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tradicionālaisg leznotāju plenērs „Krāslavas palete”

ROBEŽNIEKOS RIKŠOTĀJI
PIRMOREIZ SKRIEN 2400 METRU

INDRĀ ATJAUNO
STRŪKLAKAS APKĀRTNI

24. septembrī Robežnieku pagasta Kazinovas sādžā notika ikgadējās zirgu
rikšošanas sacensības, kurās par Krāslavas novada
kausu cīnījās braucēji no
Latgales. Šādas sacensības
te notiek jau piekto gadu,
atjaunojot arī šejienes rikšotāju kustību.

Sacensību dienā neiztika bez
kurioziem. Pirmā bēgle izrādījās
Robežnieku zirgu audzētāja Josifa Mančinska ķēve Rūsiņa, kura
pēc laiciņa gan atgriezās starta
vietā. Savukārt no loterijas rīkotājiem aizmuka Kamerūnas šķirnes
āzis, kuru zemnieku saimniecība „Viesturi” bija sarūpējusi kā
skatītāju loterijas galveno balvu.
Nepaklausīgo āzi pēc ilgāka laika sadzina rokā vietējais jaunietis
Artūrs Jermolajevs. Zīmīgi, ka
loterijas izskaņā tieši Artūrs izvilka laimīgo lozi un āzis nonāca
viņa īpašumā, precīzāk – vecāku
saimniecībā, jo viņš pats nebūt
nerāvās ar to ņemties. Brīdī, kad
trasē atradās rikšotāji, izbēgušo
dzīvo radību pulku papildināja
arī gailis. Sacensību rīkotājus tai
brīdī visvairāk uztrauca, lai putns
nenonāk trasē, tālab ķērājus lūdza
dzīt putnu prom no trases. Drīz arī
gailis tika veiksmīgi notverts un
atgriezts būrī.
Pievēršoties sacensībām, jāatzīmē, ka tās pirmo reizi notika
daudz garākā distancē – 2400
metru agrāko 1600 metru vietā.
Kā atzīmēja pasākuma vadītājs
un liels rikšotāju pazinējs Anatols
Viškurs, tas bija liels izaicinājums
gan braucējiem, gan rikšotājiem.

Piecos braucienos tika noteikti
kausu ieguvēji. Uzvarētāju kausu
izcīnīja Robežnieku pagasta braucēja Tatjana Stagita ar ASV rikšotāju Cheroke, Gulbenes novada
braucējas Inese Berga ar Francijas
rikšotāju Atonas un Līna Berga ar
ASV rikšotāju Taris Augustinu,
bet Ciblas novada braucēja Sandra Soikāne guva uzvaru divos
braucienos - ar Krievijas rikšotāju Power Lady un ASV rikšotāju
Sarmatu.
Divi braucieni tika veltīti avīzes
„Latgales Laiks” kausa izcīņai:
pirmajā no tiem uzvarēja Jeļena
Stašule ar Latgales rikšotāju Gercogs, otro kausu ieguva Marisela
Jeromenoka ar Latgales rikšotāju
Virdģinija.
Finālā par Krāslavas novada kausu 1600 m garā distancē
sacentās seši braucēji no bijušā
Krāslavas rajona. Uzvaru izcīnīja
Dagdas novada braucēja Tatjana
Avdejonoka ar Krievijas rikšotāju

Ikaras. Tālākās vietās ierindojās
Robežnieku braucējas Evelīna
Koleda ar ASV rikšotāju Delot
Tooma, Jekaterina Mančinska ar
ASV rikšotāju Business Traveler, Dagdas novada braucējs Jānis Ruskulis ar Krievijas rikšotāju Idille, Robežnieku braucējas
Tatjana Stagita ar ASV rikšotāju
Cheroke un Marisela Jeromenoka
ar ASV rikšotāju Rukkilill.
Pasākumu organizēja Krāslavas
novada dome, Robežnieku pagasta pārvalde, Robežnieku pagasta
rikšotāju entuziasti, z/s „Guntiņi”
un Josifs Mančinskis. To sponsorēja Krāslavas novada dome,
Robežnieku pagasta pārvalde,
SIA „Vita V”, SIA „Optima D”,
SIA „GSK”, SIA „Leven”, avīze
„Latgales Laiks”, z/s „Viesturi”,
z/s „Vālodzīte”, z/s „Guntiņi”, z/s
„Ezeriņi” un Mednieku kolektīvs
„Gusena”.
Juris Roga,
autora foto

Indras pagasta pārvalde atjauno strūklakas apkārtni pie Indras Mākslas un mūzikas skolas un Tautas nama.
Izlūzušā asfalta vietā apkārt strūklakai tiks ieklāts bruģis, vienlaikus
pie ēkas notiek autotransporta stāvvietas ierīkošanas darbi un tiks atjaunoti arī gājēju celiņi.
Pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne pastāstīja, ka darbi tiek
veikti par budžeta līdzekļiem un tiks pabeigti šogad.
Juris Roga, autora foto

Trotuāra būvniecība Lāčplēša ielā.

Elvīras Škutānes foto
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AICINĀM PIETEIKTIES
MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTES
UZLABOŠANAS
ATBALSTA PROGRAMMAI
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms
vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir
būtiski pasliktinājies - fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk
karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas
remontiem.

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma.
Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot to energoefektīvu un palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz
pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas energoefektivitātes
uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā
bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi
dzīvokļi.
Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes
uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas
kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri.
Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma? Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību savas mājas energoefektivitātes projektam var
saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:
ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas iespējām un
nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu
sagatavošanu;
ALTUM grantu jeb neatmaksājamu ﬁnansiālu atbalstu, kas sedz
līdz 50% no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais
energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs –
ALTUM vai cits ﬁnansētājs) ;
ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja energoefektivitātes projekta
ﬁnansēšanai nav pieejams ﬁnansējums no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;
ALTUM garantija komercbankas vai cita ﬁnansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums ﬁnansētāja aizdevumam.
Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz
5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no
kopējās mājas platības.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā
ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.
Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lēmums par
mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir nepieciešama piekrišana
no divām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais
pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un
saskaņos dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un uzraudzību,
kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas darbība
ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī, uzsākot iedzīvotāju konsultēšanu. Sākot ar oktobri visā Latvijā notiks bezmaksas informatīvie
semināri māju apsaimniekotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem,
kuros tiks sniegta informācija gan par programmas iespējām un
nosacījumiem, gan par dokumentu sagatavošanu un tehniskiem risinājumiem. Informācija par semināru norises vietām un laikiem
tiks publicēta ALTUM mājas lapā www.altum.lv
Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas darbības laikā,
vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar komercbankām
par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.
Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju
renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens un ziemas mēnešus konsultācijām,
dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!
Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmu un kontakti: www.altum.lv

aktuālā informācija
Ir vajadzīgas šuvējas - darbam un apmācībai. Т.26980956.
Kokapstrādes uzņēmums „Fiwolat SIA” (VNR 40003441837) sakarā ar jaunas filiāles atvēršanu Krāslavā meklē kokapstrādes darbagalda operatoru un pakotājas/-us. Darbam pieteikties, zvanot pa tālr. 24863722 vai sūtot CV uz e-pastu -office@fiwolat.lv

SVARĪGA INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas, tiekoties ar AS „Latvenergo”
valdes priekšsēdētāju Āri Žīguru un AS „Sadales tīkli” valdes priekšsēdētāju Andi Pinkuli, vienojušies par to, ka
šobrīd lauksaimniekiem sarežģītajā situācijā ar jauno regulējumu par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām saimniecībās AS „Sadales tīkli” reģionālie speciālisti ir gatavi palīdzēt lauksaimniekiem risināt jautājumus par iespēju
pārskatīt vai atslēgt tās elektroenerģijas jaudas, kas nav nepieciešamas lietošanai visu gadu, bet tikai sezonāli.
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums – pieci dzīvokļi:
Raiņa iela 11 – 27, Krāslava (70,9 m2, 3 istabas, izsoles sākumcena 800 EUR, izsoles datums - 09.11.2016.,
13.00); Izvaltas iela 6 – 4, Krāslava (76,6 m2, 3 istabas, izsoles sākumcena 1280 EUR, izsoles datums
- 09.11.2016., 13.30); Baznīcas iela 6 – 19, Krāslava
(40,49 m2, 2 istabas, izsoles sākumcena 1400 EUR, izsoles datums - 09.11.2016., 14.00); Aronsona iela 12 – 60,
Krāslava (37,21 m2, 2 istabas, izsoles sākumcena 2000
EUR, izsoles datums - 09.11.2016., 14.30); Vienības iela
65 – 29, Krāslava (70,1 m2, 3 istabas, izsoles sākumcena
1920 EUR, izsoles datums - 09.11.2016., 15.00).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei
notiek līdz 2016. gada 9. novembrim plkst. 12.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības
uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa – summa par nosolīto

nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
*
*
*
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums „Līvānu mājas” – zemes gabals 0,1667 ha platībā, dzīvojamā māja 101,1 m2
platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 74,5 m2, Ezera
ielā 2, Aulejā, Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6048 002 0042).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1900,00
(viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 190,00. Iepazīties ar
izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā (www.
kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016. gada 9. novembrim plkst. 12.00. darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2 kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu
personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2016. gada
9. novembrī plkst. 15.30. Personas, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksa – summa par
nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji
tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā otrdien, 20.septembrī, ieradās Rēzeknē, kur tikās ar Latgales plānošanas reģiona
pašvaldību vadītājiem, lai informētu par nodokļu ieņēmumiem Latvijā, kā arī sniegtu detālu informāciju par
situāciju Latgales reģionā.
Uz tikšanos, kas norisinājās Latgales vēstniecībā
„GORS”, bija ieradusies Latgales plānošanas reģiona
(LPR) vadība un Attīstības padomes (AP) locekļi, kā arī
Latgales pašvaldību pārstāvji.
Sanāksmes laikā VID ģenerālsekretāra p.i. D.Pelēkā
sniedza detalizētu informāciju par nodokļu maksājumiem Latgales plānošanas reģionā. Latgales pašvaldību vadītāji atzinīgi novērtēja viesu sniegto informāciju,
ka VID centralizācijas ietvaros netiks slēgts neviens no
desmit Latgales klientu apkalpošanas centriem. Diskusijas laikā tika apspriestas iespējas nākotnē uzlabot
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nodokļu politiku un
izstrādāt atsevišķus atbalsta mehānismus to izaugsmei.
Tikšanās laikā tika diskutēti virkne pašvaldību ikdienu
interesējošie jautājumi, kā, piemēram, skaidras naudas
aprites uzskaite u.c.
Plaši tika saskaņoti viedokļi par nepieciešamajām iepirkumu likumdošanas izmaiņām. Kā uzsvēra LPRAP
priekšsēdētāja Alīna Gendele: „Sakarā ar to, ka šobrīd

ir atvērts publisko iepirkumu likums Saeimā, LPR ir apkopojis pašvaldību priekšlikumus ar mērķi nodrošināt
elastīgāku pieeju MVU iespējām piedalīties pašvaldību
iepirkumos. Tāpat arī būtu nepieciešams ļaut uzņēmējiem nomaksāt nodokļu parādus pēc termiņa, kad pašvaldībā ir pieņemts lēmums par iepirkumu konkursa
rezultātiem, kā arī būtu pieļaujams minimālo nodokļu
parādu slieksnis konkursa izsludināšanas laikā, kas dotu
iespēju Latgales mazajiem uzņēmējiem nodrošināt pakalpojumu sniegšanu reģionā.”
„Būtisks atbalsts pašvaldībām iepirkumu procedūras
laikā būtu nodokļu nomaksas fakta datu migrācijas tūlītēja atspoguļošana VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā,“ minēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības vadītājs
Aleksandrs Bartaševičs.
Reģionālajā vizītē kopā ar VID ģenerālsekretāres p.i.
Daci Pelēko bija ieradušās arī Nodokļu pārvaldes Procesu organizēšanas un uzraudzības daļas vadītāja Laura
Franka un Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra
Kārkliņa – Ādmine, kas pašvaldību pārstāvjiem sniedza
plašu apkopoto statistikas informāciju par reģionu.
Oskars Zuģickis,
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

KRĀSLAVAS NOVADA DOME IR KONKURSA LAUREĀTU VIDŪ

Noslēdzot Eiropas Mobilitātes nedēļu,
2016. gada 22. septembrī norisinājās konkursa „Draudzīgs velosipēdistam” apbalvošanas
ceremonija, kurā 12 uzņēmumi un pašvaldības saņēma apbalvojumus par jaunu velonovietņu un veloinfrastruktūras izveidi.

Savukārt 28 organizācijas tika suminātas par atraktīviem velopasākumiem un vietējā tūrisma attīstīšanu.
Šajā konkursā bija aicinātas piedalīties pašvaldības,
iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Krāslavas novada dome par „Krāslavas Velotūres

2016” organizēšanu ir laureātu vidū konkursa kategorijā
„Velosatiksmi un velokultūru veicinoša organizācija”!
Konkursa „Draudzīgs velosipēdistam” mērķis ir izcelt
labās prakses piemērus velosipēdistiem draudzīgas infrastruktūras veidošanā, kā arī velotūrismu veicināšanā
un dalīties ar labo pieredzi riteņbraukšanas pasākumu
organizēšanā. Konkurss tiek īstenots Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas „Gudrais pilsētnieks”/ „ Eiropas
Mobilitātes nedēļa 2016” ietvaros sadarbībā ar VARAM
un Latvijas riteņbraucēju apvienību.
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intervija
- Jūs esat arhitekti, bet ražojat
mēbeles. Kāpēc?
- Pēc savas profesijas esam arhitekti, taču mēs nedomājam, ka būtu
pareizi aprobežoties tikai ar ēku
projektu izstrādāšanu. Mūsu izglītība un darba pieredze dod iespēju
strādāt ar dažāda mēroga dizaineru
problēmu risinājumiem: no durvju
roktura līdz pilsētas teritorijas plānojumam. Pēdējo četru gadu laikā
mēs piedalījāmies vairāk nekā 15
starptautiskajos konkursos un dažos no tiem kļuvām par laureātiem.
- Kā radās ideja izgatavot mēbeles no ﬁniera?
- Pirmie kolekcijas prototipi tika
radīti pirms 3 gadiem. Taču, kā
mēdz teikt, pilnībai nav robežu,
šo gadu laikā ikviens priekšmets
vairākas reizes tika pakļauts modiﬁkācijai. No sākuma, vēl pirms
testēšanas, mēs izgriezām visus
elementus ar rokām, vēlāk visi
priekšmeti tika adaptēti frēzēšanai, izmantojot CNC darbgaldus.
Mūsu ﬁniera kolekcijas pamatā ir
ideja par to, kā izgatavot mūsdienīgas, izturīgas mēbeles no viegli
pieejamiem materiāliem un lai to
ražošanas, salikšanas, izmantošanas un pārstrādes process būtu
ļoti vienkāršs. Finierim ir daudz
priekšrocību: tas ir izturīgs, nepiebriest un nesaraujas, tā virsmai
nav nepieciešama papildu apdare.
Finiera šķiedru dabīgais skaistums
ļauj radīt formas ar smalkiem savienojumiem starp elementiem.
- Ar ko mēbeles no jūsu kolekcijas atšķiras no citas produkcijas?
- Mūsu mēbeļu montēšanai
nav vajadzīga līme, naglas vai
kokskrūves, dizaina pamatā - detaļu bloķēšanas princips, kad mēbeļu
sastāvdaļas tiek apvienotas blokā.
Tas padara vienkāršāku transportēšanu un glabāšanu, samazina papildu resursu izmantošanu, kā arī padara mēbeļu montēšanas procesu
daudz aizraujošāku. Tirgū pašlaik
tiek piedāvāts ļoti plašs mēbeļu

VIŅI PROT
DĀVĀT
CILVĒKIEM
SAPNI
No 30. septembra līdz 2. oktobrim Rīgā norisinājās starptautiskā dizaina izstāde „Design Isle 2016”, kurā tika prezentēta finiera mēbeļu kolekcija „PLY Collection”. Kolekcijas
autori - Oksana Deporta (Pugajeva) un Briss Deports.
Oksana ir dzimusi un izaugusi Krāslavā, pēc Varavīksnes vidusskolas beigšanas viņa
devās studēt uz ārzemēm. Iestājās Arhitektūras fakultātē Skotijā, pēc tam turpināja studijas Francijā, bet Dānijā ieguva maģistra diplomu arhitektūras un inženierijas jomā.
Briss Deports nāk no Francijas, viņam arī ir inženiera arhitekta izglītība, kas ir iegūta
Francijas, Čehijas un Dānijas universitātēs. Ieguvuši darba pieredzi dažādu valstu arhitektūras birojos, viņi nodibināja savu firmu „Indeed” un sniedz konsultācijas dizaina un
arhitektūras jomā, kā arī risina nestandarta problēmas šajā sfērā. Viņu radošās savienības galvenais kredo - dot klientam iespēju radīt savu sapni.
Neskatoties uz to, ka Oksana jau vairākus gadus nedzīvo Krāslavā, viņa nav vienaldzīga pret savu dzimto pilsētu un cenšas veicināt infrastruktūras attīstību Krāslavā. Oksana
un Briss kļuva par uzvarētājiem konkursā, ko izsludinājusi novada dome, lai izstrādātu
objekta projektu sporta skolas ēkas vietā. Pašlaik Deportu ģimene dzīvo Francijā, bet tas
nebija par šķērsli intervijai ar Oksanu.
klāsts jebkurai gaumei un dažādām
ﬁnanšu iespējām. Mūsu mērķis izgatavot mēbeles par pieejamām
cenām un ar pārdomātām, iebūvētām funkcijām, kas atvieglo lietotāja ikdienas dzīves rutīnu. Piemēram, mūsu rakstāmgalds diviem
cilvēkiem ir ar speciālām atverēm,
kas ir domātas vadiem, austiņām,
pagarinātājam utt. Tas viss dod
iespēju nodrošināt kārtību darba

vietā un koncentrēt savu uzmanību
mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
- Kur un kā tiek ražotas jūsu
mēbeles?
- Visa kolekcija tiek ražota Latvijā, izmantojot mūsdienīgus CNC
darbgaldus un vietējo bērza ﬁnieri. Tālāk norisinās montēšanas un
apdares darbi, un mēs piedāvājam
pircējiem iespēju piedalīties šajā
procesā. Sekojot instrukcijai, var

ātri salikt mēbeles pašu rokām un
izrādīt savu fantāziju apdares procesā. Mēs iesakām pārklāt ﬁnieri
ar eļļu, lai pasargātu to no nodiluma un lai koksnes šķiedras būtu
izteiksmīgākas. Taču uzskatām,
ka katram ir jābūt iespējai atklāt
savu radošo potenciālu, piemēram,
izmantojot krāsas. Mūsu mērķis
- nodrošināt kvalitatīvu izejvielu,
viss pārējais – klientu rokās!

- Pastāstiet, lūdzu, par savu
dalību starptautiskajā dizaina
izstādē „Design Isle 2016”, kas
notika Rīgā!
- Šī gada vasarā, būdami Krāslavā, mēs pabeidzām visu kolekcijas
priekšmetu montēšanu un apdari.
Jau sen bija ieplānota profesionālā
fotosesija, lai izveidotu katalogu,
bet iespēja piedalīties izstādē tikai
paātrināja šo procesu. Ar fotogrāfes Oksanas Širokajas palīdzību un
Sociālās attīstības aģentūras „Pieci
airi” atbalstu (biedrības telpās norisinājās ﬁlmēšana), mēs ieguvām
kvalitatīvu materiālu, lai izveidotu
savu katalogu. Izstādē mēs prezentējām elegantu darba galdu, kas ir
paredzēts diviem cilvēkiem, funkcionālu plauktu, oriģinālu krēslu un
kompaktu ķebli. Izstāde turpinājās
3 dienas, un mēs ceram, ka apmeklētājiem bija interesanti iepazīties
ar mūsu izstrādājumiem.
- Ar kādiem projektiem jūs tagad strādājat? Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
- Mēs cenšamies pastāvīgi attīstīties un pieņemam dažādus izaicinājumus, ko piedāvā mūsu profesija. Pašlaik mēs paaugstinām savu
profesionālo kvaliﬁkāciju Francijā.
Līdztekus tam regulāri piedalāmies
konkursos un pieņemam pasūtījumus gan no privātpersonām, gan no
valsts iestādēm/klientiem. Piemēram, mēs nodarbojamies ar privātmāju projektu izstrādāšanu, kā arī
veicam māju vai dzīvokļu pārplānošanu. Nesen mēs paplašinājām
savu darbību un tagad piedāvājam
arhitekta konsultācijas bez maksas
- visiem gribētājiem kafejnīcā.
- Paldies par interviju! Vēlam
turpmākos radošos panākumus!
Informācija par dizaineriem
(facebook): https://www.facebook.
com/indeed.space/
Tīmekļa vietne:
www.indeed.space
E-pasts kontaktiem:
oﬃce@indeed.space

AIZKRAUKLES PAŠVALDĪBA ATTĪSTA SADRAUDZĪBU AR KRĀSLAVAS NOVADU
Ir notikusi Aizkraukles novada domes speciālistu jau trešā vizīte Krāslavas novadā. Šoreiz akcents tika likts uz kultūras sfēru - bija ieradušies
Aizkraukles novada kultūras jomas darbinieki: kultūras nama administrācija, muzeja direktore, tūrisma speciālisti, mākslas skolas darbinieki,
kuri šeit gribēja redzēt līdzīgas organizācijas, satikties ar saviem kolēģiem Krāslavā, apmainīties pieredzē, arī apskatīties Latgales krāšņo
dabu, kultūrvēsturiskos pieminekļus un citus objektus, šoreiz arī ārpus
Krāslavas - Indrā.
Pēc savstarpējas iepazīšanās un Krāslavas Kultūras nama apskates viesi devās uz
Amatu māju, tālāk jau uz Krāslavas Romas
katoļu baznīcu un Daigas Lapsas mākslas
istabu. Indrā ciemiņus sagaidīja pagasta
pārvaldniece Ērika Gabrusāne. Viesiem
bija liela interese par aušanas darbnīcu, viņi
apmeklēja arī Tautas namu, kur noskatījās
deju kopas ,,Labvakar” priekšnesumu, pārgāja pa tiltu pāri ezeram un gājēju tiltu pāri
dzelzceļam, apmeklēja ,,Tēvijas parku” un
topošo ,,Laimes muzeju”, uzkāpa tā saucamās luterāņu baznīcas tornī, augšā cenšoties saprast, uz kuru pusi ir Baltkrievija.
Atgriežoties Krāslavā, viņi ienāca Andreja
Gorgoca mākslinieku mājā, apmeklēja
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju,
Krāslavas novada Tūrisma informācijas
centru un dažus dabas objektus.
,,Šīs vizītes mērķis bija arī aprunāties par

nākotnes sadarbības formām,” uzsvēra Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniece Anta Teivāne: ,,Es domāju, ka mēs
noteikti varētu apmainīties tautas mākslas
kolektīviem, satikties mūsu pilsētas svētkos. Šodien delegācijā ir muzeja direktore,
kura ir aktīva izstāžu rīkotāja Aizkraukles
pilsētas izstāžu zālēs, un, es domāju, mēs
varētu arī mainīties ar izstādēm. Šodien
mēs apmeklējām daudzus objektus, un personiskie kontakti vienmēr rada drošu pamatu tam, ka arī reāla darbība dzīvē patiešām
notiks.
Aizkraukliešiem ir interese par jūsu pilsētu un Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra materiāli novietoti redzamā
vietā mūsu Tūrisma informācijas punktā.
Es domāju, ka mēs varētu organizēt arī
ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucienus
citu sfēru pārstāvjiem, piemēram, skolotā-

jiem, inženieriem, komunālo pakalpojumu
sniedzējiem un citiem.
Aizkraukles pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar pilsētām, kuras atrodas ārpus Latvijas, bet ne ar vienu pilsētu Latvijā
vēl tāds līgums nav noslēgts. Iespējams, ka
mēs varētu noslēgt pirmo tādu līgumu tieši
ar Krāslavu. Mēs jau pirmajā vizītē konstatējām, ka esam pietiekamā attālumā, lai

mēs nebūtu tieši konkurenti. Jo, kā jau tas
latviešiem ir, kaimiņš uz kaimiņu mazliet
šķībi skatās. Dzīvojam nosacīti dažādos
reģionos, ir pietiekami lielas atšķirības, lai
cilvēkam būtu interesanti atbraukt uz Latgali, vai Aizkraukli, katrā vietā citādāk.”
Juris Roga,
autora foto
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INTERESANTĀKAIS NO VISIEM

Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas cildina valodu daudzveidību
kontinentā, kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas valodu. Svešvalodu nodarbības, spēles, sarunas, konferences, radioraidījumi
un citi pasākumi pa visu Eiropu notiek vai
nu pašā Valodas dienā, 26. septembrī, vai
arī tajā nedēļā, kas ir pirms un pēc šī datuma.

29. septembrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā pulcējās skolēni, lai piedalītos Eiropas valodu
dienai veltītajā pasākumā „Valodas manā dzīvē”,
kurā lektore bija Krāslavas novada domes attīstības
nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe. Savā stāstā par valodām viņa prasmīgi ievija personīgo dzīves pieredzi
un patiesi aizrāva klātesošos, kuri klausījās ļoti uzmanīgi un līdzdarbojās, meklējot atbildes uzdotajiem
jautājumiem.
Šis bija ne tikai viens no visinteresantākajiem visu
valodas dienu pasākumiem bibliotēkā, bet arī noderīgu padomu un atziņu pilns ikvienam, kurš mīl valodas. Ināra centās iedrošināt skolēnus bez liekas kaut-

rēšanās lietot svešvalodas, kad tas ir nepieciešamas
un iespējams. Galvenais, lai tev pašam būtu, ko sacīt
otram cilvēkam, krietni bēdīgāk ir, ja nav ko sacīt.
Juris Roga,
autora foto

VĒLAS TIKT SADZIRDĒTI!

Šī gada 17. septembra rītā pensionāri no
visiem Latvijas reģioniem pulcējās Rīgā,
Strēlnieku laukumā, lai aicinātu pie varas
esošos nodrošināt pensionāriem cilvēcīgus
dzīves apstākļus.

Viens no sapulces dalībniekiem, krāslavietis Edmunds Gekišs, pastāstīja, ka pirms tam tika vākti
paraksti par diviem jautājumiem: „Mēs, pensionāri,
pieprasām valdībai neatliekami ieviest valsts ﬁnansētu
veselības aprūpes sistēmu pensionāriem, kā arī atbalstam tautas iniciatīvu „Par pensiju bez nodokļiem” un
pieprasām LR Saeimai veikt izmaiņas likumdošanā un
neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pensijas valstī noteiktās minimālās algas līmenī.”
Ar pensionāriem tikās Labklājības ministrs Jānis Reirs un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Pasākumu atklāja Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris
Siliņš, kurš izklāstīja situāciju un pensionāru iespējas
kaut ko sasniegt. Uzstājās arī katra reģiona pārstāvji,

tostarp arī no Rīgas. Arī uz vietas turpinājās parakstu
vākšana zem prasībām valdībai.
E. Gekišs: „Pirms šīs sapulces Krāslavas pensionāru
biedrībai vien četru dienu laikā izdevās savākt gandrīz
1600 parakstu. Visā Latvijā savāktie paraksti par šīm
prasībām tiks iesniegti Latvijas valsts augstākajām
amatpersonām.“
Juris Roga

SENJORITAS
UN SENJORI

4. oktobrī plkst. 16.00 Krāslavas novada
centrālās bibliotēkas telpās notika fotoportretu izstādes „Senioru skolas Senjoritas un Senjori” atklāšana. Izstādē tika
prezentēti Krāslavas foto kluba „Zibsnis”
fotogrāfu Guntas Ahromkinas, Ingas Pudnikas, Oksanas Širokajas un fotogrāfes Valijas Plataces 18 darbi.
Izstādes uzmanības centrā ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuri apmeklē bezmaksas
neformālās izglītības nodarbības „Senioru
skolā”. Pēc izstādes organizatoru, biedrības „SAA „Pieci airi”” dibinātāju Tatianas
Azamatovas un Raimonda Lazdas, uzskatiem, izstādes galvenais mērķis ir popularizēt ideju par jaunu zināšanu apgūšanas
iespējām visa mūža garumā.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par
2015. gadu, Latvijā vidēji 19 % iedzīvotāju ir vecumā 65 +. Latgalē vecāka gadagājuma iedzīvotāju
īpatsvars ir aptuveni 22 %. Demogrāﬁskās novecošanās dinamika izsauc speciālistu satraukumu un izvirza sabiedrībai uzdevumus meklēt adaptācijas veidus,
lai pielāgotos jaunajai demogrāﬁskajai situācijai.
„Senioru skola” savu darbību uzsāka 2015. gada
novembrī, sniedzot neformālās izglītības pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem. Skolas darbības
organizēšanā lielu atbalstu sniedza Krāslavas novada
centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas un
citi bibliotēkas darbinieki.
Nodarbības „Senioru skolā” notiek vienreiz nedēļā

izglītība
Darbosimies kopā, padarot gan savu,
gan citu ikdienu par maziem svētkiem

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci.
Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi.
/Vinstons Čērčils/
Man patīk vērot cilvēkus, dabu, to, kas notiek apkārt, un redzu, ka progress pasaulē ir neapstādināms. Tehnoloģijas attīstās - cilvēki dara visu, lai
dabūtu savā īpašumā jaunāko viedtālruņa modeli, kinoteātros var izjust viļņu šūpošanos, pavasara vēja glāstus, pilnveidojas dažādas zinātnes, pasaulē
katru brīdi tiek atklātas jaunas vielas... Tas it nemaz nav slikti. Bēdīgi ir, lūk,
kas – šodienas jaunieši (pareizāk, lielākā daļa jauniešu) grimst savās mazajās pasaulītēs, kas ietilpst vienā telefonā. Tai skaitā arī es, piederoša jaunajai
paaudzei, nevaru iedomāties savu ikdienu bez mobilā tālruņa.
Kādā interneta vietnē, „rokoties”” pa savu telefonu, izlasīju šokējošu ziņu
- mūsdienās ASV ir vairākas paaudzes, kas nekad nav redzējušas Piena ceļu!
Iemesls tam ir gaismas piesārņojums, kā izteikušies itāļu un amerikāņu zinātnieki, jo zvaigžņu joslu vairs nevar novērot trešdaļa cilvēces. Taču esmu
pārliecināta, ka starp mums ir arī tādi, kas nav redzējuši ne Piena ceļu, ne
apkārt esošo skaistumu, jo nekad nav skatījušies nekur citur kā vien mazajā
ekrānā. Tāpēc pretēji progresam pastāv arī regress, kas, lai cik skumji tas
arī būtu, lielākoties ietekmē cilvēciskumu un maina mūsu dzīves vērtības...
Bet, lai šis raksts nebūtu vien drūmos toņos, teikšu, ka viss vēl nav
zaudēts. Un īpaši pie mums – Krāslavā, kad septembrī Krāslavas Valsts
ģimnāzijas jaunieši savās telpās mīļi uzņēma jauniešus no Norvēģijas Sarkanā Krusta un skolēnus no Dagdas, Andzeļiem, Ezerniekiem, Šķaunes,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Vadot nodarbības kopā ar Intu Gribuli,
Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” psiholoģi, izvirzījām mērķi - kā mēs, jaunieši, varētu attīstīt labdarību dzimtajā novadā, noskaidrot, kādas ir mūsu iespējas, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā visvairāk
ir nepieciešama un varbūt ne tikai svētkos atnākot un sniedzot labdarības
koncertus, bet arī ikdienā. Man par patīkamu pārsteigumu mani sabiedrotie izrādījās ieinteresēti notiekošajā, labprāt piedalījās grupu darbos, izteica dažādus priekšlikumus, ko mēs visi kopīgi varētu darīt Sarkanā Krusta
ietvaros. Katras dienas nobeigumā, prezentējot paveikto darbu, nonācām
pie slēdziena, ka, lai palīdzētu citiem, lai darītu labu, nevajag daudz - lai
sarīkotu rudens talku un palīdzētu kādai vecmāmuļai uzkopt dārzu, pagalmu, māju, nav vajadzīgas zelta monētas; un tik modernajos, skārienjūtīgos
viedtālruņos nav jāmeklē pasakas, ko pastāstīt kādam mazulim, kurš nav
dzirdējis par karaļvalsti aiz trejdeviņiem kalniem; un paklīdušu vai patversmes suni nav noteikti jābaro ar dārgāko barību… Šāda veida palīdzību mēs
varam nodrošināt ar to, kas mums katram jau ir - rūpes, mīlestība, cieņa,
atbalsts un, galvenais, vēlme dāvāt citiem prieku.
Liels gandarījums bija par to, ka mūsu darbošanās nepalika vien sarunu
līmenī, bet gan tika izstrādāts rīcības plāns, ko tagad, ciešāk sadarbojoties
ar jauniešiem, arī mēģināsim īstenot katrs savā dzīvesvietā – Dagdā, Andzeļos, Ezerniekos, Šķaunē, Krāslavā.
Aicinu visus un ikvienu - darbosimies kopā, padarot gan savu, gan citu
ikdienu par maziem svētkiem. Neskatoties uz tik straujo dzīves ritmu, uz
rudens drūmajām lietavām, mēs varēsim radīt gaišāku un cerīgāku skatu uz
pasauli, pilnveidojot arī sevi.
Mīļu paldies visu dalībnieku vārdā saku Sandrai Molotokai, Latvijas
Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas izpilddirektorei, par piedāvāto iespēju darboties šādās aktivitātēs un Ilgai Stikutei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniecei, par sirsnīgo uzņemšanu un atbalstu mūsu ideju īstenošanā.
Anita Rihlicka,
jauniešu nometnes „Domā globāli, rīkojies lokāli!” dalībniece

SKOLAS DIENA „PĪLĀDZĪTĪ’’

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Lekcijas un
lekciju tēmu apspriešana parasti notiek divās valodās
– latviešu un krievu. Pagājušajā mācību gadā lekcijas apmeklēja aptuveni 30 studenti, kuru vairākums
ir vecumā no 70 līdz 85 gadiem. Ziemas semestrī (no
2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim) tika
novadītas 22 lekcijas, četras radošās darbnīcas, trīs
ekskursijas uz nozīmīgiem pilsētas objektiem. Vasaras semestrī (no 2016. gada maija līdz augustam) tika
apmeklētas četras amatnieku un mākslinieku meistardarbnīcas, organizētas četras ekskursijas uz dažādu konfesiju baznīcām un vairākas pastaigu ekskursijas uz nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem.
„Senioru skola” ir pirmais šāda veida projekts Latvijā, kaut gan līdzīgi projekti tiek īstenoti vairākās
Eiropas un pasaules valstīs.
Kontaktinformācija: Raimonds Lazda, tālr.
29416269, pieciairi@inbox.lv
Raimonds Lazda,
Jura Rogas foto

No 2016.gada 26. septembra līdz 30. septembrim notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) akcija ,,Skolas
diena 2016”. Piedalīšanās akcijā kļuvusi par tradīciju mūsu iestādē. Tās
ietvaros 29. septembrī mūs apmeklēja Krāslavas novada deputāts Jāzeps Dobkevičs, kā arī PII ,,Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētājs Artūrs
Pavļukevičs un viņa vietniece Natālija Zdanovska. Viņi uz laiku kļuva par skolotāju ,,ēnām”, apmeklēja grupas nodarbību laikā, piedalījās
rotaļās, veidoja aplikācijas, kuras varēja paņemt līdzi piemiņai, kā arī
ieskatījās Miķeļdienas svētkos zālē.
Kopsavilkums tika veikts iestādes vadītājas kabinetā sirsnīgā, mājīgā
atmosfērā. Secinājums bija tāds, ka šajā profesijā strādājošam jābūt ar
lielu pacietību, zināšanām, pozitīvas komunikācijas spējām, ir jāpielāgojas katra bērna raksturam, temperamentam.
Vadītāja rezumēja: „Tāpēc mēs arī nosirmojam agrāk, jo izjūtam lielās atbildības nastu un visu izsijājam caur sirdi”.
Uz jautājumu, kurš no ciemiņiem vēlētos strādāt šajā profesijā, visi
trīs atbildēja ar ,,nē”, aizbildinoties, ka pietrūktu pacietības šajā grūtajā
darbā.
Uzskatu, ka šādas akcijas ir vērts turpināt, lai arī turpmāk gan bērnu
vecākiem, gan citai sabiedrības daļai būtu lielāks priekšstats par skolotāju darbu ikdienā.
Iespaidos dalījās Krāslavas novada PII ,,Pīlādzītis”
arodbiedrības priekšsēdētāja
Vija Barševska
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DEJU SKOLOTĀJS ALEKSANDRS BOGINIČS:
„JĀPANĀK, LAI PAMANĪTU TIEŠI TEVI”

intervija

Aleksandra Boginiča deju skola darbojas Krāslavā tikai 2,5 gadus, taču
tās audzēkņi jau pārliecinoši prezentē savas prasmes dažādos pasākumos,
kas norisinās pilsētā. Jaunos dejotājus aicina piedalīties ne tikai skolas
koncertos, viņu priekšnesumus iekļauj arī pieaugušo pasākumu programmā. Neiztika bez sporta dejām arī Krāslavas pamatskolas Talantu šovā,
kas notika šī gada septembrī pilsētas estrādē.
Pēc koncerta deju skolas vadītājs Aleksandrs Boginičs laipni piekrita intervijai.
- Aleksandr, pastāstiet, lūdzu, vai jūs
visu savu dzīvi nodarbojaties ar dejām?
- Es sāku nodarboties ar sporta dejām ļoti
vēlu - 20 gadu vecumā, kad studēju universitātes Filoloģijas fakultātē, biju jau trešajā
kursā un apguvu specialitāti „Vēsture un socioloģijas zinātnes”. Radās iespēja iegūt papildus specialitāti, un es nolēmu apgūt deju
skolotāja profesiju. Pēc gada aizgāju strādāt
uz skolu un tur kopā ar bērniem turpināju mācīties un apgūt dejas. Savulaik mani
daudz kam iemācījis Dainis Liepiņš (balles
deju speciālists, Latvijas Sporta deju profesionāļu federācijas licencēts treneris, tiesnesis un Latvijas Balles deju asociācijas biedrs,
Cēsu BJC deju skolotājs - autores piezīme),
kas man palīdzēja apgūt mācību metodikas
un kolektīva veidošanas pamatus.
Ar laiku mani audzēkņi sāka uzrādīt sekmīgus rezultātus Daugavpilī, bet pēc tam arī
augstākajā līmenī. Pašlaik es esmu starptautiskās klases treneris un tiesnesis. Ir aicinājumi piedalīties konkursos un sacensībās
tiesneša statusā, un periodiski es braucu uz
Lietuvu, Igauniju, Poliju, Baltkrieviju, Maskavu, Sanktpēterburgu, tomēr vislielāko uzmanību veltu savam darbam Latvijā.
- Cik bērnu no Krāslavas apmeklē nodarbības jūsu skolā?
- Tie, kas darbojas aktīvi un piedalās sa-

censībās, ir aptuveni 45 cilvēki. Ja ņemt vērā
visus, kas apmeklē nodarbības, tad tie ir aptuveni 120 audzēkņi.
- Kā jums izdodas organizēt nodarbības
tik lielam bērnu skaitam?
- Mana darba graﬁka ietvaros Krāslavai
ir atvēlēta pirmdiena un ceturtdiena. Es atbraucu uz šejieni pulksten vienos dienā, bet
aizbraucu deviņos vakarā. Vispirms man ir
pulciņa tipa nodarbības Krāslavas pamatskolā, pēc tam nepārģērbjoties braucu uz
bērnudārzu „Pienenīte”, nākamās nodarbības - PII „Pīlādzītis”, pēc tam Varavīksnes
vidusskolā, bet noslēdzas mana darbadiena
atkal pamatskolā, kur notiek nodarbības divām grupām.
Daži krāslavieši atbrauc pie manis uz
Daugavpili, lai piedalītos papildnodarbībās,
kurās mums ir vingrošana, izstiepšana, roku
nostādīšana, organizējam arī meistarklases,
ko vada treneri no Rīgas. Lai uztvere būtu
tikpat asa, reizēm ir vērts pastrādāt ar citu
treneri, kurš skaidro it kā to pašu, bet citiem
vārdiem.
Šajā vasarā man bija speciālās papildnodarbības, kurās piedalījās arī krāslavieši.
Jaunākos bērnus vecāki atveda katru dienu,
citi palika pie radiem vai paziņām, bet dažus
es izvietoju savās mājās.
- Cik gadu vecumā ir labvēlīgākais pe-

riods, lai sāktu nodarboties ar sporta dejām?
- Viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav. Galvenais, lai vecākiem un pašam
bērnam būtu pārliecība, ka šis vaļasprieks ir
interesants un noderīgs. Man bija gadījumi,
kad bērni sāka apmeklēt nodarbības 3.-4.
klasē, šķiet, ka tas ir pietiekami vēlu, bet viņi
kļuva par Latvijas čempioniem un vicečempioniem, piedalījās pasaules čempionātā,
kurā atbilstoši atlases turnīra noteikumiem
nokļūst tikai divi labākie Latvijas pāri. Bet
dažreiz bērni atnāk uz nodarbībām, sākot ar
visagrāko vecumu, un, kā es saku, „spārda
gaisu ar kājām”, taču galu galā viņi aiziet,
neko prātīgu neiemācījušies.
- Vai panākumi sporta dejās tiek sasniegti, pateicoties talantam vai darbam?
- Sporta dejas var salīdzināt ar garšīgu kārtainās mīklas pīrāgu. Viena no tā kārtām - tie
ir bērni, kuri daudz ko dara savai attīstībai.
Tiek pilnveidota kustību koordinācija, cītīgums, ritma izjūta, plastika, kas pēc tam ļoti
palīdz labām sekmēm skolā. Cita grupa - tie
ir bērni, kuri savā attīstībā virzās uz priekšu un nodarbojas ar dejām daudz nopietnāk,
piedalās konkursos un sacensībās. Un rozīte
uz šīs tortes - tie ir dejotāji, kuri kļūst par
labākajiem un pārstāv Latviju Eiropas un
pasaules līmenī.
- Vai jums ir problēmas ar zēnu trūkumu, vai visām meitenēm ir partneri?
- Atkarībā no vecuma ir problēmas gan ar
zēniem, gan ar meitenēm. Apmācību sākuma posmā parasti ir daudz meiteņu, taču pastāv arī tāds jēdziens kā solo meitenes, viņas
var piedalīties sacensībās arī bez partneriem.
Laika gaitā situācija mainās. Pubertātes vecumā zēni sāk izturēties pret dejām kā pret
sportu - nopietni, bet meitenes – tieši otrādi
- bieži vien uzskata, ka viņas jau visu sasniedza un lielāku uzmanību velta tērpiem, vienaudžu uzmanībai, klases vakariem, saskarsmei ar draudzenēm un tā tālāk. Turklāt šajā
vecumā meitenes bieži pāraug zēnus. Tāpēc
rodas cita veida problēma - labam dejotājam
(zēnam) ir grūti atrast labi dejojošu meiteni.
Līdz ar to 13,14,15 gadu vecumā zēni paliek
bez pāra, un visā Latvijā ir pilns ar sludinājumiem „Meklēju partneri (meiteni)”. Arī
manā praksē bija situācijas, kad zēniem vajadzēja meklēt deju partneres - meitenes.
- Vai vecākiem ir daudz jāmaksā par
bērna aizraušanos ar sporta dejām?
- Ja bērns uzstājas Latvijas čempionātā un
gatavojas braukt uz pasaules čempionātu,
tad tā ir neiedomājami liela nauda. Tādā gadījumā dažādām treniņnometnēm, braucieniem meklē sponsorus. Ja runa ir par tiem,
kas tikai sāk un piedalās sacīkstēs Daugav-

DĀMAS
KRĀŠŅĀS
CEPURĒS

Šīs dāmas necieš vientulības un saskarsmes trūkuma dēļ, viņas nav ieslēgušās četrās sienās, un viņas
nekad nesūdzas par sliktu
pašsajūtu. Viņas pašas padarīja savu ikdienas dzīvi
spilgtu un interesantu. Viņas dejo! Un gara jaunību
vēl neviens nav atcēlis!

Krāslavas Kultūras nama dāmu
deju kopa „Mežrozīte” atzīmēja
10 gadu jubileju. Kolektīvu vada
Aloīda Andžāne, tā repertuārā
ir 57 dejas - latviešu, latgaliešu,
ebreju, franču, angļu, īru, skotu...
Visas nav iespējams minēt.
Desmit gadi solīda vecuma cilvēkiem ir ievērojams laika posms.

pilī, tad šo audzēkņu vecāki var atļauties
apmaksāt nodarbības un iegādāties tērpus
priekšnesumiem.
Ja salīdzināt sporta dejas ar citiem sporta
veidiem, tad izdevumi ir apmēram vienādi.
Piemēram, man bija audzēknis, kurš līdztekus dejām nodarbojās arī ar peldēšanu. Un
viņam bija vajadzīgas peldbikses no īpaša
auduma, kas maksāja tikpat daudz, cik ir jāmaksā par fraku dejotājam - zēnam.
- Vai bērnus ietekmē tas, ka viņi dzīvo
mazpilsētā? Vai jūsu audzēkņi no Krāslavas atšķiras no daugavpiliešiem?
- Jā, ļoti! Krāslavā bērni ir atvērtāki, laipnāki, pozitīvāki. Savu pozitīvu viņi piešķir
arī mūsu kopīgajiem treniņiem Daugavpilī,
un, kad krāslavieši ilgi neatbrauc, mēs pat
sākam ilgoties pēc viņiem.
Treneris veido atmosfēru savā kolektīvā,
un bērns vai nu pielāgojas tai vai neiekļaujas
kopīgajās aktivitātēs. Bija gadījumi, kad nodarbības sāka apmeklēt pusaudži, kas atnāca
no citiem kolektīviem, mēģināja uzspiest
savu viedokli, bet ar laiku viņi jau gandrīz
ne ar ko neatšķīrās no pārējiem.
- Šīs dienas koncertā es ievēroju, ka
jūsu audzēkņi atšķīrās no citiem bērniem
ar savu artistiskumu, prasmi piesaistīt sev
uzmanību.
- Mūsu nodarbībās bērni mācās daudzas
lietas. Viņiem ir jātiek galā gan ar ﬁzisko,
gan ar emocionālo slodzi, jāprot prezentēt
sevi uz skatuves, jo sacensībās vienlaikus
dejo divpadsmit pāri, un ir jāpanāk, lai dejotāju pamanītu. Ja nav prasmes parādīt sevi
- ar smaidu, pozīciju, rokām - tiesnesis vienkārši var nepamanīt tādu bērnu.
Deju sacensību tiesnešiem ir zināms tāds
kritērijs kā dejas prezentācija vai dejas harizma.
Jaunākie bērni prezentē sevi ar smaidu,
prieku, rotaļīgumu. Pieaugušajiem pāriem ir
jāattēlo saturs, kas raksturo deju. Piemēram,
samba ir iepazīšanās deja, čačača - savstarpējo attiecību deja, rumba – mīlas deja, pasodoble ir sava veida strīda iemiesojums, bet
džaivs ir jautra izlīgšana.
- Aleksandra Boginiča deju skolai
Krāslavā ir 2,5 gadi. Kādi panākumi ir
jūsu audzēkņiem?
- Mēs aktīvi piedalāmies dažādos konkursos Latgales mērogā, piedalījāmies komandu sacensībās Jaunjelgavā un Rīga. Tagad
jau ar pārliecību varu teikt, ka Krāslavas
dejotāji jau pēc gada sasniegs tādu līmeni,
lai varētu izmēģināt savus spēkus nopietnās
sacensībās Rīgā.
- Paldies par interviju!
Elvīra Škutāne,
Jura Rogas foto

kultūra

Protams, šo gadu garumā mainījās
kolektīva sastāvs un mainījās arī
ansambļa priekšnesumu ģeogrāﬁja. Krāslavas dāmas jau sen kļuva
par gaidītām viešņām koncertos
ne tikai dzimtajā novadā, bet arī
citās Latvijas pilsētās.
Spilgtas kleitas, balti cimdi, elegantas kurpes un obligāti – cepure, un tad seniores pārvēršas par
elegantām dāmām, kas graciozi
griežas valsī uz skatuves. Kostīms

ir ikvienas sievietes dzīves svarīga sastāvdaļa, it īpaši tad, ja viņa
uzstājas skatītāju priekšā. Dāmām
no deju kolektīva „Mežrozīte” ir
vairāki glauni tērpi. Lielākā daļa
no tiem tika iegādāti, pateicoties
dalībai projektos, kurus raksta
viena no deju kopas dalībniecēm
– Valentīna Kokina.
Visām kolektīva dalībniecēm
viņu ansamblis ir ne tikai dejas.
Šeit viņas kontaktējas, uzlabo

veselību un garīgi atpūšas. Ārpus vecuma rāmjiem un neatkarīgi no deju pieredzes viņas dejo

no sirds un savai dvēselei.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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projekti
KRĀSLAVIEŠI UN LMT - FUTBOLAM!

18. septembrī, noslēdzot Futbola nedēļu, kas Krāslavā tiek organizēta
jau otro gadu, futbola klubs (FK) „Krāslava” prezentēja projekta „Mēs
par pievilcīgu futbolu” pirmo posmu. Iecere, uzstādot aizsargtīklu aiz
futbola vārtiem Krāslavas Varavīksnes stadionā, īstenota „Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa „LMT Latvijai” ietvaros.
„LMT Latvijai” projekta prezentācijā klātesošos uzrunāja arī LMT
klientu centra „Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča: „Prieks, ka futbols dzīvo un attīstās Krāslavā. Mēs esam gandarīti, ka LMT kopā ar
Krāslavas novada domi un projekta pieteicējiem kopīgi spējām realizēt
šo brīnišķīgo projektu, kas uzlabos futbola kvalitāti novadā un mazajiem ķipariem palīdzēs kļūt par čempioniem!”
„Paldies Krāslavas novada domei par aktīvu atbalstu sportam, LFF un
LMT par projektiem, kas ļauj īstenot sapņus arī provincē, sporta skolai par
tehnisko atbalstu, Varavīksnes vidusskolai par sadarbību un muzikāli-tehnisko nodrošinājumu 2.līgas spēļu laikā un Futbola dienas pasākumā. Īpašs
paldies neaizstājamajam 2.līgas spēļu komentētājam un Futbola dienas pasākumu vadītājam Jānim Vorošilovam, kā arī visiem, kuri organizēja, vadīja un
piedalījās Futbola nedēļas pasākumos,” pateicas projekta vadītāja Vija Sjadro.
„Mēs par pievilcīgu futbolu” ir viens no četrām projektu konkursā
„LMT Latvijai” atbalstītajām iecerēm Krāslavas novadā, kas saņēma
ﬁnansējumu 2 000 eiro apmērā. Šobrīd projekta, par kuru balsoja ļoti
daudzi Krāslavas iedzīvotāji, ietvaros jau ir uzstādīts aizsargtīkls aiz
vārtiem Krāslavas Varavīksnes stadionā. Elektroniskais rezultātu tablo
būs gatavs novembra beigās, ko aktīvi sāks izmantot nākamajā sezonā.
Lai jaunas uzvaras un projekti nākotnē!
Ināra Dzalbe,
LMT projektu konkursa koordinatore Krāslavā

INDRĀ LABIEKĀRTOTS
BAZNĪCAS PAGALMS

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros tika realizēts Krāslavas novada
domes finansētais projekts „Vides pielāgošana zīdaiņiem un pirmsskolas vecuma bērniem ģimenes atbalsta centrā „Atvērtība””.
Projekta finansējums – 300.00 EUR. Projekta īstenotājs - biedrība „Krāslavas māmiņu
klubs”. Realizējot projektu, tika izveidotas
sajūtu kastes un iegādāti divi lieli paklāji.

Kopš saviem pirmsākumiem „Krāslavas māmiņu
klubs” aktīvi sadarbojas ar biedrību „Ģimenes atbalsta
centrs „Atvērtība””. Daļa no „Krāslavas māmiņu kluba” pasākumiem un regulārās Yamaha mūzikas skolas
nodarbības notiek biedrības „Atvērtība” Krāslavas novada domes atvēlētajās telpās Varavīksnes sākumskolā.
Biedrība „Krāslavas māmiņu klubs” līdz šim organizēja mazuļu un māmiņu tikšanās, radošās nodarbības,
kā arī tikšanās ar profesionāļiem par mammām svarīgiem tematiem. Savas darbošanās laikā mums radās
doma, kā papildināt vidi, kurā notiek nodarbības un
mūsu tikšanās. Dažādot iespējamās aktivitātes.
Tagad mīkstais grīdas segums - divi lieli paklāji sniedz iespēju gan mammām, gan bērniem dzīvoties
pa grīdu un spēlēties, nebaidoties no aukstas grīdas un
iespējas saslimt.
Pateicoties domes atbalstam, šī ideja arī tika realizēta.
Aktīvās kluba mammas, tēvi, kā arī viņu bērni vasaras

laikā izveidoja šīs sajūtu kastes.
Septembra sākumā mēs prezentējām sajūtu kastes
plašākai auditorijai, un bērniem ļoti patika izmēģināt
dažādus pildījumus – kinētiskās smiltis, stikla bumbiņas, oļus, bambusa kociņus un raupja paklāja virsmu.
Sajūtu kastes iznāca košas, un būs iespējams arī nomainīt to pildījumu.
Šomēnes mūsu māmiņu klubam būs viens gads, mēs
turpinām aktīvi darboties un rīkot regulāras tikšanās un
nodarbības. Esat laipni lūgti atnākt un izbaudīt kopā ar
savu bērnu iespēju aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku klubā.
Paldies visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā,
īpaša pateicība par atbalstu Inārai Dzalbei, kā arī liels
paldies novada domei par piešķirto ﬁnansējumu.
Dana Lahtionova, projekta koordinatore

„PĪLĀDZĪTIM”
JAUNA ŠILTE!

Krāslavas novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” ieRudens ir laiks, kad mēs apkopojam padarītā rezultātus, kā arī kaļam tvaros biedrība „Pīlādzītis klubs” realizēja
nākotnes plānus. Arī Indrā šajā vasaras sezonā Krāslavas novada kon- projektu „Jauna šilte „Pīlādzītim” 30 gadu
kursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” ietvaros ir pabeigti Balbinovas jubilejā”.
(Indras) Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošanas darbi.

Projekta realizācijas pasākumi sākās jau jūnijā, kad tika veidotas baznīcas pagalma rekonstrukcijas un apzaļumošanas skices. Lai padarītu baznīcas teritoriju estētiskāku, vajadzēja izgriezt vecus, pāraugušus kokus,
iestādīt jaunus augus, izlīdzināt pagalma reljefu, kā arī ierīkot zemi ilggadīgiem stādījumiem un izveidot jaunas puķu dobes pie baznīcas galvenās
ieejas un Krusta .
Visi darbi tika pabeigti 20.septembrī, un tagad iedzīvotājus un viesus
priecina jaunas sudrabegles, dažādu veidu tūjas, hortenzijas un iesēts zāliens. Darba gaitā saremontētas arī baznīcas kāpnes un uzstādīti soliņi.
Projekta realizācijas laikā bija daudz dažādu grūtību, bet kopīgiem spēkiem tās veiksmīgi tika pārvarētas. Rezultātā mūsu Indra kļuva vēl par
vienu sakoptu vietu bagātāka. Gribam pateikties Krāslavas novada domei
par iespēju piedalīties projektā, Indras pagasta pārvaldei par līdzﬁnansējumu un tehnisko palīdzību, z/s „Saknes”, z/s „Valodzīte”, z/s „Vaicuļevas” un, protams, visiem iedzīvotājiem par ieguldīto darbu.
Ceram, ka arī nākamgad novada dome turpinās tradīciju rīkot projektu
konkursu, jo jauni plāni mums jau ir!
Valentīna Bārtule

Projekta realizēšanai Krāslavas novada dome piešķīra 500.00 eiro.
Šilti izgatavoja krāslavietis Āris Vanags, viņam
palīdzēja Normunds Vanags. Liels paldies jauniem
meistariem par kvalitatīvu un skaistu koka šilti, kura
tagad ilgus gadus priecēs „Pīlādzīša” audzēkņus un
viņu vecākus!
Šilte vienlaikus kalpos kā sludinājumu dēlis, kurā
tiks paziņots par visiem aktuāliem pasākumiem iestādē. Šilte ir aprīkota ar apgaismojuma lampām.
Liels paldies arī iestādes strādniekam Genādijam
Rihlickim, kurš aktīvi piedalījās šiltes uzstādīšanās
darbos! ateicāmies Krāslavas novada domei par projekta ﬁnansējumu!

PII „PIENENĪTE” TURPINA
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU

PII „Pienenīte” iniciatīvas grupa jau ceturto reizi piedalās un realizē Krāslavas
novada domes finansēto projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Šogad tika nolemts turpināt iestādes teritorijas
apzaļumošanu. Pagājušajā gadā tika uzsākti iestādes teritorijas apzaļumošanas darbi, iestādīti jauni
košumkrūmi un tūjas, izveidota „Meža nora”. Šogad projekta ietvaros „Meža nora” tika papildināta
ar četrām klājeniskajām tūjām. Lai bērnu ikdienas
pastaigas kļūtu interesantākas un daudzveidīgākas,
grupas „Taurenīši” laukumā tika izgatavota un uzstādīta koka vilciena lokomotīve, bet grupas „Mārītes” laukumā - mājiņa.
Krāslavas novada domes ﬁnansējums 400.00
EUR.

ŪDRĪŠU PAGASTĀ TIKA UZSTĀDĪTS KRUCIFIKSS

Kruciﬁksi ir katoliskās zemes tēlaini simboli, kas rotā
lauku ainavu. Vecākās paaudzes iedzīvotājiem šis simbols ir emocionāli svarīgs, jaunākajiem – tā ir vēsture, šīs
vēstures nodošana nākamajām paaudzēm, tā ir saikne ar
dzimto vietu, pagastu, novadu. Katrā Latgales ciemā jeb
sādžā kādreiz atradās vismaz viens vai pat divi kruciﬁksi.
Kruciﬁkss Ūdrīšu pagasta Veiguļu s. tika uzstādīts pagājušā gadsimta 30. gadu sākumā sādžas galvenā ceļa malā
(pašlaik valsts ceļš dz.st.Krāslava-Ludvikova) un kā vēsturiskais mantojums jau nokalpojis cienījamu laiku. Lai
arī tuvējo māju iedzīvotāju nav vairs palicis daudz, tomēr
garāmgājēji un braucēji mēdza piestāt pie vecā kruciﬁksa
un veltīt laiku lūgšanai vai pārdomām, vai vienkārši nolikt

Daudz laimes jubilejā, „Pīlādzīti”!
Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja

ziedus, tāpēc radās ideja par vecā kruciﬁksa nomaiņu un
jauna uzstādīšanu. Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
ietvaros tika realizēts Krāslavas novada domes ﬁnansētais
projekts Nr.2016-6 „Kruciﬁksa atjaunošana Ūdrīšu pagasta
Veiguļos” un īstenota vietējo iedzīvotāju iecere. Projekta
ﬁnansējums – 200.00 EUR. Projekta īstenotājs – nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Veiguļi-Augstkalne-Romuļi”.
Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā. Paldies novada domei par piešķirto ﬁnansējumu
projekta īstenošanai, Ūdrīšu pagasta pārvaldei - par izpalīdzību, esam pateicīgi visiem kaimiņiem, draugiem, kas
atbalstīja un kopā darbojās.
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa

Sarmīte Subatoviča,
projekta koordinatore
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PAMATSKOLAS SKOLĒNI - BĒRNU
DZEJOĻU KONKURSA LAUREĀTI

2016. gada aprīlī biedrība „Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padome izsludināja dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem
tika aicināti piedalīties 5 līdz 15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas. Konkursam tika atsūtīti vairāki simti dzejoļu. Bet labākie 43 dzejoļi
tika publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa 2016”, ko trešo gadu
pēc kārtas sastāda dzejniece Inese Zandere, sadarbojoties ar 20-30 latviešu
dzejniekiem un atdzejotājiem.

sports

FUTBOLA SVĒTKI KRĀSLAVĀ

Futbola kluba „Krāslava” tradicionālo pasākumu sarakstā nu jau otro gadu tiek iekļauta Futbola diena. Šogad
pasākumi Krāslavā notika visas nedēļas garumā, tāpēc
pasākuma nosaukums – Futbola nedēļa.

P

irmdien, 12. septembrī, Futbola nedēļas pasākumus ar
skaistu vārtu guvumu ieskandināja 2. līgas spēlētāji. Spēles vadītājs Jānis Vorošilovs iepazīstināja
klātesošos spēlētājus un līdzjutējus ar visas futbola nedēļas pasākumiem, laipni aicinot tajos aktīvi
piedalīties.
trdien notika atklātās sporta skolas audzēkņu nodarbības, kurās jebkurš varēja iepazīties ar treniņu norisi, intensitāti,
trenera Vadima Atamaņukova darba metodēm.
rešdien jaunie futbolisti
demonstrēja savās skolās
prasmes, kas iegūtas, regulāri trenējoties kopš 2013. gada. Šī aktivitāte popularizē futbolu kā lietderīgu un aizraujošu brīvā laika
pavadīšanas veidu, kā arī rosina
Krāslavas novada skolu audzēkņus apmeklēt sporta skolas futbola nodaļas treniņus. Īpaši pacentās
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu
pamatskolas un Krāslavas pamatskolas audzēkņi un sporta skolotāji, kuri atraktīvā veidā parādīja,
cik vienkārši un interesanti ir sākt
spēlēt futbolu. Liels paldies Natālijai Raudivei, Aļonai Čiževskai
un visiem bērniem, kuri iesaistījās
šajā pasākumā.
eturtdien novada skolu
audzēkņi apliecināja savu
mīlestību pret sportu, izpaužoties
radoši zīmējumu konkursā „Mans
futbols”. Jaunie mākslinieki parādīja dziļu izpratni par futbola
būtību, pārsteidzot gan vizuālās
mākslas skolotājus, gan treneri ar
vizuāli pievilcīgiem un saturiski
bagātiem zīmējumiem. Labākie
savās vecuma grupās – Kārlis
Vagalis (Krāslavas pamatskola),
Arina Kangizere un Ņikita Neverovskis (Indras pamatskola).
iektdien vēl nebijis pasākums – kopīgā ﬁlmas noskatīšanās brīvajā dabā. Kinoteātris Krāslavā slēgts jau sen,
bet vēlēšanās lielā pazīstamu un
nepazīstamu cilvēku kompānijā

O
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Liels prieks, ka šajā grāmatā ir publicēti 4 Krāslavas pamatskolas skolēnu dzejoļi: Annas Umbraško (2.b kl.) dzejolis „Taurenītis”, Madaras Daņiļevičas (4.a kl.) dzejolis „Notikums”, Artūra Semjonova (4.a kl.) dzejolis
„Kurmītis”, Viktorijas Vaišļas (5.c kl.) dzejolis „Mākoņu aitas”.
Latviešu valodu šiem skolēniem palīdz apgūt talantīgās skolotājas –
Valentīna Geka un Lolita Dzalbe. Tādēļ šie skolēni 8. septembrī, kad Latvijā notiek Dzejas dienas, tika aicināti uz grāmatas atklāšanas un uzvarētāju
apbalvošanas pasākumu Rīgā peldošajā darbnīcā „Noass”. Bērni tikās ar
dzejniekiem: Inesi Zanderi, Uldi Ausekli, Ēriku Bērziņu, Leonu Briedi,
Ievu Lešinsku, Māri Salēju. Skolēni balvā saņēma jaunās grāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas. Bija iespēja saņemt dzejnieku autogrāfus un
kopā ar viņiem nofotografēties. Mēs lepojamies ar mūsu skolas jaunajiem
dzejniekiem.
Ir sācies jauns mācību gads. Atkal tiks izsludināti jauni konkursi. Lai šo
skolēnu panākumi ir kā stimuls arī citiem bērniem uzdrīkstēties un piedalīties dažādos konkursos un olimpiādēs!
Krāslavas pamatskolas skolēnu – bērnu dzejoļu konkursa „Garā pupa
2016” laureātu darbus jūs varat izlasīt mūsu skolas mājaslapā.
Lolita Dzalbe, Krāslavas pamatskolas latviešu valodas skolotāja

14.OKTOBRĪ - GRĀMATU SVĒTKI
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

PROGRAMMA

9:30 – 14:00 Grāmatu komercizstāde - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
foajē, N.Rancāna ielā 4. Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaigzne
ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Avots”, „Divpadsmit”. Pircēji svētku noslēgumā piedalās jaunāko grāmatu izlozē.
11:00 Grāmatu svētku atklāšana – vidusskolas lielā zāle
Pieaugušajiem
11:30 Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Vai skopais maksās
divreiz?”: piedalās izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (V), 12.Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks (ZZS) - Lielā zālē
14:00 „Iepazīsti sevi un dzīvo labāk!” – kopā ar žurnāla „Annas Psiholoģija” redaktori Annu Peipiņu – lielā zāle
15.00 „Dārzs ar ziedošiem kokiem un krūmiem jaunā dimensijā” - tikšanās ar Nacionālā botāniskā dārza direktoru Andreju Svilānu („Lauku Avīze”)
– lielā zāle
Bērniem un jauniešiem
11.00 „Pasaka par dvīņumāsiņām” no rakstnieces Arantas Ragastes grāmatu sērijas bērniem „Piecu minūšu stāstiņi un lasāmmīklas” („Lauku Avīze”) - bērnudārza „Pīlādzītis” lielā zāle
11:00 Gudrā, nerātnā suņuka Rafī piedzīvojumi grāmatā „Uzmanību! Rafī
nāk!” piedaloties rakstniecei Vitai Štelmaherei un viņas četrkājainajam draugam („Jumava”) – 1.-2.kl.
11.00 „Papīra lapas pārvērtības” – radoša darbošanās kopā ar žurnāla
„Praktiskie rokdarbi” dizaineri Signi Folku („Lauku Avīze”) - 3.-4.kl.
12:00 „Stāsts ar laimīgām beigām”. Tikšanās ar grāmatas varoni suņupuiku Ruﬁ, Rufīti, Rufologu un autori Māru Jakubovsku („Jumava”) – 5.-6.kl.
12.00 „Kā sakārtot sevi un attiecības ar līdzcilvēkiem” - saruna vidusskolēniem ar žurnālisti, žurnāla „Annas Psiholoģija” redaktori Annu Peipiņu
Visiem svētku dalībniekiem
13:30 „Ražas zupa no dārza labumiem” - cienasts svētku dalībniekiem
skolas ēdnīcā
16:00 „Muzikālais sveiciens no Varavīksnes” – skolas zālē
16:20 Jaunāko grāmatu izloze „Mana Veiksme” - skolas zālē
Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāﬁja,
Nacionālie bruņotie spēki, SIA „Drukātava”, SIA „VESTA-LK”, „Vienotība”, Zaļo un Zemnieku savienība, Valdis Zatlers, Inese Vaidere, Sandra
Kalniete, Krāslavas novada dome
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, „Krāslavas Vēstis”, www.
kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv.
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noskatīties kādu interesantu ﬁlmu
joprojām krāslaviešos nav pazudusi. Šoriez kopā mūs vienoja
emocijas, kuras virmoja pamācošajā ASV un Lielbritānijas ﬁlmā
„Goal!”
estdien uz diskusiju par
futbolu tika aicināti visi
Krāslavas iedzīvotāji. Tikšanās
laikā tika apspriestas jauno futbolistu aktivitātes, jauniešu iesaistīšanās Krāslavas novada sporta
pasākumos.
vētdien Varavīksnes vidusskolas stadionā notika
Futbola nedēļas noslēguma pasākums. To atklāja Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis
Geiba. Viņš apsveica visus krāslaviešus ar futbola svētkiem un novēlēja klātesošajiem sportiskus
sasniegumus.
Klātesošos uzrunāja LMT Abonentu apkalpošanas centra Daugavpilī vadītāja Edīte Faibuševiča, kura apsveica futbola kluba
„Krāslava” aktīvistus ar daļēji
īstenoto projektu „Mēs par pievilcīgu futbolu”. Projekta, par kuru
balsoja visi Krāslavas iedzīvotāji,
ietvaros tika uzstādīts aizsargtīkls
aiz vārtiem. Tīkla priekšrocība
jau tika izmēģināta 2. Līgas spēles laikā. Elektroniskais rezultātu
tablo būs gatavs novembra beigās,
un to aktīvi sāks izmantot jau nākamajā sezonā.
utbola dienas turpinājumā
dažādās sportiskās aktivitātēs varēja piedalīties visi Krāslavas iedzīvotāji, par to saņemot
arī balvas, kuras tika iegādātas
Krāslavas pašvaldības jauniešu
projektu konkursa ietvaros.
Bērnu konkursā saldās balvas
saņēma visi dalībnieki, jo emocijas, kuras virmoja stafešu laikā,
bija neaprakstāmas un nenovērtējamas.
Nākamie savas futbola prasmes rādīja vecāka gadagājuma
futbolisti – Mitrofans Morozovs,
Viktors Kovaļovs un Pāvels Troﬁmovs. Viņi bija nepārspējami,

S
S

F

tāpēc īpaši šim pasākumam veidotos futbola atbalstītāju T-kreklus
saņēma visi trīs.
Sieviešu konkursā veiksmīgākā
izrādījās Natālija Blaževiča, vīriešu konkurencē uzvarētāja laurus
plūca Mihails Djatkovičs, jauniešu vidū visprasmīgākais izrādījās
Pāvels Baranovskis.
Pasākuma laikā notika arī tradicionālā viktorīna, kurā laimīgās
lozes izvilka Martīne Djatkoviča,
Rita Zvidriņa un Milans Tihonovičs.
Paldies Bergu, Blaževiču, Bidzānu un Silibitkinu ģimenēm par
izdomātajiem un novadītajiem
konkursiem un viktorīnu.
au otro gadu pēc kārtas Futbola dienas ietvaros notiek
turnīrs „Krāslava CUP”. Finansējums turnīram tika iegūts, piedaloties LFF Atbalsta programmā,
kas ļāva apbalvot visas turnīra komandas ar kausiem, medaļām un
vimpeļiem.
Uzvarētāja kauss papildināja
FK „Krāslava” kolekciju, 2. un 3.
vietas ieguvēji kausus aizveda uz
Daugavpili.
Futbola nedēļās noslēgumā
Krāslavā „norībēja” jau tradicionālais BUMBU SALŪTS!
Lai panākumiem bagāta nākamā sezona visiem, kas spodrina
Krāslavas slavu Latvijā un aiz tās
robežām!
aldies Krāslavas novada
domei par aktīvu atbalstu
sportam, LFF un LMT - par projektiem, kas ļauj īstenot sapņus
arī provincē, sporta skolai - par
tehnisko atbalstu, Varavīksnes
vidusskolai - par sadarbību un
muzikāli-tehnisko nodrošinājumu
2. Līgas spēļu laikā un Futbola
dienas pasākumā, laikrakstiem
“Krāslavas Vēstis” un “Ezerzeme”.
Īpašs paldies neaizvietojamajam 2. Līgas spēļu komentētājam
un Futbola dienas pasākumu vadītājam Jānim Vorošilovam, kā arī
visiem, kuri organizēja, vadīja un
piedalījās Futbola nedēļas pasākumos.
Vairāk par atbalstītāju T-krekla
iegādi pa telefonu 28303638.
Vija Sjadro
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FUTBOLA KLUBS „KRĀSLAVA” LABĀKO ORGANIZATORU VIDŪ

Šī gada Futbola diena aizvadīta ar 114 pasākumiem
visā Latvijā, kas pulcējuši
kopumā 11 300 dalībniekus.
Futbola diena visā Latvijā
starptautiskās UEFA Futbola
nedēļas ietvaros norisinājās
no 10. līdz 17. septembrim.

Noslēdzoties Futbola dienas
pasākumiem, izvēlēti 9 labākie,
izdomas bagātākie un draudzīgākie futbola notikumu organizatori,
kuros vidū FK „Krāslava” un Vija
Sjadro.
Labākie organizatori piedalījās
kopīgā izlozē un tika pie kādas no
balvām.
Balvu izlozes rezultātā FK
„Krāslava” apbalvots ar braucienu
četrām personām ar „Tallink” uz
Stokholmu.
Šīgada Futbola dienas notikumos futbols tika ielaists pagalmos
Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos,

Kaunatā, Ciblā, Rēzeknē, Mežvidos, Kārsavā, Varakļānos, Jēkabpilī, Aiviekstē, Madonā, Cesvainē,
Balvos, Kubuļos, Alūksnē, Cēsīs,
Liepupē, Valmierā, Strenčos, Valkā, Jēros, Mazsalacā, Staicelē,
Jumpravā, Lielvārdē, Ogrē, Iecavā,
Ķekavā, Salaspilī, Rīgā, Jūrmalā,

Jelgavā, Tērvetē, Vecaucē, Dobelē,
Jaunpilī, Gaiķos, Saldū, Tukumā,
Tumē, Priekulē, Liepājā, Ventspilī,
Talsos, Mērsragā un Rojā.
Futbola dienas pasākumi Latvijā norisinājās septīto gadu pēc
kārtas.
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OLIMPISKAIS CĪŅAS GARS

23. septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā pulcējās
skolēni no visām Krāslavas novada skolām un pirmo reizi arī audzēkni no
PII „Pīlādzītis”, lai piedalītos pasākumā „Olimpiskā diena”.
Kopējā rīta rosmē piedalījās vairāk nekā četri simti dalībnieku, kur bērni vingroja kopā ar saviem skolotājiem un audzinātājām.
Visvairāk spilgtu emociju izraisīja stafetes skrējieni, kuros visjaunākajā
grupā (2005. gadā dzimušie un jaunāki) pretstafetē uzvarēja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas komanda, otro vietu ieguva Krāslavas pamatskolas sportisti un trešajā vietā - Indras pamatskolas komanda.
Savukārt starp 2003.-2004. gadā dzimušiem skolēniem, pretstafetē zelta medaļas izcīnīja Indras pamatskolas komanda, sudraba medaļas ieguva
Krāslavas Varavīksnes vidusskola un bronzas medaļas - Krāslavas pamatskolas skolēni.
Stafetes skrējienā 4x100m 2001.-2002. gadā dzimušām meitenēm
uzvaru svinēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, tai sekoja
Izvaltas pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas. Zēniem
šajā vecuma grupā zelta medaļas izcīnīja Krāslavas pamatskolas sportisti,
tiem sekoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas.
Vidusskolas grupā stafetes skrējiena gan jauniešiem, gan jaunietēm zelta medaļas izcīnīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandas, sudraba
medaļas - Krāslavas Valsts ģimnāzisti.
Pasākuma turpinājumā bērniem bija iespēja piedalīties daudzveidīgās
sporta spēles. Paši jaunākie dalībnieki mērojās spēkiem kustību rotaļā
„Tautas bumba”. Starp jauktām komandām uzvarēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1. komanda, otrajā vietā - Krāslavas pamatskola, bet trešajā - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2. komanda. Starp 2003.-2004.
gadā dzimušām meitenēm šajā spēlē veiklākās un stiprākās izrādījās
Krāslavas pamatskolas komandas dalībnieces, kas uzveica Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandu un Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandu.
Savukārt futbolā starp visjaunākajiem zēniem uzvaru svinēja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas komanda, sudraba medaļas - Krāslavas pamatskolas zēniem un bronzas medaļas - Robežnieku pamatskolas komandai.
„C” vecuma grupā uzvaru izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni,
otrajā vietā - Krāslavas pamatskolas zēni un trešajā - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda.
Basketbolu spēlēja „C” vecuma grupas zēni. Šajā vecuma grupā piedalījās četras komandas. Zelta medaļas ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas
sportisti, sudraba medaļas izcīnīja Krāslavas pamatskolas komanda un
bronzas medaļas - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda.
Brīvdabas volejbolā jaunietēm „B” un „A” vecuma grupās piedalījās
pa divām komandām. Abās grupās uzvarēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas
komandas, otrajā vietā ierindojās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas jaunietes.
Vidusskolas grupā jauniešiem brīvdabas volejbolā zelta medaļas ieguva
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 1. komanda, sudraba medaļas saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda un bronzas medaļas – Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 2. komanda.
Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties konkursā - volejbola „serve”
uz precizitāti. Tajā visprecīzākā bija Krāslavas pamatskolas komanda,
tai sekoja Indras pamatskolas komanda un Krāslavas Valsts ģimnāzijas
komanda.
,,Olimpiskajā dienā” varēja piedalīties arī individuālās sporta aktivitātēs - palēcieni ar lecamauklu un pievilkšanās pie stieņa.
Katrai skolai, kura piedalījās pasākumā „Olimpiskā dienā”, izdevās izcīnīt vismaz vienu olimpisko medaļu!
Paldies visiem skolotājiem par bērnu sagatavošanu pasākumam, kā arī
liels paldies Krāslavas novada domei par ﬁnansiālu atbalstu, pateicoties
tam „Olimpiskā diena” kļuva par neaizmirstamu pasākumu un sniedza
ikvienam gandarījumu par sporta sasniegumiem.
Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe

sludinājumi

Т.26551245.

IR REZULTĀTS - TREŠĀ VIETA LATVIJĀ!

2016. gada 25. septembrī Jūrmalā, Majoru pludmalē notika Latvijas Nūjošanas
čempionāta 4. posms - „Zemgales kauss”.
Tajā piedalījās aptuveni 200 entuziastu,
kas ievēro veselīgu dzīvesveidu. Nūjotāji
sacentās trijās distancēs - 5, 10 un 21 km

Otro reizi šāda mēroga sacensībās piedalījās Krāslavas novada pārstāvji. Diāna Kononova un Nikolajs
Fiļčenkovs nūjošanas instruktora Aleksandra Lahtionova vadībā augustā jau uzstājās Latvijas Nūjošanas

čempionāta 3. posmā („Latgales kauss”) un izcīnīja
trešo vietu savā kategorijā.
Jūrmalā bijis daudz vairāk dalībnieku, un konkurence vissarežģītākajā trasē (21 kilometrs) bijusi ļoti nopietna. Taču krāslavieši atkal uzstājās ļoti veiksmīgi.
Diāna Kononova uzrādīja trešo labāko rezultātu sieviešu vidū grupā S1, bet Nikolajam līdz viņa iepriekšējam rezultātam pietrūka 30 sekundes. Šoreiz viņš
bija ceturtais, un šis rezultāts bagātināja viņa pieredzi
sacīkšu stratēģijā.
Šī gada oktobrī Ogrē, Latvijas Nūjošanas čempionāta noslēdzošajā 5. posmā - „Vidzemes kauss”, viņam
būs iespēja gūt revanšu.
Vēlam veiksmi mūsu novadniekiem un aicinām apgūt pareizu nūjošanas tehniku sertiﬁcēta instruktora
Aleksandra Lahtionova vadībā Krāslavā.
Nodarbības notiek katru ceturtdienu no pulksten
16.00 līdz 17.00 parkā pie TIC ēkas grāfu Plāteru pils
parkā. Uzziņas un pieteikšanās pa tālruni 27080606.
Aleksandrs Lahtionovs

70. SKOLĒNU SPARTAKIĀDE IR SĀKUSIES!

14.septembrī ar futbola sacensībām sākās jubilejas 70. Krāslavas un Dagdas novada skolēnu spartakiāde.

2002.-2001.gadā dzimušo zēnu vidū skolēnu spartakiādē piedalījās četras komandas, kuras pārstāvēja Krāslavas pamatskolu, Krāslavas Varavīksnes
vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju un Indras
pamatskolu. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas skolēni, viņi savos vārtos
neielaida nevienu bumbu. Otrajā vietā – Krāslavas
pamatskolas komanda un trešo vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Vidusskolu grupā (2000.-1997.gadā dzimušie) futbola sacensībās piedalījās četras komandas, pilsētas
vidusskolu komandām konkurenci sastādīja Rīgas
Valsts tehnikuma studenti. Par uzvaru cīnījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda ar Krāslavas
Valsts ģimnāzijas komandu, ar vienu iesistu bumbu
vārtos Krāslavas Varavīksnes vidusskolas futbolisti
varēja svinēt uzvaru. Trešo vietu ieguva Rīgas Valsts
tehnikuma komanda, un ceturtajā vieta – Krāslavas
Valsts ģimnāzijas otrā komanda.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

KRĀSLAVAS SMAGATLĒTI DEBITĒJA,
IZCĪNOT MEDAĻAS!

Rēzeknē 24. septembrī notika Latgales Kausa sacensības klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus. 80 sportisti no
12 komandām cīnījās par spēcīgākās komandas titulu sacensību un reģiona ietvaros.

Šogad Latgales Kausa sacensībām klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus aprit 10 gadi. Sacensības
vienlaikus bija gan Latvijas Kausa
izcīņas 15. posms, gan Latgales reģiona kausa 2. posms.
Mūsu pilsētu šajās sacīkstēs pārstāvēja trīs sportisti - sporta veterāns
Viktors Ļebedevs (vecuma grupa
virs 70 gadiem) un jaunieši (1998.
g. dz.) Deniss Soļims un Vladimirs
Gavrikovs.

Deniss svara kategorijā līdz 66 kg
ar rezultātu 105 kg izcīnīja 1. vietu,
bet Vladimirs svara kategorijā līdz
105 kg sīvā cīņā ierindojās 2. vietā.
Sacensībās Rēzeknē piedalījās 18
seniori četrās vecuma grupās. Vecākajā grupā (virs 70 gadiem) spēcīgākā seniora godu ieguva Viktors
Ļebedevs (līdz 74 kg), uzspiežot
100 kg.
Viņa tuvākais konkurents - Valērijs Belkins no Rēzeknes uzspieda

90 kg smagu svaru stieni.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12. klases skolēni Deniss Soļims
un Vladimirs Gavrikovs jau vairākus gadus patstāvīgi nodarbojas ar
smagatlētiku, bet sacīkstēs viņi piedalījās pirmo reizi.
„Viktors Ļebedevs piedāvāja
mums izmēģināt savus spēkus un
piedalīties sacensībās Rēzeknē, mēs
padomājām un piekritām. Tā bija
mūsu debija,” pastāstīja jaunieši.
„Tagad mēs plānojam daudz nopietnāk gatavoties sacensībām.”
Neskatoties uz izcīnīto otro vietu un nopietniem konkurentiem
(krāslavietis sacentās ar Eiropas
čempionu) Vladimiru neapmierināja iegūtais rezultāts, jo tas nepārsniedza viņa personisko rekordu.
Pēc sportista vārdiem, viņam traucēja pieredzes trūkums - organizatoriskie momenti, ceļš, pacietību
prasīja arī uzstāšanās kārtas gaidīšana un tml.
Savukārt sporta veterāns Viktors
Ļebedevs ir gandarīts par puišu
panākumiem un lepojas par to, ka
Krāslavā atdzimst vēl viens sporta
veids.
Tradīcija ir iedibināta. Nākamās
sacensības notiks decembrī Valmierā. Vēlam mūsu sportistiem sasniegt augstus rezultātus!

SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.
(0,05 eiro), alumīnija kannas (10l,

krāsns apkure, saimniecības ēkas,

liekas, jaunas un lietotas mēbeles:

(25 eiro). Т.26392198.

tepiķus. Т. 26046404.

(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.
 Pārdod māju Krāslavā, Kalnu
ielā 2,60 m², sakņudārzs - 20 āri,

šus. Т.29111637.
 Pārdod medu, 3 l - 15 eiro.
Т.26363427.
 Pārdod mēbeļu ražošanas at-

sienas plauktus, nakts galdiņus,
lietotas caurules, metāla plāksnes
(5 mm), elektrodzinējus, elektrokabeļus, grīdas svarus - līdz 1 tonnai, terašu dēļus. Т.29517757.

gultas, bērnu divstāvu gultas, vir Pārdod lietotas sekcijas, labā 5 eiro), jaunu saliekamu ierīci če- pirts. Т.26863374.
 Pārdod privatizētu 2-istabu stāvoklī. Cena pēc vienošanās. modāna pārvadāšanai līdz 50 kg  Izīrē garāžu, pārdod paklājus, tuves mēbeles, žurnālu galdiņus,

dzīvokli 1. stāvā ar krāsns apkuri Rīgas ielā, Krāslavā. Plastikāta
logi, vannas istaba kopā ar tualeti,
titāns. Ir pagrabs, malkas šķūnis.
Centralizēta gāzes padeve. Labi
kaimiņi. Cena pēc vienošanās.

Т.29699796, 27428069.
 Pārdod 2-istabu privatizētu
dzīvokli (38 m²) 2. stāvā, Aronsona ielā. Т.28895987.
 Pārdod kartupeļus „Veneta” un
„Belorossa” (0,18 eiro), ābolus
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