāda sajūta! Kā jau mākslinieki ar zelta rokām un radošu 
pieeju dzīvei šo māju ir gaumīgi iekārtojuši paši saviem spēkiem. Šeit ir paredzēts izmitināt 
septiņus cilvēkus (vienā istabā - 4 gultas un otrajā istabā - 3 gultas), duša, tualete, mājīga 
virtuve ar kamīnu... Viss, kas ir vajadzīgs jaukai atpūtai ģimenes vai draugu lokā.

Adrese: Sauleskalna iela 22, Krāslava, tālr. 29128695.

Nākamā pietura ir turpat 
Sauleskalna ielā - ciemata 
mājā „Relax”. Klusa, skaista 
vieta blakus mežam un Jāņu-
pītei, un tikai 10 minūšu gā-
jienā no pilsētas centra. Šeit 
mājas otrajā stāvā tiek pie-
dāvātas naktsmītnes pieciem 
cilvēkiem. Šobrīd jau otrais 
stāvs ir aizvērts, jo saimnieki 
uzņem viesus tikai no maija 
līdz septembrim. Piedāvā arī 
pirtiņu. Saimniece var pa-
cienāt ar ekoloģiski tīriem, 
pašaudzētiem produktiem. 
Brīvajā laikā saimniece iz-
gatavo slāvu lelles, kuras 
šeit var iegādāties.

Adrese: Sauleskalna iela 
8, Krāslava, tālr. 27078500.

Tālāk devāmies uz brīvdienu māju „Gliemji”, kas atrodas 1 km attālumā no Krāslavas. Ir 
patiess prieks, ka mūsu novadā parādījās vēl viena skaista un sakopta vieta, kas piedāvā tel-
pas svinībām līdz pat 60 cilvēkiem, kā arī gaumīgi noformētu galdu klāšanu. Šeit mazbērni 
saimnieko vectēva celtā un veidotā saimniecībā, kur veiksmīgi pratuši apvienot senatnīgo ar 
mūsdienīgo, neizjaucot gadu desmitiem radīto auru šajā vietā. 

Pieejams bezmaksas bezvadu interneta pieslēgums un viss nepieciešamais ērtai atpūtai. 
Blakus atrodas neliels sakopts dīķis. Lauku pirts, ozolkoka baseins. Izmitināšanas iespējas 
piedāvā sešiem cilvēkiem un ciemos gaida dažādu godu rīkotājus. 

Saimniecībā audzē un piedāvā dārzeņu un viengadīgo puķu stādus, daudzgadīgās pu-
ķes apstādījumiem, kā arī dekoratīvo krūmu un koku stādus. Izstrādā dārzu un apstādījumu 
projektus, piedāvā dēstus, pieņem pasūtījumus dēstu audzēšanai. Interesentus iepazīstina ar 
dekoratīvo augu audzēšanas noslēpumiem.

Adrese: „Baltiņi”, Krāslavas novads, tālr. 26840027, 28232729.

.Kaplava... Zirgu sēta „Klajumi” priecē savus ciemiņus jau no 1998.gada, veiksmīgi attīs-
tās un paplašina savu piedāvājumu klāstu. Pagājušajā gadā durvis vēra Klajumu „Ķemeru” 
apartamenti. Vienkārši skaista vēsturiska māja, kurā viss ir pārdomāts „līdz sīkumiem”. Te 
var uzņemt septiņus viesus. Tiek piedāvāta virtuve, plaša kamīnzāle, „melnā” pirtiņa un 
visas ērtības. 2013.gadā saimniecībai piešķirta goda zīme „Latviskais mantojums”. Saimnie-
cība ir Kulinārā mantojuma tīkla dalībniece. 

Šogad darbu sāka Klajumu „Ga-
niņi” ar astoņām gultasvietām, 
omulīgām istabiņām, kā arī iespē-
ju nakšņot cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. Saimnieku rūpes, dabas 
parka brīnišķīgo dabu var baudīt, 
dodoties izjādēs zirga mugurā vai 
pavizināties ratos. Saimniecībā ir 
divpadsmit zirgu.

Adrese: Kaplava, tālr. 29472638, 
www.klajumi.lv.

NOTIKA PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS, IEPAZĪSTOT JAUNUS KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA PIEDĀVĀJUMUS!
9.oktobrī Krāslavas novada TIC rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu, iepazīstot Krāslavas novada tūrisma piedāvājumus. Prieks, ka mūsu pilsētā un 

novadā parādās jaunas naktsmītnes un jauni tūrisma produkti. Gribējām ar tiem iepazīstināt mūsu novadniekus un tūrisma uzņēmējus, viesus un inte-
resentus no kaimiņu novadiem. Redzēt un zināt gribētāju kompānija bija kupla, ne tikai no mūsu novada, bet arī no Aglonas, Rēzeknes, Līvānu, Dagdas 
novadiem, kā arī no Rīgas, kopumā vairāk nekā 60 cilvēki. Vispirms visus iepazīstinājām ar Krāslavas novada TIC jaunajām telpām – Pils iela 2, tad de-
vāmies ceļā un apciemojām jaunās naktsmītnes.

Pirmā mūsu jaukās kompānijas pietura bija ciemata māja „Aveņkrasti”, kas atrodas pašā 
Krāslavas vēsturiskajā centrā pretī parkam. Mājas otrajā stāvā saimnieki piedāvā izmitinā-
šanai divus numuriņus (divvietīgs un trīsvietīgs). Pieejama duša, tualete, virtuve, omulīga 
terase ar skatu uz Daugavu, bezmaksas interneta pieslēgums. Saimnieki iepazīstina ar intere-
santiem stāstiem, kādus grāmatās varbūt nemaz nevar izlasīt - par Rīgas ielas iedzīvotājiem, 
seniem notikumiem Krāslavā.  
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Aktīvai brīvā laika pavadīšanai iepazināmies ar spēli „Airsoft”. Tikai 5 km attālumā no 
Krāslavas (Ūdrīšu pagastā, aiz rūpnīcas „LatGran”) Podjavu ģimene piedāvā militāri spor-
tisku spēli „Airsoft”. Īstenībā viņi ir vienīgie, kas piedāvā šo spēli Latgalē!

„Airsoft” ir komandu sporta veids jeb militāras simulācijas spēle. Tās pamatā lieto kaujas 
ieroču kopijas, kas šauj ar 6 mm plastmasas lodītēm. Šie ieroči ir precīzas kaujas ieroču kopi-
jas - izskats, izmēri, svars un pat magazīnu nomaiņa ir identiska kā īstajiem kaujas ieročiem. 
No „Airsoft” šauteņu lodītēm 
neizdalās nekāda krāsa, tamdēļ 
„Airsoft” ir spēle, kurā ir sva-
rīgi būt godīgam un katram tās 
dalībniekam pašam ir jākonsta-
tē trāpījums.

„Airsoft” spēles pamatā lieto 
kaujas ieročus, kas ir „Airsoft” 
bieži tiek salīdzināts ar peint-
bolu, taču šī spēle ir krietni aiz-
raujošāka un azartiskāka. Un 
mūsu jautra kompānija to va-
rēja izbaudīt un pārliecināties!

Saimnieki piedāvā arī „mel-
no” pirti un citas aktivitātes lie-
liem un maziem svaigā gaisā, 
bet Krāslavā piedāvā velonomu 
un velremontu.

Adrese: Ūdrīšu pagasts, tālr. 
29168156, 29992941.

Tālāk braucām ciemos uz z/s „Kurmīši”, kas audzē un ievāc dažādu sugu ārstniecības augus 
dabas parkā „Daugavas loki”. Kopš 1994.gada šeit aug aptuveni 30 veidi ārstniecības augu, 
tostarp arī Latvijā savvaļā sastopamie. Saimnieki piedāvā iepazīties ar ārstniecības augu 
audzēšanas un sagatavošanas noslēpumiem. Pēc ekskursijas ir ekskluzīva iespēja degustēt 
un iegādāties „Kurmīšu” zāļu tējas. Īpašais piedāvājums: „Saber savu tēju” – atbilstoši savas 
dzimšanas dienas datumam vai kādam citam nozīmīgam notikumam – pēc cipariem varat sa-
bērt īpašu, tikai savu tēju. 
Bet tagad z/s „Kurmīši” 
saviem viesiem piedāvā 
bioloģiskās bišu vaska šū-
nas, sveces no vaska, kā arī 
izgatavot sveci savām ro-
kām sveču darbnīcā. Ivars 
Geiba, protams, ir labākais 
gids savā saimniecībā!

Šeit mūs sagaidīja arī 
garšīgas un sātīgas pusdie-
nas... Adrese: Ūdrīšu pa-
gasts, tālr. 26538824.

Nākamais Krāslavas novada jaunums ir lauku māja „Upes dižvietas”, kas atrodas dabas 
parkā „Daugavas loki” (6 km attālumā no Krāslavas un 150 m attālumā no Daugavas). Saim-
nieki mājo pirmajā stāvā, otrā stāva divās istabās var uzņemt astoņus viesus. Saimnieki ir 
no Vācijas, pagaidām runā ar viesiem tikai vācu un angļu valodā, ir iegādājušies šo zemes 
stūrīti, kopj, saimnieko, gaida viesus un plāno, lai būtu ērti un interesanti. Māja ir piemē-
rota atpūtai ar ģimenēm, kā arī visiem tiem, kuri meklē klusumu. Garām ved velomaršruts 
„Daugavas loki”, tāpēc piedāvā iznomāt trīs velosipēdus, var pieslēgties kemperi. Daugavas 
krastu meži bagāti ar sēnēm un ogām. Dabas baudīšanai plāno ierīkot lapeni, uzcelt pirti, 
kempinga mājiņu. Lai tik izdodas! Adrese: Ūdrīšu pagasts, tālr. 29146034.

Nākamais mūsu apmeklējuma objekts ir brīvdienu māja „Marušiņas”. Lieliska vieta nakš-
ņošanai Daugavas senlejā. Tā ir vēsturiska māja! Kā pastāstīja pati saimniece: vienā mājas 
galā saglabājās 20.gs. 20-ie gadi, bet otrajā mājas galā - 70-ie gadi. Patiešām tā ir! Šeit savā 
ziņā ir māja - muzejs. Viss tā arī saglabājās, kā te bija, kad paši mājas saimnieki vēl šeit 

dzīvoja. Te ir iespēja izjust Latgales noskaņu viensētā un vērot saulrietu Daugavas loku ap-
kārtnē, 7 km no Krāslavas un 2 km attālumā no Daugavas. Te varēsiet piedzīvot brīvdienas 
ar senatnīgu un īsti latgalisku auru - pie mājas saimnieku vecmāmiņas krāsns, mājā, kur 
saglabāta autentiskā vide un interjera elementi. Sirmās mājas pašreizējie saimnieki saglabā 
vecmāmiņas un vecāku radīto vidi un atmosfēru, divās istabās var uzņemt astoņus viesus. 
Paldies saimniecei, ka nepārdeva šo īpašumu, bet cenšas saglabāt un popularizēt mūsu lat-
galisko identitāti!

 Adrese: Vilmaņi, Ūdrīšu pagasts. Tālr. 29160585

Un beidzot pēdējais mūsu brauciena objekts ir saimniecība „Cīruļi”, kas atrodas dabas 
parkā „Daugavas loki” ciemā ar nosaukumu „Lielie Muļķi”. Saimnieki Inta un Pēteris aicina 
iepazīties ar bišu dzīvi, kā arī piedāvā produkcijas degustāciju un iegādi. Saimniece aizrau-
joši stāsta, kā radies ciema nosaukums... Bet saimnieks ir mākslinieks un piedāvā iegādāties 
savas gleznas. Šogad blakus saimniecībai ierīkota atpūtas vieta. 

Adrese: Ūdrīšu pagasts, Lielie Muļķi, tālr. 29968900.

Krāslavas novada TIC vārdā pateicos visai mūsu jaukajai kompānijai, kas pavadīja kopā 
ar mums šo dienu un apmeklēja Krāslavas pilsētas un tuvākās apkārtnes tūrisma jaunumus! 
Paldies saimniekiem par laipno uzņemšanu! Tā bija patiešām skaista rudenīga diena! Un es 
sapratu vienu – ka es vēl vairāk lepojos ar mūsu KRĀSLAVAS novadu un novada CILVĒ-
KIEM! Tā kā mūsu novadā ir vēl daudz kas jauns apskatāms un iepazīstams, tad uz tikšanos! 

Sagatavoja
Tatjana Kozačuka,

Krāslavas novada TIC vadītāja

NOTIKA PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS, IEPAZĪSTOT JAUNUS KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA PIEDĀVĀJUMUS!
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INTERVIJA

- Tautas gudrība vēstī - 
„Ļauj Dievam darīt Dieva dar-
bu, bet neesi kūtrs darīt savu 
darāmo”. Priesteri Rodion, kā 
var saprast, kad ir nepieciešams 
paļauties tikai uz Dieva gribu 
un kad pašam jāpieliek pūles un 
kaut kas jāmaina savā dzīvē?

- Ir zināms arī tāds teiciens: „Lū-
dzies tā, it kā viss būtu atkarīgs no 
Dieva, un strādā tā, it kā viss būtu 
atkarīgs no tevis”. Ir jāatrod zelta 
vidusceļš starp šiem diviem apgal-
vojumiem. Jo, paļaujoties tikai uz 
Dievu, var attaisnot savu laiskumu. 
Mūsdienu pasaulē kristieši varētu 
izdarīt daudz vairāk, ja vien nebūtu 
tik kūtri. Daudzi arī baidās uzņem-
ties atbildību par savu dzīvi, tāpēc 
ka netic, ka Dievs viņus atbalsta un 
novēl viņiem tikai to labāko. Viņi 
neuzticas Dievam un neuzticas 
paši sev. 

- Vai var vērsties pie Dieva un 
lūgties saviem vārdiem, vai obli-
gāti jāzina un jāizmanto teksti, 
kas ir uzrakstīti lūgšanu grāma-
tās? 

- Manuprāt, galvenās lūgšanas 
gan jāzina, un ir svarīgi mācēt pie-
dalīties Svētajā Misē.

Ir mutiskā lūgšana, ir arī iekšējā 
sirds lūgšana. Viena otru papildina. 
Mutiskajā lūgšanā mēs izmanto-
jam cita cilvēka uzrakstītas, jau 
gatavas domas, atklājot sev jaunus 
apvāršņus. Kāds cilvēks man atzi-
nās: „Es skaitu šo lūgšanu, tāpēc 
ka pats es nevarētu kaut ko tādu 
izteikt.” 

Nesen Krievijā es iepazinos ar 
jezuītu tēvu, kurš atbrauca uz kādu 
draudzi ar mērķi caur individuālām 
sarunām palīdzēt cilvēkiem atklāt 
jaunu jēgu personiskajai lūgšanai. 
Daži viņam atzinās, ka, pastāvīgi 
izmantojot lūgšanas no grāmatas, 
saprata, ka ir apstājušies vienā 
vietā, nevirzās uz priekšu. Jezuītu 
tēva uzdevums bija palīdzēt cilvē-
kiem atklāt iekšējo lūgšanu ar sir-
di. Var arī lūgties, neizmantojot jau 
uzrakstītos vārdus, bet, piemēram, 
ticībā piedzīvojot Dieva klātbūtni. 
Ir cilvēki, kuru lūgšana ir viņu la-
bajos darbos – viņi palīdz līdzcil-
vēkiem. Viņu darbi izriet no lūgša-
nas. Galvenais, lai lūgšanas laikā 
notiktu tikšanās ar Dievu. Var teikt 
daudz vārdu, skaitīt daudz lūgšanu, 
taču tā arī nesatikt Dievu. 

- Priesteri Rodion, jūs apgal-
vojat, ka palīdzība līdzcilvēkam 
arī ir sava veida lūgšana. Piemē-

ram, līdzcilvēkiem var palīdzēt, 
sniedzot žēlastības dāvanas trū-
cīgajam. Un kā rīkoties, ja zini, 
ka cilvēks, kas lūdzis šo naudu, 
izmantos to alkohola pirkšanai?

- Vai Krāslavā ir kāda organizā-
cija, kas strādā ar alkoholiķiem?

- Cik es zinu, nav.
- Studiju laikā Rīgā iepazinos 

ar Mātes Terēzes no Kalkutas mā-
sām, pie kurām es vienu gadu reizi 
nedēļā kalpoju virtuvē, kur gata-
voja ēdienus maznodrošinātiem 
iedzīvotajiem. Māsas piedāvāja 
cilvēkiem iespēju iestāties anonī-
mo alkoholiķu grupās un uzsākt 
tajās Minesotas 12-soļu rehabili-
tācijas programmu. Satiekot tur 
daudzus, kuri uzsāka jaunu dzīvi 
bez alkohola, esmu ieraudzījis cik 
spēcīgās ir šādas savstarpējā atbal-
sta grupas. Daudzās pilsētās tiek 
organizētas anonīmo alkoholiķu 
un narkomānu grupas, notiek kursi 
līdzatkarīgajiem (ģimenes locek-
ļiem). Atceros, ka vienā līdzatkarī-
go lekcijā bija teikts, ka, atbalstot 
cilvēka atkarību, mēs iedzenam 
naglu viņa zārkā. 

- Ir arī citi atkarības veidi. Kā 
jums šķiet, internets – cik lielā 
mērā tas ir labums un ļaunums 
mūsu dzīvē?

- Pasaule nesastāv tikai no mel-
nās un baltās krāsas, pastāv arī 
pelēkais, t. i. neitrāls. Domāju, ka 
viss var kalpot gan labumam, gan 
var kaitēt. Viss ir atkarīgs no tā, 
kā izmantot internetu. Pirmkārt, 
tīmeklis piedāvā daudz iespēju. 
Pateicoties tam, pasaule kļūst cil-
vēkam informatīvi tuvāka – mēs 
zinām, kur un kas notiek. Taču in-
formācijas pieejamība nereti kļūst 
bīstama, jo ne visa informācija 
un komunikācijas līdzekļi strādā 
cilvēku labā. Nemitīgi lasot ziņas 
vai sarakstoties ar kādu čatā, var 
rasties ilūzija, ka tā ir tā pilnvērtīgā 
dzīve.

Stīvs Džobss, viens no fi rmas 
„Apple” veidotājiem, fi rmas, kas 
izlaida pirmos personīgus datorus 
un izdarīja XXI gs. tehnoloģisko 
revolūciju, savā ģimenē vakarus 
bija veltījis sarunām ar bērniem, 
kopīgām pastaigām, pārrunām par 
grāmatām. Šajā laikā neviens, sa-
runājoties ar tēvu, nedrīkstēja lie-
tot viņa paša fi rmas viedtālruni. Tā 
Džobsa bērni izauga neatkarīgi no 
internēta.

- Latvijā jau vairākus gadus 
ir novērojama šāda tendence 

– pirms noslēgt laulību, jaunie 
cilvēki pietiekami ilgu laiku dzī-
vo kopā, pārbaudot attiecību 
stiprumu. Kā jūs domājat, tas 
ir labāk variants nekā tad, kad 
jaunieši no sākuma apprecas, 
bet pēc gada jau šķiras?

- Nesen izlasīju indiešu autora 
grāmatu, kurā viņš rakstīja: „Mēs 
nesaprotam jūs – eiropiešus. Jūs 
vispirms iemīlaties, bet pēc tam 
noslēdzat laulību, bet mēs Indijā 
no sākuma noslēdzam laulību, bet 
pēc tam iemīlamies.” 

Mūsu sabiedrībā pašlaik ir pie-
ņemts pārmērīgi vērtēt savas jūtas. 
Taču nevajadzētu pieļaut situāciju, 
kad jūtas pārvalda mūsu dzīvi, tā-
pēc ka ir vērtības, kurām ir jāpa-
stāv neatkarīgi no mūsu emocijām, 
vai jūs man piekrītat? Bez šaubām, 
individualitāte, personība ir vēr-
tība, taču laulība arī ir nemazāka 
vērtība.

Oktobra beigās Romā noslē-
gusies Bīskapu Sinode, kas bija 
veltīta ģimenes jautājumiem. Šīs 
Sinodes ietvaros par ģimeni tika 
aicināti runāt ne tikai bīskapi un 
priesteri. Jautājumus par to, kā 
nostiprināt ģimeni, kā piešķirt ģi-
menei lielāku vērtību, apsprieda un 
sniedza personisko liecību katoļu 
ģimenes no visas pasaules. Tagad 
rietumu sabiedrībā daudzi cilvēki 
uzdod jautājumu – kas ir ģimene? 
Vīrs, sieva, bērni? Vai ir iespējams 
arī cits modelis? Kādi ir laulības 
mērķi, cik stiprām ir jābūt laulības 
saitēm?

Pieņemot lēmumu par laulības 
slēgšanu, ir jābūt gudriem un jā-
atceras, ka kopdzīves pamatā ir ne 
tikai ziedi un maiguma izpausmes. 

Kad atnāk jaunais pāris un izsa-
ka vēlēšanos salaulāties, ātri var 
saprast, kā viņi skatās viens uz otru 
– caur rozā brillēm vai apzinoties 
visas otrās puses vājības. Pēc savas 
būtības laulības noslēgšanas diena 
ir bēru diena! Jaunlaulātajiem ir jā-
apglabā savs egoisms. 

Romas pāvests Jānis Pāvils II, 
vēl nebūdams pāvests, uzrakstīja 
grāmatu jauniešiem, kas gatavojas 
precēties. Grāmatas nosaukums – 
„Mīlestība un atbildība”. Es ņemu 
tevi par laulāto sievu vai vīru – tas 
nozīmē, esmu par tevi atbildīgs. 

- Vai kristiešiem obligāti jānē-
sā krustiņš? Vai ir nozīme, kā tas 
izskatās?

- Apustuļiem un pirmajiem kris-
tiešiem nebija kādu lietišķo atšķi-

rības zīmju. Viņu atšķirības zīmes 
bija mīlestība, brālība, solidaritāte, 
kas radās pateicoties ticībai Jēzum 
Kristum. Dievbijības priekšmeti 
(svētlietas) parādījās vēlāk. 

Pašlaik mēs nereti redzam, ka 
dažādus dievbijības priekšmetus 
izmanto kā amuletus. Pareizticīgo 
priesteris Aleksandrs Meņs uzraks-
tīja grāmatu „Maģisms un viendie-
vība”, kurā viņš atspoguļo robežu 
starp ticību kaut kādam maģiskam 
spēkam, kas ir cilvēka mēģinājums 
manipulēt ar nezināmās izcelsmes 
pārdabiskiem spēkiem, un viendie-
vību, kas ir ticība un pakļaušanās 
vienīgajam Visvarenajam Dievam.

Tāpēc krustiņu nēsāšanai un citu 
dievbijības priekšmetu izmantoša-
nai, piemēram, svētbildītei mašīnā, 
jābūt par mūsu ticības izpausmi un 
stiprinājumu. Taču ticēt vajadzētu 
nevis tam, ka ikona aizsargās, bet 
tam, kas ir attēlots šajā svētbildē. 

- Priesteri Rodion, ko jūs teik-
tu māņticīgiem cilvēkiem, kuri 
baidās no melnā kaķa, kas pār-
skrējis ceļam pāri, pārliecināti, 
ka mājās nedrīkst turēt ieplīsušo 
spoguli un neko nedrīkst pirkt 
pirms bērniņa dzimšanas?

- Tās arī ir maģisma izpausmes, 
tikai citā formā. Cilvēks tic, ka 
viņš ir atkarīgs no spēkiem, kas ir 
iracionāli, neizskaidrojami un ne-
paredzami. Vai ir pareizi ticēt tam, 
ka plaisa uz stikla var pārvaldīt 
mūsu dzīvi un likteni? 

Māņticība ir ticēšana māņiem, 
tam, kā nav. Māņticībai ir vienkār-
ši tukšība.

- Daži cilvēki uzdod sev tādu 
jautājumu - ja es pats izsūdzu 
grēkus Dievam, tad kāpēc man 
jāiet pie priestera?

- Kādam Dievam tic cilvēks, kas 
uzdeva šo jautājumu? Mans Dievs 
ir Jēzus Kristus, kas atnācis šajā 
pasaulē. No Bībeles mēs zinām, 
ka cilvēki vērsās pie Jēzus, un viņš 
teica: „Piedodu tev tavus grēkus.” 
Jēzus piedeva grēkus, kas bija pie-
rādījums tam, ka viņš ir Dieva dēls. 

Tolaik daudzi cilvēki to nesaprata, 
uzskatīja šos Jēzus vārdus par Die-
va zaimošanu. Un, lūk, mēs atkal 
saskaramies ar to pašu jautājumu. 
Cilvēks nesaprot, kā cita persona 
var piedot viņa grēkus, ja tos pie-
dod pats Dievs? Bet kur šodien 
atrodams Jēzus, kur var pieskarties 
viņam, dzirdēt viņu? 

- Ticīgo cilvēku dvēselē?
- Bez šaubām! Turklāt visi ticī-

gie kopā tiek saukti par Baznīcu! 
Tā Jēzus, sākot no apustuļiem un 
pirmajiem mācekļiem, vienmēr pa-
liek viņa dibinātajā Baznīcā. Tieši 
apustuļiem Jēzus deva uzdevu-
mu: „Kam grēkus atlaidīsiet, tiem 
tie tiks atlaisti...”, bet šodien viņš 
turpina piedod grēkus caur pries-
teriem, apustuļu pēctečiem. Un tā 
ir viņa izvēle, tā viņš pats gribēja. 
Mēs, priesteri, nepiedodam grēkus 
personīgi, bet tikai kalpojam ar šo 
dāvanu citiem. 

- 1. novembrī Romas katoļu 
baznīca svin Visu svēto dienu, 
bet 2.novembrī – Mirušo piemi-
ņas dienu. Kas kristiešiem ir jā-
dara šajās dienās?

- Pirmajā dienā mēs atceramies 
un priecājamies par dvēselēm, kas 
jau ir iegājušas debesīs un ir kopā 
ar Dievu. 2.novembrī lūdzamies 
par tiem, kas vēl ir šķīstītavā un 
gaida savienošanos ar Dievu. 

Baznīcas Tēvi teica, ka ir trīs 
Baznīcas: Triumfējošā, Karojošā 
un Cietošā Baznīca. Cietošās Baz-
nīcas dvēseles, proti, tie, kuri atro-
das šķīstītavas stāvoklī, ilgojas un 
gaida savienošanos ar Dievu. Mēs, 
Karojošā Baznīca, varam viņiem 
palīdzēt ar savu „cīņu”, ar labiem 
darbiem – lūgšanu, žēlsirdības dā-
vanām un gavēni, tādejādi, papildi-
not to, kā viņiem pietrūka, un palī-
dzot tiem ienākt svēto Triumfējošā 
Baznīcā. 

- Paldies, jums, priesteri Ro-
dion, par saturīgām atbildēm! 

Intervēja Elvīra Škutāne

 „LŪDZIES TĀ, IT KĀ VISS 
BŪTU ATKARĪGS NO DIEVA,

 UN RĪKOJIES TĀ, IT KĀ VISS 
BŪTU ATKARĪGS NO TEVIS”

 Rodions Doļa ir dzimis Rēzeknē, bet izaudzis Krievijā. Viņa tēvs, būdams militārper-
sona, tika nosūtīts dienēt uz Ulanudi, kas atrodas Austrumsibīrijā, un ģimene sekoja 
viņam. 

Pēc skolas beigšanas Rodions atgriežas Latvijā un iestājas Rēzeknes Augstskolas Vēs-
tures fakultātē. Pēc gada jaunietis mainījis savu izvēli un iestājies Rīgas Garīgajā se-
minārā. Pašlaik priesteris Rodions jau trīs mēnešus kalpo par vikāru Krāslavas Romas 
katoļu baznīcā. 

Intervijā – jaunā priestera pārdomas par mūsdienās aktuālajiem jautājumiem, kurus 
mēs sev uzdodam, bet ne vienmēr atrodam atbildes. 
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izglītība

Vēl pavisam nesen ar ru-
denīgi skaistiem ziediem 
rokās mēs devāmies uz sa-
vām skolām, lai sāktu jau-
nu darba cēlienu, tiktos ar 
klasesbiedriem un skolotā-
jiem, bet nu jau klāt pirmās 
skolēnu brīvdienas. Šie divi 
pirmie mēneši ir pagājuši 
ļoti ātri - gan esam mācīju-
šies, gan piedalījušies inte-
resantos pasākumos. Viens 
no tiem bija Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas rīkotais 
„Teatrāļu saiets – 2014”.

Krāslavas novadā mācās daudz 
bērnu un jauniešu, kuriem pa-
tīk teātris, tāpēc vairākās skolās 
darbojas teātra pulciņi. Līdz šim 
novada teatrāļi satikās vien teātru 
skatēs un konkursos. Pašsapro-
tami, ka tādās reizēs ir nedaudz 
kareivīga atmosfēra un draudzī-
gumam īsti nav vietas, tāpēc mēs, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas teātra 
sporta pulciņš „Vārna”, nolēmām, 
ka vajadzētu ko mainīt, satikties 
draudzīgā un nepiespiestā at-
mosfērā. Pavasarī pieteicāmies 
Krāslavas novada domes jauniešu 
projektā, guvām atbalstu un no-
lēmām sarīkot Krāslavas novada 
teatrālu saietu.

Pasteidzoties notikumiem pa 
priekšu, varu droši teikt, ka tā bija 
lieliska doma. Pasākumā piedalī-
jās teātru pulciņi no piecām nova-
da skolām: Izvaltas pamatskolas, 
Indras vidusskolas, Krāslavas pa-
matskolas, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas un Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas. 

Kad visi bija sabraukuši, bija 
laiks iepazīties. Katram pulciņam 
bija uzdots mājasdarbs – sagata-
vot sava pulciņa īsu prezentāciju 

(ar teātra elementiem). Te nu pa-
mazām sākās jautrība – bija gan 
vārnas, gan dziesmas, gan dejas, 
gan avotiņa attēlošana. Pēc tam 
darbojāmies kopā. Lai gan sāku-
mā bijām mazliet sasaistīti, jau 
pavisam drīz ikviens bija iejuties 
un atraisījies. Visi kopā spēlējām 
dažnedažādas zināmas un arī pa-
visam jaunas etīdes un teātra spor-
ta spēles.

Pēc šī darbīgā un interesan-
tā ievada bija jāsāk nopietnāks 
darbs. Izvēloties košās kļavu la-
pas, tikām sadalīti 10 krāsainās 
grupās, kuras saņēma dažādus uz-
devumus, piemēram, visiem tika 
iedota lapiņa ar dzejoli „Zaķīšu 
pirtiņa” un kāda emocija (prieks, 
bailes, u.c.) Tad nu katrai grupiņai 
bija jāimprovizē un jāizveido mini 
priekšnesumi: skumjā, dusmīgā, 
priecīgā vai bailīgā zaķīšu pirtiņa. 
Grupiņu priekšnesumi izraisīja 
ne mazumu smieklu un jautrības. 
Izrādās – vienu un to pašu stāstu 
var izstāstīt tik daudzos un dažā-
dos veidos. Tas bija tikai viens no 
daudzajiem improvizācijas uz-
devumiem todien. Tie visi mums 
palīdzēja iemācīties darboties ra-
doši, strādāt grupā un nebaidīties 
improvizēt.

Laiks paskrēja nemanāmi, un 
pienāca brīdis ķerties pie dienas 
galvenā uzdevuma. Katrai gru-
pai bija jāiestudē priekšnesums, 
kas saistīts ar Rīgas ielu. Lai at-
vieglotu (vai arī lai apgrūtinātu) 
mūsu uzdevumu, katrai grupai 
tika iedots uzveduma nosaukums, 
piemēram, „Krāslavas gurķa pie-
dzīvojumi Rīgas Centrāltirgū”, 
„Pētergaiļa sapnis”, u.c. Manas 
grupas temats bija „Veco dzirnavu 
noslēpums”. Izrādījās, ka izveidot 

savu improvizētu priekšnesumu 
nemaz nav tik viegli, kā sākumā 
varētu šķist. Katram bija savs vie-
doklis, idejas, bija grūti pieņemt 
vienotu lēmumu, bet, manuprāt, 
visas grupas ar to tika galā teica-
mi.

Tad devāmies uz pilsētas cen-
tru un piedalījāmies Rīgas ielas 
svētkos. Mūsu improvizācijas par 
Rīgas ielas tēmu bija kā veltījums 
Krāslavai un senajai Rīgas ielai.

Pēc uzstāšanās pilsētas laukumā 
devāmies atpakaļ uz skolu, kur 
dalījāmies pārdomās par paveikto. 
Es dzirdēju vienīgi pozitīvas at-
sauksmes, jo visiem patika šī die-
na, un pirmais teatrāļu saiets bija 
izdevies. Pasākuma turpinājumā 
notika diskotēka, kurā nemanīja 
neviena malā sēdētāja. Atliek vien 
pievienoties kādas skolotājas teik-
tajam, ka uz teātra pulciņiem nāk 
tie, kuri māk gan strādāt, gan at-
pūsties, vārdu sakot, paši labākie!

Visu jauno aktieru un saieta da-
lībnieku vārdā vēlos pateikties pa-
sākuma organizatoriem. Pirmkārt, 
Krāslavas novada domei, kura at-
balstīja šo ideju fi nansiāli, otrkārt, 
ģimnāzijas teātra sporta pulciņa 
„Vārna” vadītājai Dainai Andžā-
nei, bez kuras saiets nemaz nebūtu 
varējis notikt. Paldies Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas direktoram Jā-
nim Tukānam par telpām un at-
balstu, pavārei Valentīnai Kazimi-
rovai par garšīgajām pusdienām 
un launagu. Un, protams, milzīgs 
paldies mums pašiem, kuri bijām 
un darbojāmies. Uz drīzu tikša-
nos!

Ieva Jokste, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
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TIKAI IMPROVIZĀCIJA!

Psiholoģijas dienu aktivitātes, kuru galvenā 
tēma šogad bija LAIME, notika ne vien Rīgā, 
Jūrmalā, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā, Lie-
pājā, bet arī Krāslavas pamatskolā. No 6.ok-
tobra līdz 9.oktobrim Krāslavas pamatskolā 
notika nu jau tradicionālā Psiholoģijas nedēļa, 
kuras mērķis kā allaž ir iesaistīt aktivitātēs pēc 
iespējas lielāku skolēnu skaitu un ļaut izjust 
kopīgu darbošanās un kopā būšanas prieku, 
kārtējo reizi apstiprināja visiem zināmu teo-
riju- MĒS NEESAM IDEĀLI, MĒS ESAM 
UNIKĀLI. Nedēļas laikā notika improvizēta 
Laimes formulas laboratorija. Lielākā daļa 
skolēnu rotāja savu Laimes pakavu. Aplū-
kojot daudzveidīgos bērnu rotātos pakavus, 
saproti, ka, spēlējoties ar krāsām, var atklāt 
dziļākos bērna dvēseles pavedienus, izjūtas, 
pārdzīvojumus. 5.-9.klašu skolēni nedēļas lai-

kā meklēja atbildi uz jautājumu- kas ir LAI-
ME. Skolēnu sniegtās atbildes šobrīd veido 
patiešām unikālu un Ginesa rekorda cienīgu 
Latvijā vienīgo bērnu Laimes vārdnīcu. Var-
būt kādam, lasot bērnu atbildes, var rasties 
iebildumi, ka daži formulējumi nav stilistiski 
vai literāri pareizi, taču, manuprāt, galvenais 
ir tas, ka bērni paši ir meklējuši un raduši gad-
simtiem ilgi meklēto atbildi uz jautājumu- kas 
ir LAIME- viņiem saprotamā un skaidrā va-
lodā, neslēpjot, bet atklājot savu skatījumu uz 
šo vienkāršo, bet arī sarežģīto vērtību. Lasot 
bērnu atbildes, saproti, ka bērniem īstai laimei 
patiesībā nevajag daudz- mīlošus, atbalstošus 
un saprotošus vecākus, draudzīgu ģimeni, 
mājas, tuvu cilvēku mīlestību, veselību, drau-
dzību, ikdienas priekus. Mēs, pieaugušie, 
esam bērnu laimes pamats. Ar bērnu atbildēm 

var iepazīties Krāslavas pamatskolas mājas 
lapā www.kraslavaspsk.lv. 

Nopietns, bet ļoti sirsnīgs gan uzdevums, 
gan pārbaudījums sagaidīja 5.-9.klašu ko-
lektīvus, kuriem izlozes kārtā bija jāsagatavo 
aktivitāte „Smaidiņš sejā, prieciņš bērnam” 
sākumskolas skolēnu kolektīvam. Pārsteidza 
skolēnu izdoma - tautas un pašizdomātas 
mīklas, tējas galdi, kopīga vingrošana, dejo-
šana, dziesmas, radošie uzdevumi, atklātas 
sarunas. Sākumskolas skolēni bija pateicīgi 
un priecīgi par kopīgi pavadītu laiku, bet ve-
cāko klašu skolēniem bija iespēja novērtēt ne 
tikai savas organizatoriskās spējas, bet arī no 
cita skata punkta palūkoties uz skolotāja ik-
dienas darbu.  

Īpašu rosību un kustību skolā uzbūra akti-
vitāte „Atrodi pāri”. Skolēni no rīta izlozēja 
dažādus literārus, fi lmu, multfi lmu, pasaku 
tēlus - dienas laikā vajadzēja atrast savam 
tēlam piemērotu pāri. Lai arī uzdevums šķita 
diezgan sarežģīts, jo aktivitātē piedalījās da-
lībnieki no 5. līdz 9.klasei, tomēr skolēni ar 
to tika veiksmīgi galā. Vienkārši, bet rotaļīgi, 
mēs mācāmies draudzēties, būt kopā, priecā-
ties, un esam lepni, ka mums tas izdodas.

Psiholoģijas nedēļa noslēdzās zaļi tiešā šī 
vārda nozīmē, jo skolā bija Zaļā diena. Zaļa ir 
talantīgo, veselo un laimīgo cilvēku krāsa. Die-
na sākās ar vitamīniem bagātu ābolu mielas-
tu. Liels PALDIES Marijai Maļinovskai(1.b 
klase), Lāsmai Kumpiņai(5.b klase), Danie-
lam Dukaļskim (7.b klase), Kasparam Ko-
zlovskim ( 7.b klase) un viņu vecākiem, kā 
arī skolotājiem Gunāram un Jeļenai Japiņiem, 
Imantam un Lāsmai Dzirkaļiem, Irēnai Kri-
viņai, Ligijai Mačuļskai, Skaidrītei Gaspero-
vičai par garšīgajiem un sulīgajiem āboliem. 
Veselīgi paēduši, bērni –liels un mazs - visi 
kopā starpbrīžu laikā ļāvās kopīgām dejām. 
Izrādījās, ka mūsu garderobē zaļās krāsas 
nemaz tik daudz nav. Taču tas nebija šķērslis 
skolēniem uz skolu nākt zaļos tērpos - visza-
ļākās Krāslavas pamatskolas klases ir 1.a., 
2.a., 4.b., 3.a. un 5.a klases. Jūs esam ne tikai 
unikāli, bet galvenais - draudzīgi un vienoti! 
Apsveicam! 

Nedēļa pagāja kā viens mirklis, taču drau-
dzības un sadarbības ideja kopā ar mums būs 
visu gadu.

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas psiholoģe

PSIHOLOĢIJAS NEDĒĻA KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ
Jau otro gadu Latvijā oktobra mēnesī tika organizētas Psiholoģijas 

dienas. Starptautiskā līmenī šādus pasākumus rīko Apvienoto Nāciju Or-
ganizācija sadarbībā ar Amerikas Psiholoģijas Asociāciju. Psiholoģijas 
dienu mērķis- sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai, kā arī 
informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko psihologi 
var piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, tajā skaitā veicināt izpratni 
par to, kādas atšķirības ir starp psihologa, psihoterapeita un psihiatra 

EJOT LAIMES CEĻUS...
Darot labus darbus, mēs kļūstam ne tikai labāki, bet arī 

laimīgāki. Psiholoģijas dienu un Labo darbu nedēļas ietva-
ros Krāslavas pamatskolā 16.oktobrī notika radošā dar-
bnīca vecākiem ar bērniem „Ejot laimes ceļus...”. Mērķis 
- vienkāršs un skaists - kopīgi darbojoties, izjust ne tikai 
patiesu prieku par kopā būšanu un gandarījumu par pa-
veikto, bet ar saviem darbiņiem iepriecināt un dāvāt lai-
mes izjūtu citiem. 

Pēc darba dienas Krāslavas pamatskolā pulcējās 20 ģimenes - gan 
tēti, gan mammas, vecmāmiņas un tantes ar bērniem, gan arī ģimenes 
pilnā sastāvā. Ir pasākumi, par kuriem ir viegli un visiem saprotami 
pastāstīt, bet ir tādi, par kuriem var daudz pateikt, bet tajā pašā laikā 
nepateikt neko. Vārdi nepasaka neko, tur vienkārši ir jābūt un jājūt at-
mosfēra. Tā bija ar šo pasākumu. Bija sajūta, ka esam viena liela ģime-
ne - nepiespiesta un draudzīga atmosfēra, kopīga darbošanās - prieka, 
nevis vajadzības dēļ. Lielais mērķis bija sagatavot rudenīgi krāsainus 
darinājumus veco ļaužu pansionāta „Priedes” iedzīvotājiem. Lielo mēr-
ķu piepildījums, kā ierasts, sākas ar maziem. Bērni un vecāki uzrakstīja 
mīļus, sirsnīgus un labus vārdus cits citam, iešuva tos krāsainās fi lca 
sirsniņās un uzdāvināja ar simbolisku vēstījumu - lai ikdienā ik mirkli 
klāt būtu mīļa cilvēka daļiņa un viņa vēstījums. Un nav svarīgi, kas 
rakstīts sirsniņā, galvenais ir apzināties un izjust, cik ļoti Tevi mīl. Tie 
bija aizkustinoši mirkļi, kad bērni samīļoja savus vecākus un uzdāvināja 
viņiem pašu darinātus mīlestības apliecinājumus, savukārt vecāki atbil-
dēja ar to pašu - jo tieši vecāku mīlestība ir bērnu laimes pamats. 

Ģimeņu radošums, savstarpējā sadarbība un atbalsts, iedrošinājums, 
pozitīva atmosfēra un kopīga darbošanās pusotras stundas laikā radīja 
neatkārtojamas, daudzkrāsainas piespraudes, kuras 23. oktobrī devās 
pie saviem īpašniekiem uz veco ļaužu pansionātu. Nav jāgaida kādi īpa-
ši svētki vai diena, lai sagādātu otram dāvanu. Ja to dara tāpat, lai sagā-
dātu prieku, tad dāvana iegūst īpašu nozīmi. Mēs ticam, ka ar mīlestību 
darinātie darbiņi radīja laimes izjūtu arī vecajiem ļaudīm, jo krāsainās 
puķes un taureņi pelēkajā rudenī ienesa mazu varavīksni veco ļaužu 
sirdīs. 

Paldies vecākiem par sadarbību! 
Paldies LSK un „Nord Trondelag Rode Kors” par atbalstu!

Velta Daņiļeviča, Krāslavas pamatskolas psiholoģe



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537

e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA „Latgales druka”

8 Kraslavas ESTISraslavas V

Vispirms devāmies uz SIA „Regula Baltija”. Uz-
ņēmuma galvenais darbības virziens ir iekārtu ra-
žošana, kas ļauj veikt aizsargātu dokumentu auten-
tiskuma pārbaudi, pārbaudīt identifi kācijas kartes, 
pases, banknotes, vadītāja apliecības un tml. Kom-
pānija arī izstrādā programmnodrošinājumu, kas 
paredzēts darbam ar iepriekš minētajām iekārtām 
un ieceļošanas dokumentu un banknošu datubāzes.

Kompānijas produkti ir caurskates lupas, banku 
aprīkojums banknošu pārbaudei, pasu lasītāji, pirk-
stu nospiedumu skeneri.

SIA „Regula Baltija” ražotās iekārtas un prog-
rammnodrošinājums tiek eksportēts uz daudzām 
pasaules valstīm (Japānu, Spāniju, Šveici, Lielbri-
tāniju, Franciju, Ungāriju, Vāciju, Poliju, ASV, In-
diju u.c.). 

Ekskursijas vadītājs uzsvēra, ka veiksmīgas kar-
jeras pamatā ir skolā iegūtās zināšanas. Šajā uzņē-
mumā īpaši tiek novērtēta izpratne par fi ziku un 
ķīmiju, kā arī, protams, svešvalodu prasmes. Skolē-
niem interesants šķita piedāvājums vasaras brīvlai-
kā izmēģināt savus spēkus, strādājot šajā uzņēmu-
mā un veicot vienkāršākos darbiņus.

Nākamā apskates vieta bija uzņēmums „Zieglera 
mašīnbūve”. Šeit ražo elektriskos un hidrauliskos 
rapšu dalītājus un dozētājiekārtas, kukurūzas pļauj-
mašīnas, kā arī kabeļu savienojumus automašīnu 
drošības spilveniem un parkošanās sensoros.

Tā kā daudzu audzēkņu mājās ir lauksaimniecības 
tehnika, tad bija interesanti apskatīt ražošanas pro-
cesu, sākot no rasējuma līdz gatavajai produkcijai. 

Ekskursijas vadītājs uzsvēra, ka uzņēmums ir ie-
pircis vairākus miljonus vērtas iekārtas, tāpēc tās 

apkalpot drīkst tikai kvalifi cēti speciālisti ar augstu 
atbildības izjūtu. Vēlreiz tika uzsvērta skolā iegūto 
zināšanu nozīme un prasme apzinīgi veikt uzticētos 
pienākumus.

Tālāk devāmies uz Daugavpils Tirdzniecības 
profesionālo vidusskolu. Tajā skolas audzēkņi sa-
gatavoja radošās darbnīcas, kurās varēja iepazīties 
ar skolā apgūstamām profesijām. Skolēni ar interesi 
iepazinās ar kabinetu aprīkojumiem, daži apsvēra 
ideju kādreiz doties mācīties uz šo mācību iestādi.

Mācību ekskursijas noslēgumā tikām aicināti iz-
spēlēt spēli „Izspēlē savu dzīvi pats!”. Spēles gaitā 
skolēni bija rosināti uzņemties atbildību par savu 
nākotnes profesijas izvēli, izpētīt profesijas izvērtēt 
savus resursus, izvēlēties dažādus dzīves scenārijus 
mērķa sasniegšanai. Mūsu skolas meitenes aktīvi 
iesaistījās spēlē un secināja, ka dzīvē jāprot prasmī-
gi izmantot dāvātās iespējas.

Mājupceļā visi devāmies informācijas pārpilni, 
domājot par to, kā rīkoties, lai spētu veidot savu 
karjeru veiksmīgi, un kā nepalaist garām skolā pie-
dāvātās iespējas. 

Pateicamies Indras pagasta pārvaldes priekšsēdē-
tājai Ērikai Gabrusānei par to, ka jau otro gadu tiek 
atbalstīta iespēja apmeklēt Karjeras nedēļas aktivi-
tātes Daugavpilī. Varbūt pēc daudziem gadiem šie 
paši jaunieši atgriezīsies dzimtajā ciematā kā veik-
smīgi uzņēmēji un dibinās jaunus uzņēmumus, tādā 
veidā ceļot visa ciemata iedzīvotāju  labklājību.

Vija Sjadro,
Indras vidusskolas skolotāja

KAS ZINA, KO GRIB – 
SPĒJ, KO GRIB

Šo Raiņa aforismu var izmantot kā karjeras dienu vadmotīvu. Kad, skolu beidzot, jāiz-
dara izšķirošā izvēle, svarīga ir visa iepriekš gūtā pieredze. Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 
Rast atbildi uz šo jautājumu varēja, piedaloties Karjeras nedēļā, kas laikā no 13. līdz 17. ok-
tobrim notika 15 Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā u.c. 

Jau otro gadu mūsu skolas vecāko klašu skolēni piedalās Karjeras nedēļas pasākumos 
Daugavpilī. Šoreiz tika izmantota Karjeras nedēļas ietvaros piedāvātā iespēja apmeklēt 
uzņēmumus.

PIEDALIES RADOŠO DARBU KONKURSĀ 
„ALKOHOLS, SVĒTKI, SABIEDRĪBA UN ES”
  
Biedrības „Go Beyond” iniciatīva „Runājot par alkoho-

lu” sadarbībā ar portālu „Delfi.lv” un „Calis.lv” aicina sko-
lēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Alkohols, svētki, 
sabiedrība un es”. 

Jaunieši no 6. līdz 12. klasei ir aicināti rakstīt radošos dar-
bus par tēmu „Svētki, alkohols, sabiedrība un es”. Raksti! 
Raksti prozā vai dzejā, gatavo miniatūras vai pat lugas! Iz-
sakies sev ērtākajā radošā darba formā un iegūsti balvas!

Kāda ir svētku nozīme sabiedrībā un kāda ir alkohola nozīme? Kas 
ir svētki un kādiem tiem būtu jābūt? Kādas svinības tu esi redzējis un 
kādās svinības tu labprāt vēlētos piedalīties? Kādēļ Jaunajā gadā cilvēki 
dzer šampanieti? Ar ko svētki ir īpaši Latvijā? Kas ir visjaukākais sais-
tībā ar svētkiem? Kāda varētu būt alternatīva alkohola lietošanai svēt-
kos? Kur beidzas biežie svētki un sākas atkarība? Personīgā vai draugu 
pieredze, savas pārdomas par sabiedrību un jauniešiem kopumā vai arī 
fakti un sekas - jebkas, kas tev rūp, iedvesmo vai dara bažīgu! 

Konkursa mērķis ir pievērst jauniešu, skolotāju, vecāku un sabied-
rības uzmanību alkohola patēriņam svētkos. Ilgtermiņā iniciatīvas 
„Runājot par alkoholu” mērķis ir mazināt apreibinošu vielu lietošanu 
sabiedrībā, sniedzot rīkus skolotājiem darbam klasē un informējot sa-
biedrību caur jauniešu stāstiem.

Savu radošo darbu (apjomā līdz 400 vārdiem) sūti līdz 30.novembrim 
uz info@runajotparalkoholu.lv ar norādi „Alkohols, svētki, sabiedrība 
un es”. E-pastā un titullapā norādi radošā darba autora vārdu, uzvārdu, 
vecumu, tālruņa numuru, e-pastu, skolu un klasi!

Konkurss notiek divās klašu grupās: 6.-9.klašu un 10.-12. klašu sko-
lēniem no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti „Delfi .lv” un 
„Calis.lv”. Labāko darbu autori saņems naudas balvas un veselīga dzī-
vesveida balvas no „Brain Games,” Rīgas Peintbola parka, Olimpiskā 
sporta centra, Siguldas novada pašvaldības.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties: http://www.runajotparalkoholu.
lv/alkohols-svetki-sabiedriba-un-es/

Krāslavas novada invalīdu biedrība „Stariņš”
sveic dzimšanas dienā:

Liliozu Stavro, Žannu Galilejevu 
un Vladimiru Ruskuli.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

 Krāslavas novada invalīdu biedrība „Stariņš” 
aicina Krāslavas novada invalīdus 

apmeklēt pasākumu, 
kas veltīts Starptautiskajai invalidu dienai –

2014.gada 3.decembrī plkst. 14:00, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, 

N.Rancāna ielā 4, Krāslavā.
Lūgums iepriekš pieteikt savu dalību 

(līdz 15.11.2014.) pa tālruni 28219762.

 Pārdod skābekli un ogļskā-
bi. Zemas cenas. Strādājam bez 
brīvdienām, nodrošinām piegādi. 
T.65625222, 29575471.

 Pārdod garāžu Pļavu ielā. Cena 
pēc vienošanās. Zvanīt pēc 17.00. 
T.26702620, 26273474.

 Pērkam senlietas: svečturus, 
ikonas, krustus, svētbildes, orde-
ņus, medaļas, dunčus, zobenus, 
patvārus, Krievijas cara laika 
sudraba monētas. Т. 26986262.

 Pērkam dārgi  - kara laika fo-
togrāfi jas, munīciju, ķiveres, siks-
nas, uniformu (līdz 1945. g.), dzir-
nakmeņus, alus mucas, viengabala 
riteņus, pulksteņus. Т. 22433510.

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

sludinājumi

20 gadus kopā ar Jums!

AIZDEVUMI PENSIONĀRIEM 
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Tālr. 65622735, 28229290

Aizņemies arī pie sava pastnieka!
Info pa tālr. 67316047

11.NOVEMBRĪ –
LĀČPLĒŠA DIENĀ:

14.00 – ziedu nolikšana pie pie-
minekļa Poļu armijas karavīriem, 
kas krituši par Latvijas neatkarību 
(vecajos katoļu kapos);

17.00 – lāpu gājiens (16.45 – 
pulcēšanās Baznīcas ielā);

17.15  – svinīgs piemiņas brī-
dis pie pieminekļa „Māte Latgale 
raud”.Astmas slimniekiem pieejama 

jauna bezmaksas 
ārstniecības programma

Astmas ārstēšanas iespējas ir da-
žādas, tomēr pilnībā astmu izārstēt ir 
gandrīz neiespējami un ļoti grūti. Ār-
stēšanās nav viegla, jo slimniekiem 
ir jādzīvo vidē, kurā nav attiecīgais 
alergēns, tas nozīmē, ka šīs slimības 
ārstēšana veido slimnieka dzīves-
veidu – nepieciešami medikamenti, 
aizliegts smēķēt, kā arī jānodarbojas 
ar sportu un jānodrošina veselīgs uz-
turs.  Astmas slimniekiem pieejami 
arī daudz un dažādi medikamenti, 
tomēr nereti ārstēšanas un medika-
mentu izmaksas ir augstas un slim-
niekiem nav iespējas sev nodrošināt 
kvalitatīvu ārstēšanas kursu. 

Veselības centrs „Adoria” vēlas 
sniegt atbalstu astmas slimniekiem 
un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu 
cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas 
astmas un lieto pūšamos inhalāci-
jas līdzekļus, lai mazinātu slimības 
simptomus un ietekmi. Ierobežotam 
skaitam pacientu ārstēšanās un me-
dikamenti tiks nodrošināti bez mak-
sas. Visi interesenti aicināti pieteik-
ties pie dr. Ā.Bušmanes pa tālruni 
29275401, darbdienās no plkst.12.00 
līdz 15.00.

izglītība

14.novembrī 
Krāslavas kultūras namā

 notiks 
Latvijas Republikas

 proklamēšanas  dienai 
veltīts

 svinīgs sarīkojums.
Sākums plkst. 18.30.


