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ESTIS

2012.gada 2012.gada VKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Domes deputātu vārdā sveicu Jūs Latvijas
Republikas proklamēšanas 94. gadadienā!
Miers, stabilitāte un panākumi mūsu valstī sā-

kas no katras ģimenes, ielas, pagasta, pilsētas un 
ikviena Latvijas iedzīvotāja. No mums ir atkarīgs 
tas, kādai  jābūt mūsu valstij, kā nākotnē dzīvos 
mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni.

Cilvēkiem, kas dzīvo Krāslavas novadā, ir ko-
pējā vēsture. Kopā mēs pārvaram grūtības, kopā 
priecājamies par Latvijas valsts sasniegumiem, 
kopā esam sarūgtināti neveiksmju dēļ. 

Vēlu Jums saglabāt neatkarību no straujajiem 
un negaidītajiem likteņa pagriezieniem un neat-
laidīgi iet uz savu mērķi, neaizmirstot par to, ka 
pasaulē ir tādas mūžīgas vērtības kā cilvēcība, 
cieņa, ticība un zināšanas!

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs 

LĀČPLĒŠA DIENĀ

Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros Krāslavas 
pilsētā notiek Izvaltas un Rīgas ielu posmu rekonstrukcija.

Projekta īstenošana notiek 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts 
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 
(Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumi 
Nr.843). Lai būtu iespējams attiecināt rekonstrukcijas 
darbu izmaksas uz projekta izdevumiem un vēlāk atgūt daļu 
fi nansējuma, līgumi ar uzņēmējiem par Izvaltas un Rīgas 
ielu posmu rekonstrukciju tika noslēgti š.g. 26.septembrī. 
Līgumu noslēgšana kļuva iespējama tikai pēc Ministru 
kabineta noteikumu grozījumu spēkā stāšanos 2012.gada 
26.septembrī.

Izvaltas ielā rekonstrukcijas darbus ir plānots veikt 375 m 
posmā (no piketa 0+70 km līdz pēdējai nobrauktuvei uz piena 
pārstrādes rūpnīcu). Papildus tiks veikta arī apgaismojuma, 
gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes 
organizācijas līdzekļu izbūve un ierīkošana. 

Rīgas ielā rekonstrukcijas darbus ir plānots veikt 488 m 

posmā (no Daugavas ielas līdz slimnīcai). Papildus tiks 
veikta arī apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un 
gājēju ietves izbūve. 

Līdz šim brīdim tiek veikta brauktuves daļas 
sagatavošana asfalta ieklāšanai (salizturīgā slāņa izbūve, 
šķembu maisījums). Ielu konstruktīvu apakškārtu izbūvi ir 
plānots uzsākt pēc 18.novembra. 

Saskaņā ar izstrādātiem tehniskiem projektiem Izvaltas 
ielā brauktuves sega sastāv no divām kārtām – apakškārtas 
AC 16 un virskārtas AC 11.

Rīgas ielas projektētā sega sastāv no trīs asfaltbetona 
kārtām: 

AC 32 base/bin - (asfaltbetona seguma apakškārta);
AC 16 base/bin- (asfaltbetona seguma sasaistes kārta);
SMA 11 PMB - (šķembu mastikas asfalts ar polimēriem 

modifi cētu bitumu) asfaltbetona virskārta.
Asfaltbetona seguma apakškārta un sasaistes kārta 

veidota no rupjākiem materiāliem, un materiāla ražošanas 
un ieklāšanas procesā šīm kārtām izveidojas lielāks 

gaispildīto poru daudzums nekā asfaltbetona virskārtai. 
No nokrišņiem pa šīm gaispildītajām porām seguma 

apakškārtās un sasaistes kārtā vairāk iesūcas ūdens, 
kas sasalšanas procesā, ūdenim izplešoties, var bojāt 
seguma apakšējās kārtas vairāk nekā virskārtu ar mazāku 
gaispildīto poru daudzumu. Vizuāli var izskatīties, ka 
segums ir iestrādāts nekvalitatīvi, tajā ir pieļaujamas 
nelielas plaisas un iesēdumi, bet šie šķietami defekti tiks 
novērsti asfaltbetona virskārtas izbūves laikā. Tā ir ierasta 
asfaltbetona seguma izbūves prakse šādos laika apstākļos, 
kad ir nokrišņi un pazemināta temperatūra. 

Darbus Izvaltas ielā ir plānots pabeigt līdz šī gada 
beigām. Rīgas ielā darbi turpināsies līdz ziemas sezonas 
tehnoloģiskajam pārtraukumam un atsāksies 2013.gadā. 
Līdz ziemas pārtraukumam tiks izbūvētas asfaltbetona 
apakškārta un sasaistes kārta.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans,

projekta vadītājs

TURPINĀS IZVALTAS UN RĪGAS
 IELAS POSMU REKONSTRUKCIJA

BALVAS SAŅEMS LABĀKIE SPORTISTI
16.novembrī pasākumā, kas ir veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai, 

tiks apbalvoti gada labākie sportisti un viņu treneri. Naudas prēmiju saņems Karīna Krilova, 
kas Latvijas Olimpiādē izcīnīja 1. vietu šaušanā, un viņas treneris Sergejs Šveds, Evelīna 
Petunova, kas Latvijas Olimpiādē ieguva 2. vietu lodes grūšanā, un viņas trenere Inese 
Umbraško, Dmitrijs Silovs, kas piedalījās Paralimpiskajās spēlēs Londonā un tāllēkšanā 
ierindojās 9. vietā. 

Šodien numurā - intervija ar Krāslavas sportisti Evelīnu Petunovu. 

Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji!LĀČPLĒŠA DIENĀ

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:
» Pagastu pārvalžu vadītāji stāsta par 

darba rezultātiem - 2.-4.lpp.
Pagastu pārvalžu vadītāji stāsta par 

darba rezultātiem - 2.-4.lpp.
Pagastu pārvalžu vadītāji stāsta par 

» Labāko lauksaimnieku godināšana - 4.lpp. Labāko lauksaimnieku godināšana - 4.lpp. 
darba rezultātiem - 2.-4.lpp.
Labāko lauksaimnieku godināšana - 4.lpp. 
darba rezultātiem - 2.-4.lpp.

Ziņas no Krāslavas skolām - 7.lpp.
Labāko lauksaimnieku godināšana - 4.lpp. 

Ziņas no Krāslavas skolām - 7.lpp.
Labāko lauksaimnieku godināšana - 4.lpp. 

» Sporta ziņas, sludinājumi - Sporta ziņas, sludinājumi - 
Ziņas no Krāslavas skolām - 7.lpp.

Sporta ziņas, sludinājumi - 
Ziņas no Krāslavas skolām - 7.lpp.

8.lpp.
Sporta ziņas, sludinājumi - 
8.lpp.

Sporta ziņas, sludinājumi - 



2 Kraslavas ESTISraslavas V

„Ielu remonts ti ks turpināts”
Diemžēl šogad neizdevās pabeigt 

ieplānotos ielu un ceļu remontdarbus, 
tāpēc nākamajā pavasarī krāslaviešus 
atkal gaida ielu remonts, lūdzam būt 
iecietīgiem sakarā ar neērtībām. No 
savas puses mēs centīsimies savlaicīgi 
noslēgt līgumus, lai vasaras laikā šie 
remontdarbi būtu pabeigti. Kaut gan 
tas ne vienmēr atkarīgs tikai no pašval-
dības. Tā, piemēram, bija šogad, kad 
Satiksmes ministrijas dēļ līgumi tika 
parakstīti pārāk vēlu.

Pateicoties Krievijas - Latvijas pār-
robežu programmai, ir rekonstruēta 
Dīķu iela, kur tiks uzbūvēta autostāv-
vieta. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ 
darbi aizkavējās, taču līdz ziemai ob-
jekts tiks nodots. Projekta rezultātā būs 
priekšrocības gan autovadītājiem  - pa-
rādīsies papildus vietas mašīnām, gan 
visiem iedzīvotājiem  - tiks pārveidota 
vēl viena pilsētas centra daļa.

Esmu gandarīts arī par to, ka mums 
izdevās panākt pozitīvus rezultātus sa-
karā ar valsts ceļa iecirkni no dzelzceļa 
stacijas līdz Kombuļiem. Tur ir uzlikts 
jauns asfalta segums. 

Neskatoties uz to, ka novada ceļi tiek 
remontēti, pārsvarā izmantojot projek-
tu līdzekļus,  ko piešķir Eiropas Savie-
nība, ir situācijas, kad gaidīt noteikto 
programmu nav laika. Kā piemēru varu 
minēt Rīgas ielas posmu - no Lāčplē-
ša ielas līdz Miesnieku ielai – tas tika 
atjaunots par pašvaldības līdzekļiem. 
Pašlaik ir arī citas ielas, kur remonts 
nav atliekams, tāpēc pavasarī  mēs tās 
remontēsim par budžeta līdzekļiem. 

Pateicoties efektīvai sadarbībai ar 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju, izdevās panākt, lai 
valdība pieņemtu Latgales atbalsta 
programmu. Tā sāka darboties, par lī-
dzekļiem, kas piešķirti Krāslavas no-
vada pašvaldībai, mēs izremontēsim 
vairākas ielas un ceļus. Nākotnē plā-
nojam uzbūvēt apvedceļu no dzelzceļa 
stacijas līdz А6 šosejai (uz Daugavpils 
pusi). 

Sakārtojot šo ceļu, mēs varēsim sa-
mazināt transporta kustību pa Aglonas 
un Augusta ielu, turklāt tas būs liels 
ieguvums uzņēmumam „Latgran”, kas 
pārvadā daudz kravu. 

Sakarā ar to, ka neizdevās realizēt vi-
sas ieceres saistībā ar ceļu remontiem, 
mēs nemainām savas pozīcijas un turpi-
nām pieprasīt no Satiksmes ministrijas 
līdzekļus ceļu asfaltēšanai pagastu cen-
tros. Mūsu novada iedzīvotājiem jānod-
rošina iespēja aizbraukt līdz pagastam 
jebkurā gada laikā un jebkādos laika aps-
tākļos. Viens no Krāslavas novada paš-
valdības prioritārajiem uzdevumiem  ir 
uzņēmējdarbības  attīstība, līdz ar to mēs 
centīsimies iegūt fi nansējumu šo ceļu re-
montam. Iespējams, tās ir tikai ieceres, 
taču esmu pārliecināts, ka pienāks laiks, 
kad Krāslavā atdzims ražošana, tāpēc 
mums savlaicīgi tam ir jāgatavojas. 

„Ēdināšanas bloki mūsu skolās
 ir renovēti  un strādā

 atbilstošā līmenī”
Šogad mēs atrisinājām vienu no vis-

sāpīgākajiem jautājumiem, kas bija 
aktuāls vairāku gadu garumā - izre-

montēts  ēdināšanas bloks Varavīksnes 
vidusskolā. Tas ir viens no lielākajiem 
šī gada projektiem, kas ir realizēts, iz-
mantojot pašvaldības līdzekļus. 

Renovējot virtuves bloku Varavīks-
nes vidusskolā, mēs pilnībā atrisinājām 
problēmas ar skolu ēdnīcām mūsu no-
vadā. Atšķirībā no citām pašvaldībām 
ēdināšanas bloki mūsu skolās ir reno-
vēti un strādā atbilstošā līmenī.

Arī citās pilsētas skolās šī gada va-
sarā norisinājās nozīmīgi remontdarbi: 
atjaunots ķīmijas kabinets Krāslavas 
pamatskolā un internāta telpa Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā. Neskatoties uz 
to, ka es personīgi un arī vairāki nova-
da deputāti neatbalstām to, lai skolēni 
dzīvotu internātā, tāpēc ka ir saglabātas 
lauku skolas, ģimnāzijas internātu mēs 
paplašināsim. 

Pilsētas pirmsskolas izglītības iestā-
dēs šogad tika realizēts projekts, kas 
paredzēja  apgaismojuma renovāciju, 
bet kosmētiskie remonti bērnudārzos 
tika veikti saviem spēkiem. Vēl jopro-
jām nav atrisināts jautājums par ietvju 
remontu iestāžu teritorijās un darbinie-
ku zemajām darba algām. 

Šogad projektu realizācijā daudz 
sasniegumu ir Krāslavas bērnu sociālā 
rehabilitācijas centra „Mūsmājas” dar-
biniekiem. Taču, spriežot par to, man 
ir jāpauž nožēla. Skaistas rotaļlietas, 
jaunas mēbeles un mājīgums nevienam 
bērnam nevarēs aizstāt vecākus un ģi-
menes siltumu. 

Manuprāt, daudzi krāslavieši tagad 
vairs neatceras, kāds vēl pavisam ne-
sen bija foajē un kādas izskatījās tu-
aletes kultūras namā. Ārēji ēka jau ir 
mainījusies, drīz blakus tai tiks ierīkota 
autostāvvieta, daudz kas ir paveikts arī 
iekšējās telpās. Ceru, ka pakāpenis-
ki mums izdosies renovēt arī kultūras 
nama zāli un nomainīt krēslus.

„Cenšamies piešķirt līdzekļus 
prioritārajiem 

darba virzieniem”
Visu uzreiz paveikt nav iespējams, 

tāpēc mēs cenšamies piešķirt līdzek-
ļus prioritārajiem darba virzieniem. 
Piemēram, šogad uzbūvēta ietve Siena 
ielā, kas savieno Aronsona ielas mik-
rorajonu ar pilsētas centru. Vēl ir jā-
labiekārto vieta blakus avotam, tāpēc 
ir izstrādāts projekts, kas ir saistīts ar 
šī objekta apzaļumošanu un ainavas 
dizainu. 

Šogad veiksmīgi realizēts ielu ap-
gaismojuma renovācijas projekts, 
pateicoties kuram vecās spuldzes ir 
nomainītas pret ekonomiskajām LED 
lampām. Diemžēl šī projekta ietvaros 
nebija iespējams nomainīt arī stabus 
un kabeļus. Šis jautājums pašlaik tiek 
aktualizēts, sakarā ar to gribētos zināt 
iedzīvotāju viedokli, kas ir svarīgāks - 
pagarināt ielu apgaismojuma periodu 
pilsētā vai ieguldīt līdzekļus kabeļu 
modernizācijā un ierīkošanā.

Atšķirībā no citām pilsētām Krāsla-
vā jau vairāku gadu garumā nemainās 
siltuma tarifs. Daļēji tas ir pateicoties 
tam, ka mēs nomainām vecās maģistrā-
lās caurules un pagalmu komunikācijas 
pret jaunām. Šovasar tika atjaunots vēl 
viens posms, un šie darbi tiks turpināti. 

Jau iesniegts jauns projekts par siltum-
trašu ierīkošanu pie Krāslavas pamat-
skolas, grāfu Plāteru pils kompleksa, 
Krāslavas novada Sociālā dienesta 
ēkas. Tas, ka šie objekti tiks pieslēgti 
pie centrālās apkures, arī veicinās sil-
tuma tarifu stabilitāti. 

Mūsu novads ir slavens ar daudzām 
un dažādām ūdenstilpnēm - Daugava, 
nelielas upītes, ezeri, taču mēs ne visai 
labi protam tās izmantot. Neskatoties 
uz to, ka pašreizējā likumdošana ir ne-
pilnīga, jo pieļauj, ka vienam ezeram 
var būt pieci un desmit, un pat piec-
desmit saimnieku, apgrūtina cīņu ar 
maluzvejniekiem, šajā virzienā tiek or-
ganizēts nopietns darbs. Šiem mērķiem 
projekta ietvaros pašvaldība iegādāju-
sies kvadriciklu, lai varētu veiksmīgi 
organizēt reidus arī ziemas periodā. 
Mēs cenšamies izmantot valsts prog-
rammas, atjaunojam mūsu ezeru zivju 
resursus, ielaižam tajos dažādu zivju 
mazuļus - zandartus, sīgas, līdakas. 

„Galvenais uzdevums - 
radīt jaunas darba vietas

 mūsu novada iedzīvotājiem”
Protams, mūsu pilsētā vēl ir „sāpī-

gas” vietas, kuras mums neizdevās 
„izārstēt” arī šogad. Līdz šim laikam 
bez ūdensvada un kanalizācijas ir da-
žas Jaunās un Lielās ielas daļas. Bija 
plānots, ka varēsim atrisināt šo jautāju-
mu ar projektu palīdzību, ministrs ap-
meklēja vienu no šīm ielām, taču viss 
ir mainījies. Pašlaik var teikt, ka mēs 
sākām risināt šo problēmu un process 
virzās uz priekšu - šeit būs ūdensvads, 
kanalizācija un pārsūknēšanas stacija. 

Nesen mums izdevās atrisināt citu 
sasāpējušo jautājumu – tika nojaukti  
divi grausti Rancāna ielā. Tagad ie-
dzīvotāji interesējas par to, kas būs ar 
māju Artilērijas ielā 3. To mēs arī plā-
nojam nojaukt, domāju, visi piekrīt, ka 
tas ir pareizs lēmums. 

Pagaidām nav pieņemts lēmums par 
to, kā sakārtot teritoriju no pilsētas sta-
diona līdz Sociālā dienesta ēkai. Saka-
rā ar to mēs esam gatavi uzklausīt jau-
niešu idejas, viņu vēlmes. Cerams, līdz 
gada beigām mēs apkoposim visas ie-
ceres un sagatavosim projektu, lai pie-
saistītu Eiropas Savienības programmu 
līdzekļus. 

Apspriešanas stadijā ir aktīvās atpū-
tas centra projekta realizācija. Pašlaik 
nav pieņemts lēmums par to, kurā vie-
tā tam ir jābūt - pilsētas centrā (sporta 
skola, nepabeigta bankas ēka) vai bla-
kus ģimnāzijai. Iespējams, parādīsies 
arī trešais variants. 

Pašvaldība plāno izveidot ražošanas 
zonu teritorijā pretim linu rūpnīcai. Ja 
izdosies viss iecerētais, varēsim piedā-
vāt uzņēmējiem platības, kas jau saga-
tavotas darbam - ar ūdensvadu, kanali-
zāciju, elektrību. Es nedomāju par to, 
ka tie būs biznesmeņi no rietumiem, šo 
ideju un iespēju gribam piedāvāt tieši 
vietējiem uzņēmējiem. 

Pakāpeniski virzās uz priekšu 
loģistikas centra izveidošanas pro-
jekts. Šī gada laikā mēs spērām vēl 
dažus svarīgus soļus šajā virzienā. 
Pirmkārt - pašvaldība iegādājās 
zemi robežas tuvumā, kur tiek plā-
nota centra izbūve. Otrkārt - mūsu 
projekts tiek apspriests Baltkrievi-
jas – Latvijas starpvaldību komisijas 
sēdēs. Decembra sākumā divu val-
stu eksperti izskatīs konkrētus teh-
niskus jautājumus, kas ir saistīti ar 
robežas šķērsošanu.

Loģistikas centra galvenais mēr-
ķis - radīt jaunas darba vietas tiem 
cilvēkiem, kas vēl grib strādāt. Turklāt, 
ja mēs piedāvāsim reālas darba iespē-
jas mūsu novadniekiem, kas aizbrauca 
uz ārzemēm, domāju, noteikti būs tie, 
kas atgriezīsies un dzīvos Krāslavas 
novadā.

Drīz beigsies novembris - pēdējais rudens mēnesis. Ir laiks 
izvērtēt un analizēt darba rezultātus. Ar lepnumu atcerēties 
par to, kas paveikts, padomāt par to, kāpēc kaut kas nav 
izdarīts vai nav paveikts iecerētais. Ir jāizprot neveiksmju vai 
neizdarību iemesli un jāizvirza prioritātes perspektīvai.

Valsts svētku priekšvakarā novada pašvaldības vadītājs 
un pagastu pārvalžu vadītāji pastāstīja par to, kā šogad 
norisinājās dažādi darbi pilsētas un lauku teritorijās. 

GUNĀRS UPENIEKS, Krāslavas novada domes priekšēdētājs: 
„Šis gads bija diezgan sarežģīts mūsu pašvaldībai, jo vajadzēja aizstāvēt 

projektus, kas saistīti ar infrastruktūras attīstību. Esmu gandarīts par to, ka 
mums tas izdevās”

Kalniešu pagastā šogad tika izremontēti vairāki ceļi- 
Raudovišķi-Evarti, Kalnieši-Pakulišķi, Dauguļi - Raudo-
višķi. Šajos virzienos ir diezgan daudz zemes gabalu, ko 
apstrādā vietējie zemnieki, tagad lauksaimniecības teh-
nika varēs bez problēmām nokļūt līdz tīrumiem jebkādos 
laika apstākļos.

Kalniešos veiksmīgi darbojas sabiedriskā organizāci-
ja „Zelta taka”. Tai ir liela pieredze projektu realizācijā, 
arī šogad, pateicoties šīs organizācijas aktivitātēm, Kal-
niešu pamatskolas sporta zāle tika papildināta ar batutu, 
trenažieriem un citu sporta inventāru, kam tika iztērēti 
5600 Ls. 

Kalniešu pamatskolas  audzēkņi kopā ar vecākiem, 
skolotājiem un skolas darbiniekiem piedalījās novada 
domes organizētajā projektu konkursā un veiksmīgi to 
īstenoja. Blakus skolai ir labiekārtots bērnu laukums un 
parka teritorija. 

Skaistas pagastā arī tika realizēts projekts, kuru fi nan-
sēja Krāslavas novada dome.  Biedrība „Skaistas atbal-
sta centrs”, ko vada Iveta Leikuma, sagatavoja projekta 
pieteikumu un ieguva fi nansējumu 380 latu apmērā, pa-
teicoties tam blakus informatīvajam stendam ir ierīkotas 
divas puķu dobes. Stends tika uzstādīts vēl agrāk - pro-
jekta „Tematiskie ciemi” ietvaros. Vienu no puķu dobēm 
rotā strūklaka.  

Vasaras periodā pagasta darbinieki gatavojās Sīvera 
ezera svētkiem. Šajā pasākumā piedalījās ne tikai vietē-
jie iedzīvotāji, bet arī daudz viesu no visas Latvijas un 
ārzemēm. Mēs esam gandarīti par to, ka svētki izdevās. 

Tikpat rūpīgi mēs gatavojāmies bīskapa vizītei Skais-
tas baznīcā. Pagasta iedzīvotāji organizēja talku un sa-
kārtoja teritoriju blakus katoļu dievnamam. 

Šogad Skaistas pamatskolā ir atvērts Kristīgās mācības 
kabinets.

Gundega Grišāne, Skaistas un Kalniešu 
pagasta pārvaldes vadītāja: „Vasaras periodā pa-
gasta darbinieki gatavojās Sīvera ezera svētkiem”

Sīvera ezera krasts ir gatavs viesu uzņemšanai

Puķu dobe Skaistas ciemā

Tiltiņš blakus Kalniešu pamatskolai

darba rezultāti
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Lielus projektus, kas bija saistīti ar Kaplavas pagasta 
infrastruktūras sakārtošanu, mēs realizējām iepriekšējos 
gados, šogad veicām galvenokārt ikdienas darbus – ap-
pļāvām ceļmalas, izcirtām krūmus, ierīkojām caurules, 
sakārtojām pagasta teritoriju, kapsētas. 

Pateicoties Kaplavas tautas nama Varnaviču fi liāles va-
dītājas Zojas Čunčules iniciatīvai un aktivitātei, teritorija 
blakus bijušās skolas ēkai vienmēr ir sakopta un sakārto-
ta. Šeit ir puķu dobes, regulāri pašu rokām tiek izgatavoti 
dažādi dekoratīvi elementi. Vietējie iedzīvotāji  iecienī-
juši šo atpūtas objektu, tāpēc šogad mēs nolēmām ierīkot 
tur vietu, kur pagasta iedzīvotāji varētu satikties. 

Pateicoties dalībai novada domes projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, Varnaviču ciemā blakus 
bibliotēkas un kultūras nama ēkai tika uzbūvēta lapene. 

Bijušās skolas ēkā pašlaik atrodas bibliotēka un zāle, re-
monts šajās telpās tika veikts pirms dažiem gadiem, bet šo-
gad mēs izremontējām vēl dažas telpas ēkas kreisajā spārnā. 

JEĻENA ČERŅAVSKA, Kaplavas pagasta 
pārvaldes vadītāja: „Šogad veicām galvenokārt ik-
dienas darbus”

Pagājušajā gadā mēs sakārtojām ūdenssaimniecības infra-
struktūru  Kombuļu pagastā, bet šogad labiekārtojām atpū-
tas vietu un turpinājām citus darbus Kombuļu  pussalā.

Projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros mēs saņē-
mām novada domes fi nansējumu 390 latu apmērā, ko iz-
mantojām peldvietas ierīkošanai - tika uzstādīti soli, ģērbtu-
ves, atvestas smiltis. 

Lai pussaliņa kļūtu par pilnvērtīgu atpūtas kompleksu, 
brīvā laika pavadīšanas objektu, mēs sagatavojām projek-
tu, kas šogad bija veiksmīgi realizēts – tika izbūvēta estrā-
de, skatu laukums, celiņi un bērnu rotaļu laukums. Nākama-
jā gadā tiks organizēta šī objekta svinīgā atklāšana. 

Mūs patīkami pārsteidza jaunieši, kas realizēja projektu 
„Viss mūsu rokās”, tā ietvaros tika labiekārtota peldvieta 
Ilzes ezera krastā. 

Realizēts diezgan liels projekts, kas sākās rudenī un tur-
pinājās ziemas mēnešos,- Aulejas pagasta bibliotēkas re-
monts. Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) fi nansējumu un Krāslavas novada domes līdzfi -
nansējumu tika veikts bibliotēkas telpu un kāpņu telpas 
kosmētiskais remonts, ierīkota ventilācija, ieejā uzstādītas 
ugunsdrošās durvis.

Projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros mēs ie-
gādājāmies nepieciešamos materiālus, lai izgatavotu so-
lus, metāla turētājus puķu podiem, bet no pagasta budžeta 
līdzekļiem nopirkām puķes. Līdz ar to tika labiekārtota te-
ritorija pie Aulejas pagasta pārvaldes - uzstādīti divi soli un 
izveidots puķu tiltiņš.

Šogad pagasta iedzīvotāji vēl nevarēja pilnā mērā izjust 

projekta rezultātu, jo tas tika realizēts gada otrajā pusē. Ce-
rēsim, ka nākamajā gadā jau pavasarī puķes priecēs gan Au-
lejas iedzīvotājus, gan mūsu pagasta viesus.

Septembrī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai fi nansētā projekta ietvaros mēs sākām labiekārtošanas 
darbus Aulejas ezera krastā, blakus skolai. Tas ir neliels, bet 
ļoti svarīgs projekts, tāpēc ka bieži nākas dzirdēt par to, ka 
ezeru mums ir daudz, bet peldēties nav kur - vienā vietā ir 
aizauguši krasti, citās - privātā teritorija. 

Zeme Aulejas ezera krastā pieder pašvaldībai, tādēļ mēs 
nolēmām labiekārtot šo vietu, kas piesaistīs aktīvās atpūtas 
cienītājus. Pašlaik krasts ir attīrīts no ūdenszālēm, tika veik-
ta virsmas planēšana, drenējošā smilts slāņa uzbēršana, no-
zāģēti vecie koki. Tiks nodrošināta pludmales aprīkošana, 
uzstādot 3 koka solus, koka pārģērbšanās kabīnes, koka WC 
un iegādājoties plastikāta laivu.

Pašlaik pagasta pārvalde izstrādā uzņēmējdarbības atbal-
sta centra izveidošanas projektu Aulejas pagastā. Ziemas 
periodā plānojam izremontēt telpas un iegādāties aprīkoju-
mu - datorus, printerus, fotoaparātu. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums - ja cilvēkam nav pieslēgts internets, viņš 
var atnākt, iepazīties ar izsludinātajām programmām, uz-
rakstīt projektus utt. Telpas atrodas blakus pagasta pārval-
dei, un, ja radīsies jautājumi, vienmēr būs iespēja vērsties 
pie konsultanta vai citiem pārvaldes darbiniekiem. 

Esam gandarīti par to, ka mums ir aktīva sabiedriskā orga-
nizācija  „Mēs – Aulejai”. Pateicoties tās darbībai, mūsu fol-
kloras kolektīvam „Aulejas sievas” ir jauni tērpi.

Regulāri tiek veikti dažādi ikdienas darbi – skolas re-
monts, daudzdzīvokļu māju ieeju atjaunošana, veco koku 
nozāģēšana, ceļa bedrīšu remonts, zāles nopļaušana ceļma-
lās.

Protams, mēs neesam realizējuši nevienu miljonu latu vēr-
tu projektu kā, piemēram, Krāslava, taču mēs lepojamies ar 
tiem nelielajiem darbiem, kas veiksmīgi paveikti šajā gadā.  Šogad par sava budžeta līdzekļiem mēs nosiltinājām 

Ūdrīšu bibliotēkas ēku, veicām nelielu remontu FAP tel-
pās gan Ūdrīšos, gan Borovkā - atjaunojām griestus, sa-
kārtojām grīdas un sienas. 

Ar Krāslavas novada domes līdzfi nansējumu izremon-
tējām ceļu no Krāslavas stacijas līdz Vilmaņu ciemam. 
Par līdzekļiem, kas palika no Lauku atbalsta dienes-
ta fi nansētā projekta, pateicoties kuram mēs atjaunojām 
sporta zāli Izvaltā, noasfaltējām vēl divas ielas - Dārza 
un Liepu.

Pašlaik ir sagatavota tehniskā dokumentācija ielu ap-
gaismojuma renovācijai, bet diemžēl līdzekļu šī projekta 
realizācijai pagaidām nav. 

Nav līdzekļu arī logu nomaiņai Izvaltas pamatskolas 
ēkā. Pagasta budžetam tā ir pārāk liela summa, jo nepie-
ciešams nomainīt 68 logu blokus. Tad, kad rādīsies ie-
spēja, mēs noteikti īstenosim šo ieceri. 

Tiek izstrādāts projekts, kas veltīts logu nomaiņai un 
kosmētiskajam remontam Ūdrīšu bibliotēkā. 

Mēs esam gandarīti par to, ka jau vairākus gadus tiek 
īstenota bezdarbnieku nodarbinātības programma. Liels 
pluss ir saistīts ar to, ka viņiem ir iespēja nopelnīt, un arī 
ar to, ka bezdarbnieki strādā pagasta labā - sagatavo mal-
ku, sakārto teritoriju. Mūsu pagastā ir 10 kapsētas. Ir ļoti 
daudz apbedījumu, kuriem ir nepieciešama sakopšana, jo 
nav tuvinieku - kāds nomira, kāds aizbrauca. Iedzīvotāji 
pārsvarā kopj tikai savu radu kapus, bet pārējo kapsētas 
teritoriju sakārto „simtlatnieki”.  

Abos pagastos neapstājas kultūras dzīve. Šogad 25-ga-
du jubileju atzīmēja folkloras kopa „Izvaltīši”.  Šo kolek-
tīvu, tāpat kā kopu „Mozī latgalīši”, vada Silvija Stivri-
ņa. Kolektīvu dalībnieki ir vietējie iedzīvotāji, jaunieši, 
kas mācās citās pilsētās, bet uz mēģinājumiem brauc 
brīvdienās. 

25-gadu jubileju nosvinēja tautas deju kolektīvs 
„Rudņa”, kuru 26 gadu garumā vada Ligita Pelnika. 

Ūdrīšu pagastā veiksmīgi darbojas folkloras  kolektīvs 
„Rudzutaka”. Šovasar mūsu kolektīvi piedalījās Starp-
tautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012”.

MĀRA MIGLĀNE, Ūdrīšu un Izvaltas pagas-
ta pārvaldes vadītāja:  „Mēs esam gandarīti par to, 
ka jau vairākus gadus tiek īstenota bezdarbnieku no-
darbinātības programma”

AIVARS UMBRAŠKO, Aulejas un Kombuļu 
pagasta pārvaldes vadītājs: „Mēs lepojamies ar tiem 
nelielajiem darbiem, kas veiksmīgi paveikti šajā gadā” 

Estrāde Kombuļu pussalā

Skatu laukums Kombuļu pussalā

Lapene Varnavičos

Šogad Robežnieku pagastā tika realizēti vairāki projek-
ti ar Lauku atbalsta dienesta fi nansējumu. Tika nosiltināts 
kultūras nams un iniciatīvu centrs, uzbūvēts ceļš līdz attīrī-
šanas iekārtām, atjaunota siltumtrase. Uzsākta sporta lauku-
ma celtniecība. Jau ir gatavi pamati un nožogojums, vēl jā-
iegādājas un jāuzstāda sporta aprīkojums - basketbola grozi, 
tīkls utt. Ziemas periodā mēģināsim šajā laukumā izveidot 
slidotavu, kur bērni varēs slidot.

Pateicoties programmai 
„LEADER”, Robežnieku cie-
ma teritorijā aptuveni 0,4 ha 
platībā tika izveidots atpū-
tas stūrītis bērniem un pieau-
gušajiem, tika iegādāts apska-
ņošanas aprīkojums kultūras 
namam. Par pagasta budžeta 
līdzekļiem nosiltināta pašval-
dības ēka.

Pateicoties dalībai Hipotē-
ku bankas projektu konkur-
sā, Skuķu ciemā blakus aprū-
pes centram ir izveidota telpa 
mirušo izvadīšanai pēdējā gai-
tā. Skuķos ir realizēts vēl viens 
diezgan liels projekts, ko īste-
noja Krāslavas novada dome. 
Ir uzstādītas saules baterijas, 
kas nodrošina centra iemītnie-
kus ar karsto ūdeni. Vēl Sku-
ķu ciemā ir ierīkots bērnu lau-
kums blakus bibliotēkai. (Turpinājums 4.lpp.)

Atpūtas vieta Robežniekos

Saules baterijas Skuķu aprūpes centrā

ĒRIKA GABRUSĀNE, Robežnieku, Indras un 
Piedrujas pagasta parvaldes vādītāja: „Vislielākais 
projekts, kas tika īstenots Piedrujas pagastā, ir bijušās 
skolas ēkas renovācija”

darba rezultāti
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9. novembrī Krāslavas kultūras nama zāle bija pilna. Šeit 
sapulcējās tie, kas strādā laukos. Katru rudeni, kad visi sva-
rīgākie lauku darbi ir pabeigti, notiek tradicionālā Zemnie-
ku balle, lai suminātu čaklākos lauksaimniekus, atpūstos 
un izklaidētos. 

Šogad Zemnieku ballē tika godināti konkursa „Saim-
nieks – 2012” laureāti, labākie un čaklākie lauku ļaudis.

Aulejas pagastā - z/s „Līva” (īp. Rudīte Lipšāne), z/s 
„Birztaliņas” (īp. Gita Konošonoka), p/s „Zarupi” (īp. Vi-
ta Pitrāne).

Indras pagastā - z/s „Saknes” (īp. Aleksandrs Korovac-
kis), z/s „Mazputni” (īp. Georgijs Birķe) Ilona un Žanis 
Bunto, p/s „Ezeri” (īp. Valērijs Ignatovičs).

Izvaltas pagastā - z/s „Ancāni” (īp. Valdis Peipiņš), p/s 
„Āboliņu mājas” (īp.Bronislavs Daugulis).

Kalniešu pagastā - z/s „Upītes” (īp. Romualds Varnas), 
p/s „Āres” (īp. Olga Banka), p/s „Ziedlejas” (īp. Līvija Pet-
ročenko), p/s „Līnes” (īp. Vladimirs Ļaksa).

Kaplavas pagastā - atpūtas komplekss „Vaclavi” (īp. Vac-
lavs Martišausks). 

 Kombuļu pagastā - z/s „Mežvidi” (īp. Laimonds Vors-
lavs), z/s „Bērzu kalni” (īp. Inta Ļaksa). 

 Krāslavas pagastā - z/s „Vanagi” (īp. Inna Korlāne). 
 Piedrujas pagastā - z/s „Visvaldi” (īp. Visvaldis Galas-

ko) Ainārs Galasko, SIA „Zalers” (Sergejs Zakrevskis). 
 Robežnieku pagastā - z/s „Ezeriņi” (īp. Sergejs Juhņevi-

čs), p/s „Ērglēni” (īp. Genādijs Kazāks), 
p/s „Ķirši” (īp. Vilgelms Čekelis), viesu māja „Ezer-

kalns” (īp. Irēna Urbanoviča), z/s „Akati” (īp. Viesturs 

Gabrusāns), p/s „Ezernieki” (īp. Lilija Paceviča). 
 Skaistas pagasts - z/s „Rūķīši” (īp. Jāzeps Bebrišs), p/s 

„Teikas” (īp. Jāzeps Ļaksa), p/s „Ielejiņas” (īp. Juris Ļak-
sa- Timinskis). 

 Ūdrīšu pagasts - z/s „Ļadas” (īp. Rišards Milašs). 
Par katru saimniecību pastāstīja speciāliste lauku attīstī-

bas jautājumos Viktorija Lene, bet Goda rakstus pasniedza 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. 

*        *        *
„Krāslavas Vēstīs” jau bija rakstīts par novada lielsaim-

niecībām, kurām pieder vairāki simti hektāru zemes, daudz 
lopu un tehnikas. Šajā numurā pastāstīsim par nelielas pie-
mājas saimniecības „Ezernieki” īpašnieci Liliju Paceviču. 
Viņa ir sākumklašu skolotāja Robežnieku pamatskolā. 

„Mēs esam tādi paši kā visi pārējie,” apmulsusi, it kā at-
taisnojoties, stāsta Lilija. „Strādājam tāpat kā mūsu kaimi-
ņi. Kā var dzīvot laukos bez sakņudārza, bez lopiņiem?”

Vai tiešām tādi paši kā visi? Vai vienkārša sieviete var 
viena pati izaudzināt četrus dēlus? Tādus, kas nesteidzas tā-
pat kā daudzi mūsdienu jaunieši braukt uz ārzemēm. Ivars, 
Dainis, Kristaps un Raimonds strādā vecvectēvu laukos, 
palīdz mātei un nedomā par vieglo dzīvi. 

„Mēs jau no bērnības pieradām dzīvot atbilstoši zem-
nieku dzīvesziņai,” pastāstīja Lilijas dēls Ivars. „Protams, 
strādāt laukos, kopt mājlopus ir grūti. Tie, kas brauc prom, 
meklē vieglāku darbu.”

Kad Lilija mantoja 50 hektārus zemes un mežu, viņa no-
lēma - kaut kas ir jādara, nedrīkst pieļaut situāciju, kad tīru-
mi aizaug ar krūmiem. Pārdeva mežu, nopirka tehniku (nav 
jauna, bet strādāt var). Pakāpeniski, izmantojot Eiropas Sa-
vienības subsīdijas,  ieguva visus nepieciešamos agregātus 
- pļaujmašīnu, siena ārdītāju, kartupeļu stādīšanas kombai-
nu, arklus - to, kas nepieciešams zemes apstrādei. 

Tagad, kad bērni jau ir izauguši, Lilijai vairs nav tik sa-
režģīti. Tāpat kā visas mājsaimnieces, viņai ir jāgatavo, jā-
mazgā, jākopj. Saimniecības darbus veic dēli.

„Mums nav pienākumu sadalījuma,” paskaidroja Ivars, 
„katrs prot darīt visu, un dara tas, kam ir laiks.”

Lilijas darba diena sākas puspiecos no rīta. Viņa slauc sa-
vu brūnaļu un dodas uz skolu. Ziemā, brīvajā laikā, labprāt 
lasa grāmatas un min krustvārdu mīklas. Bet no pavasara 
līdz rudenim kopj puķes dārzā un audzē dārzeņus siltumnī-
cā - tāda ir Lilijas atpūta pēc mācību gada noslēguma skolā. 

Grandiozus mērķus ģimene neizvirza. Būtu labi ierīkot 
pienotavu, bet viss pārējais pakāpeniski tiks sasniegts. 

*        *        *
Kad Lilijas dēli vēl bija mazi, viņi pa ceļam uz skolu uz-

būvēja pieturas vietu. Tagad viņi ir pieauguši cilvēki un 

vairs neiet skolā, taču viņu pirmā celtne saglabājās līdz 
šim laikam. Tam ir ilgs mūžs, kas pašu rokām veidots sa-
vā dzimtajā zemē.

Elvīra Škutāne,
 autores foto

G.Upenieks pasniedz apbalvojumu Ivaram Pacevi-
čam, z/s «Ezernieki»

Jaunie zemnieki no Aulejas pagasta

Konkursa «Saimnieks 2012» 
nominantu vidū - Piedrujas ciems

Austrumu deja par godu «kaņepju magnātam»
 Sergejam Zakrevskim

darba rezultāti

(Turpinājums, sākums 3.lpp.)

Robežnieku pagastā dzīvo ak-
tīvi zemnieki. Saimniecības, kas 
audzē zirgus, pēc savas iniciatī-
vas sāka izbūvēt skrejceliņu, lai 
varētu organizēt sacensības. Slik-
to laika apstākļu dēļ šie darbi vēl 
nav pabeigti, taču pavisam drīz arī 
Robežniekos tiks rīkotas rikšotāju 
sacensības. 

Arī Indras pagastā šogad tika 
realizēti vairāki projekti. 3.novem-
brī tika atklāta kapliča, kas ir uzbū-
vēta kapsētas teritorijā. Esam pār-
liecināti, ka Indras ciemā obligāti 
jābūt vietai, kuru cilvēki varētu iz-
mantot dzīves traģiskajos brīžos.

Ar programmas „LEADER” at-
balstu Indras ciemā blakus dīķim 
uzbūvēta plaša estrāde, bet parkā 
pie kultūras nama parādījās jaunas 
lapenes, kamīns, ugunskura vieta. 

Katras lapenes dizains ir īpašs, tās 
labi iekļaujas kopējā ainavā. Ta-
gad parks ir pilnībā apgaismots, ti-
ka ierīkota elektrība un uzstādītas 

laternas. Dīķis 
arī nav palicis 
bez uzmanī-
bas,  pirms va-
saras svētkiem 
tas tika iztīrīts 
un sakārtots.

Indras ie-
dzīvotāju ini-
ciatīvas gru-
pa piedalījās 
Krāslavas no-
vada domes 
projektā, pa-

teicoties tam Indras pamanāmā-
kajā vietā, ciemata sākumā, bija 
ierīkota liela rožu dobe. Mēs ie-
gādājāmies rozes, kas ir adaptē-

tas Latvijas laika apstākļiem, bi-
ja iestādīts 110 rožu stādu. Blakus 
izveidota atpūtas vieta - uzstādīti 
soli, iestādīti košumkrūmi. 

Indras ciemā, izmantojot pagas-
ta budžeta līdzekļus,  ir izveidots 
rotaļu laukums. Tagad bērniem ir 
vieta, kur var satikties, spēlēt un 
sarunāties. Šogad nomainīti lo-
gi un durvis divās daudzdzīvokļu 
mājās, vēl vienā nomainīts jumta 
segums. 

Domājot par nākotnes perspek-
tīvām, ierīkojām siltumtrasi bla-
kus divām ēkām. Vienā plānojam 
atvērt sociālo māju, citā būs amat-
nieku centrs. Indras pagasts jau ir 

iesniedzis projektu, kas paredz so-
ciālās mājas iekšējo telpu remon-
tu un jumta seguma nomaiņu. Ti-
ka izstrādāts un iesniegts projekts 
ar mērķi renovēt jumta segumu 
luterāņu dievnama ēkā. Tā ne-
kad netika izmantota kā reliģis-
kais objekts, un mēs vēl apsprie-
žam, kā to var izmantot nākotnē. 
Tagad mēģināsim vienkārši sagla-
bāt šo ēku. 

Vislielākais projekts, kas tika 
īstenots Piedrujas pagastā, ir bi-
jušās skolas ēkas renovācija. Šīs 
ēkas remontdarbos tika ieguldīts 
daudz līdzekļu no pagasta budže-
ta. Līdz ar to izremontētajās telpās 
varēja izvietot visas pagasta pār-
valdes struktūras, bet sporta zāle 
tiek izmantota arī kultūras pasā-
kumiem.

Piedrujas pagastā realizēts pro-
jekts, kas ir ļoti svarīgs iedzīvotā-
jiem, izveidota vienota divu cie-
mu - Piedrujas un Aleksandrovas 

- ūdensvada sistēmā, turklāt tika 
veikta ūdens atdzelžošanas iekār-
tu renovācija. 

Pat ar nelieliem līdzekļiem mēs 
cenšamies sakārtot dažādas vietas 
pagastā. Ļoti sliktā stāvoklī bija 
autobusu pieturas, kaut gan pa A6 
šoseju no robežas brauc gan Lat-
vijas iedzīvotāji, gan ārzemnieki. 
Mēs sakārtojām ne tikai pieguļo-
šo teritoriju – nozāģējām krūmus, 
appļāvām zāli, bet arī nokrāsojām 
vienu no pieturām. Tās dizains 
simbolizē pagasta zemnieku saim-
niecības. 

Piedrujas kapos ir senlaiku koka 
kapliča, kas uzbūvēta bez naglām. 
Celtnes jumts bija bēdīgā stāvoklī 
un pat kļuva cilvēku drošībai bīs-
tams. Šogad jumta segums tika at-
jaunots, cerēsim, ka tas palīdzēs 
saglabāt šo seno celtni.

Pierakstīja 
Elvīra Škutāne

Autobusa pietura Piedrujā

Jauna kapliča Indrā

Kamīns un lapene Indras ciema parkā

ĒRIKA GABRUSĀNE, Robežnieku, Indras un Piedrujas 
pagasta parvaldes vādītāja: „Vislielākais projekts, kas tika īstenots 
Piedrujas pagastā, ir bijušās skolas ēkas renovācija”

„Saimnieks – 2012”
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- Kā sākās tavas sporta gaitas?
- Mani pirmsākumi sportā saistāmi ar 

sporta stundām skolā, bet Krāslavas sporta 
skolā mana pirmā trenere bija Inese Um-
braško, par ko esmu viņai ļoti pateicīga. Ar 
cieņu un lepnumu atceros viņas centienus 
virzīt mani uz priekšu un nepadoties, kā arī 
pareizi izvēlēties dzīves ceļu.

- Olimpiskās himnas „Oda sportam” 
teksta autors Pjērs de Kubertēns rakstī-
ja: „Ak, sport, tu esi miers!”  Kas tev ir 
sports?

- Tas ir mans mērķis, mana dzīves jēga, 
pateicoties tam es cenšos kaut ko darīt. 
Mans sapnis ir sasniegt kaut ko ievērojamu, 
nest savu un Latvijas vārdu pasaulē. Visas 
savas izjūtas saistībā ar sportu es vienkārši 
nevaru  izteikt, jo tās emocijas, kas mani 
pārņem, ir ļoti plašas. Tā ir manas dzīves 
neatņemama sastāvdaļa.

- Vai tu zini, cik medaļu esi ieguvusi?
-  Konkrētu skaitu diemžēl nezinu. Bet to 

ir daudz.
- Vai tev ir kādas citas intereses, vaļas-

prieks?
- Agrāk, kad mācījos Krāslavā, apmek-

lēju Mākslas skolu, piedalījos korī, tautas 
deju kolektīvā, man patika dažādība, aizrā-
vos ar daudzām lietām. Tagad manu laiku 
pārsvarā aizņem skola un treniņi - jo vecāks 
kļūsti, jo vairāk ir jāpievēršas vienam mēr-
ķim. Vienīgais, ar ko vēl nodarbojos brīvajā 
laikā, ir zīmēšana, tā man palīdz relaksēties.

- Vai treniņi netraucē mācībām?
- Reizēm traucē. Taču viss ir atkarīgs no 

mācību vielas un treniņu grūtības līmeņa, 
bet pārsvarā netraucē.

- Vai tev kādreiz bija vēlēšanās izmēģi-
nāt savus spēkus citā sporta veidā?

- Kā jau minēju, esmu bijusi daudzcīņnie-
ce, tāpēc esmu jau daudz ko izmēģinājusi 
no vieglatlētikas sporta veidiem. Mani ļoti 
aizrāvusi pašreizējā nodarbe.

- Kas tagad ir tava trenere? Kādas 
jums ir attiecības?

- Pašlaik mani trenē Valentīna Smoča, 
kādreizējā PSRS izlases pārstāve diska 
mešanā. Attiecības ar viņu man ir lieliskas, 
saprotu viņu no pusvārda. Viņa ir mana ģi-
mene Murjāņos, vienmēr atbalsta un palīdz, 
kā arī pilnveido mani kā personību.

- Kas vēl tevi iedvesmo?
- Mani stimulē un iedvesmo mana ģime-

ne, treneres I.Umbraško un V. Smoča, kā arī 
pilsēta, kuras vārdu es popularizēju kā Ineta 
Radeviča un pārējie izcilie sportisti no ma-
nas pilsētas. Vēl arī es pati, mana vēlēšanās 
parādīt pašai sev, ka es nedzīvoju vienkārši 
tāpēc, lai eksistētu, bet lai izdarītu kaut ko 
nozīmīgu. Manā izpratnē zaudējumu nav, ir 
tikai mazas uzvaras, kuras veido vienu lielu 
uzvaru.

- Kā tu izturies pret kritiku?
- Kritika man ir iemesls sevis pilnveido-

šanai. Tas ir normāli, ka mani kritizē, man 
tas palīdz tiekties uz augšu.

- Kura cilvēka viedoklis tev ir visnozī-
mīgākais?

- Ļoti svarīgs ir manas ģimenes viedoklis, 
ka arī to cilvēku vērtējums, kas man ir ļoti 
palīdzējuši. Tie ir mamma, vecvecāki un 
treneres!

- Vai tev ir elks sportā?
- Mani elki ir tie, kas ir stipri savā gribā 

un nostājā. Bet no sportistiem - Ineta Ra-
deviča. Man patīk tas, kā viņa ir sasniegusi 
savas virsotnes.

- Kas tev parasti jūt līdzi?
- Mani atbalsta visi - ģimene, draugi un 

mani novadnieki.
- Kādas ir tavas stiprākās un vājākās 

rakstura īpašības?
- Raksturot sevi neprotu, varu teikt, ka 

esmu neatlaidīga (ja kaut ko ļoti vēlos), sa-
protoša, draudzīga. Daudz kas atkarīgs no 
tā, uz ko tieši tas ir attiecināms.

- Kādas citu cilvēku īpašības tu vērtē 
visaugstāk? Un kādas tev nepatīk?

- Cienu centīgumu un godīgumu, nepatīk 
skaudība.

- Noteikumu un likumu ievērošana 
sportā ir norma. Vai tas palīdz parastajā 
dzīvē?

- Jā, sporta noteikumi man ir ļoti palīdzē-
juši uzlabot savu raksturu, es kļuvu discip-
linētāka, un sports padarīja mani patstāvī-
gāku.

- Vai tev ir jāievēro speciālās diētas?
- Nē, jo mans sporta veids nav saistīts ar 

speciālām diētām. Ēdu visu, ko vien man 
gribas. Galvenais, lai man pašai būtu kom-
fortabli.

- Ir tāds jēdziens „cīņas spars”, vai tev 
tas palīdz?

- Reizēm agresivitāte sportā man palīdz, 
tas ir atkarīgs no uztraukuma intensitātes. 

Atbildot uz konkrēto jautājumu, varu teikt, 
ka tas man piemīt.

- Ja tev būtu daudz naudas, kādiem 
mērķiem tu gribētu to tērēt?

- Ja man būtu daudz naudas, es, protams, 
izmantotu to savai karjerai un palīdzētu sa-
vai ģimenei.

- Vai tev ir sapnis?
- Katram sportistam ir viens sapnis - pie-

dalīties Olimpiskajās spēlēs un izcīnīt god-
algoto vietu. Vēl es ļoti gribētu iegūt labu 

izglītību un izveidot labu ģimeni, vēlos būt 
laimīga.

Man ir vēl viens sapnis - nodibināt Latvi-
jā mešanas klubu un attīstīt visus mešanas 
sporta veidus, līdz ar to veicinot šīs sporta 
disciplīnas attīstību Latvijā.

- Paldies par atbildem, un lai tev viss 
izdodas!

Elvīra Škutāne,
foto no Evelīnas 

personīgā arhīva

EVELĪNA PETUNOVA: 
„Mans sapnis - nodibināt Latvijā mešanas klubu 

un attīstīt visus mešanas sporta veidus”

Evelīna Petunova mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā kopš 14 gadu vecuma, 
pašlaik viņai ir 17 gadu. Iestājās tur kā daudzcīņniece. Evelīnas sasniegumi: 
13.vieta EYOF (Eiropas jaunatnes olimpiskajās dienās) Trabzonā (Turcijā); 
daudzkārtējā Latvijas čempione savā vecuma grupā lodes grūšanā un dis-
ka mešanā (arī sieviešu konkurencē Evelīna ir līdere lodes grūšanā un diska 
mešanā); divas zelta medaļas iegūtas Latvijas Jaunatnes olimpiādē lodes grū-
šanā un diska mešanā; Latvijas Olimpiādē 2012. gadā sieviešu konkurencē 
izcīnījusi sudrabu lodes grūšanā; Itālijas (Sicīlijas) klubu sacensībās daudz-
kārtējā čempione lodes grūšanā un diska mešanā; Baltijas čempionātā  U-18 
izlases sastāvā Evelīna Petunova ieguva trīs sudraba medaļas.

MAZO BĒRNU
 LIELAIS 

CEĻOJUMS
Piektdienas rītā bērni uz bērnu-

dārzu gāja ar lielu interesi, jo ar 
nepacietību gaidīja ekskursiju uz 
zirgu sētu „Klajumi”.

Sāka līt lietus, likās - mēs nekur 
netiksim, taču bērnu vēlēšanās 
bija tik stipra, ka lietus pārstāja līt.

Laiks noskaidrojās, pie debesīm 
brīžiem pat parādījās saulīte. Tā 
mēs, 5. un 10. grupas bērni kopā 
ar vecākiem, PII „Pienenīte” sko-
lotājas pavadībā, priecīgi devā-
mies uz autobusu, kas mūs gaidīja 
pie bērnudārza.

Zirgu sētā „Klajumi” mūs sagai-
dīja saimniece Ilze Stabulniece. 
Viņa pastāstīja par savas saim-
niecības iemītniekiem un aicināja 
iet pie zirgiem, pa ceļam paņemot 
dārzā ābolus.

Aplokā ganījās 11 zirgi. Kad visi 
piegājām tuvāk, varējām viņus 
paglaudīt, pacienāt ar āboliem un 
maizi. Kad mēs pabarojām dzīv-
niekus, saimniece paņēma divus 
zirgus un mēs atgriezāmies „Kla-
jumu” sētā. Te apskatījām gotiņu 
un trušus būrīšos. Abus zirgus Ilze 

ieveda jaunajā, lielajā un skaistajā 
stallī. Te saimniece mums parādīja 
un pastāstīja, kā jākopj zirgi.

Tālāk bērnus gaidīja pārstei-
gums - viņi varēja jāt uz zirgiem. 
Drošākie jāja vieni 
paši, bet citi sēdās 
zirga mugurā kopā ar 
mammu vai skolotāju.

Bērniem līdzi vecā-
ki bija sarūpējuši cie-
nastu - siltu tēju, ce-
pumus, sviestmaizes. 
Kamēr vieni vizinājās, 
citi ēda un dzēra tēju.

Ekskursijai beidzo-
ties, pateicāmies Ilzei 
Stabulniecei par jauki 
pavadīto laiku zirgu 

sētā „Klajumi”. Paldies arī mūsu 
dārziņa vadītājai Viktorijai Olehno!

Bērniem un pieaugušajiem šī 
ekskursija ļoti patika.

Rita Jurčenoka 9. novembrī  Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijās centrā „Mūsmā-
jas” notika „Jauniešu mājas” atklāšana. Līdz ar to jauniem cilvēkiem, 
kas nokļuvuši krīzes situācijā, ir radīta adekvāta fi ziskā vide viņu saga-
tavošanai patstāvīgai dzīvei. 

Virtuve ar visu nepieciešamo aprīkojumu, veļas mazgājamā istaba, 
atpūtas istaba, kā arī dzīvojamās istabas ir aprīkotas, pateicoties projek-
ta fi nansējumam 26 190 Ls apmērā. 20 tūkst. latu - Labklājības minis-
trijas fi nansējums, pārējā summa ir Krāslavas novada domes līdzekļi. 

„Jauniešu mājā” ir  plānots izvietot sešpadsmit cilvēkus vecumā no 
15 gadiem. 

„Mūsmājās” noti ka 
„Jauniešu mājas” atklāšana

Elvīras Škutānes foto
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Četru dienu garumā 3 
reģionu pārstāvji strādāja 
plecu pie pleca, pozicio-
nējot reģionus kā vieno-
tus tūrisma galamērķus 
– Baltijas Ezeru zemi un 
Bella Dvina. Latgalieši 
bija vienīgie no Latvijas, 
kas aicināja Minskas ie-
dzīvotājus ceļot uz Lat-
viju.

Tūrisma galamērķa 
– Baltijas Ezeru zeme 
un Bella Dvinas - sten-
da apmeklētājiem bija 
vienreizēja iespēja par 
brīvu saņemt brošūru 
„Tavas skaistākās brīv-
dienas Latgalē, Aukštai-
tijā un Vitebskas apga-
balā” krievu valodā, kas 
ietver informāciju par 
populārākajiem tūrisma 
objektiem Latgalē, Rytu 
Aukštaitijā un Vitebskas 
reģionā, kā arī  kopējo 
tūrisma karti, kas savu-
kārt sastāv no LV-LT-BY 
galamērķa kartes, pilsētu 
kartēm, kā arī tūristiem 

nepieciešamās informā-
cijas - izmitināšanās ies-
tāžu un reģionu TIC kon-
taktinformācijas u.c.

Jāatzīmē, ka stenda 
apmeklētāji nāca jau ar 
zināšanām par Latgali 
un Aukštaitiju un stendu 
pārstāvjiem uzdeva kon-
krētus jautājumus par 
jaunumiem, naktsmīt-
nēm, cenām vai precizē-
ja savu informāciju par 
objektiem vai pakalpo-
jumiem. Tas liek domāt, 
ka baltkrievu ceļotājs ir 
zinošs, labi sagatavots un 
pievērš uzmanību cenu 
izmaiņām un kvalitātei.

Izstāde bija organizēta 
kā ceļojumu tūropera-
toru un tūrisma servisa 
pakalpojumu uzņēmumu 
birža, tāpēc svarīgākais 
izstādes ieguvums ne-
apšaubāmi bija mūsu 
sagatavoto tūrisma pro-
duktu pārdošana un ie-
spēja dibināt konkrētus 
sadarbības kontaktus nā-

kamās sezonas darbam. 
Ja baltkrieviem dzimtie 
un Lietuvas reģioni ir 
jau vairāk pazīstami, tad 
tieši Latgale izraisīja vis-
lielāko interesi potenciā-
lajiem ceļojumiem, arī 
kā iespēja apceļot visas 
3 valstu reģionus vienā 
ekskursijā un, apceļojot 
atsevišķi Latgali, maršru-
ta nobeigumā iekļaut arī 
Latvijas galvaspilsētas 
apmeklējumu.

Izstādes apmeklētāji 
interesējās par tūrisma iz-
glītības un pieredzes ap-
maiņas iespējām, kultūr-

vēstures izziņas tūrēm un 
pasākumiem, svētkiem 
Bella Dvina galamērķī. 
Baltkrievi savukārt aici-
nāja izmantot latgaliešus 
kaimiņzemes sanatorijas 
veselības uzlabošanai. 
Baltkrievijas tūrisma 
speciālisti uzsvēra, ka ir 
gatavi sadarbībai un at-
zīst Latgali kā interesan-
tu, autentisku un dvēse-
liski siltu, pretimnākošu 
zemi ceļotājam.

Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada

Tūrisma informācijas 
centra vadītāja

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS PIEDALĪJĀS 
STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ 

„TURBIZNES 2012” MINSKĀ
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar 

Utenas apriņķa un Vitebskas reģiona tūrisma 
informācijas centru speciālisti em no 24. līdz 
27.oktobrim piedalījās 19.Starptauti skajā tū-
risma izstādē „TURBIZNES 2012” Minskā (Balt-
krievijā), kas noti ka nacionālajā izstāžu centrā 
„BelEkspo”.

Izvērtējot fotoattēlus, tika iz-
vēlēti labākie darbi pēc šādiem 
kritērijiem-fotogrāfi jas atbilstība 
tēmai, fotogrāfa individuālais re-
dzējums un tehniskā izpildījuma 
kvalitāte.Par labākajiem fotoattē-
liem tika atzīti:

•„Krāslavas novada „Veiksmes 
ziedi”” (Jeļena Ivancova);

•„AS „Krāslavas piens” valdes 
loceklis Aleksejs Krivenko” (Jeļe-
na Ivancova);

• „Saimnieks un audzēknis sa-
prot viens otru” (Jeļena Ivanco-
va);

•„Lopkopība zemnieku saim-
niecībā „Liepa”” (Gunta Čižika);

• „Zemnieku saimniecība „Lie-
pa” – lopbarības sagatavošana” 
(Gunta Čižika);

• „Ģimenes solidaritāte” (Aina 
Dzalbe);

• „Brokastu laiks” (Alīna Luk-
ša);

• „Vakara noskaņojums” (Alīna 
Lukša).

Vērtēšanas komisija augstu no-
vērtēja 13- gadīgā Jāņa Umbraško 
aprakstu par gotiņu Baltstrīpe. Sā-
kumā bija Baltkāja, pēc tam Bal-

tace un re – Baltstrīpe. Kas būs 
pēc tam?

1.novembrī notika noslēguma 
pasākums, kur visiem fotoattēlu 
autoriem tika pasniegti pateicības 
raksti par piedalīšanos, piemiņas 
balvas, kā arī labākajiem fotoattē-
lu autoriem - dāvanu kartes.

Paldies visiem fotogrāfi ju auto-
riem par piedalīšanos!

Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta 

projekta koordinatore

NOSLĒDZIES FOTOKONKURSS 
„UZŅĒMĒJDARBĪBA KRĀSLAVAS NOVADĀ”

Fotokonkursa „Uzņēmējdar-
bība Krāslavas novadā” fo-
togrāfi ju iesniegšana noti ka 
līdz šī gada 19.oktobrim, un 
tā mērķis bija kvalitatī vu fo-
togrāfi ju atlase Krāslavas no-
vada informatī vo materiālu, 
izdevumu veidošanai, repre-
zentācijas vajadzībām, foto-
izstādei un Krāslavas novada 
uzņēmumu katalogam. Vērtē-
šanas komisija saņēma 23 fo-
togrāfi jas ar pieteikumiem no 
7 autoriem.

Guntas Čižikas foto

Jeļenas Ivancovas foto

Oktobra beigās Baltkrievijas pilsētā Molodečno notika Latvijas 
Republikas un Baltkrievijas Republikas Starpvaldību komisijas 

ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos 8.sēde. 
Tika apspriestas iespējas veicināt sadarbību rūpniecības, transporta un 
loģistikas, lauksaimniecības, kā arī izglītības un tūrisma jomās.

Starpvaldību komisijas sēdē piedalījās Krāslavas novada pašvaldības 
vadītājs Gunārs Upenieks. Sēdes dienas kārtībā bija iekļauts jautājums 
par Drujas -Piedrujas vienkāršotās robežpārejas punkta darbības atjau-
nošanu. Kā pastāstīja Gunārs Upenieks, pašlaik abas puses vienojās par 
tehnisko projektu sagatavošanu. 

Sēdes laikā Latvijas puse informēja par priekšlikumu realizēt kopī-
gu projektu – izveidot transporta un loģistikas centru pie Baltkrievijas 
-Latvijas robežas, Grigorovščinas – Patarnieku robežpunktā. Šī projek-
ta realizācija var būtiski vienkāršot robežas šķērsošanas kārtību kravas 
mašīnām, starptautisko pārvadājumu transportlīdzekļiem un autovadī-
tājiem, kā arī uzlabot tranzīta un loģistikas infrastruktūru divu valstu 
pierobežas teritorijās.

Apspriežot šo jautājumu, komisija atbalstīja Latvijas puses iniciatīvu 
izveidot vienotu darba grupu, kas izpētīs projekta realizācijas aspektus 
un organizēs ekspertu tikšanos, kas norisināsies Latvijā, Baltkrievijas 
Republikas Nacionālās izstādes pasākumu ietvaros no 6. līdz 9.decem-
brim. 

Septiņu mēnešu laikā kopš projekta sākuma martā „Maxima” vei-
kalā Krāslavā labdarības projektam „Laimīgai Latvijai” ziedoju-

mu kastītēs cilvēki ir saziedojuši 218 latus, kas ir nozīmīga palīdzība 
grūtībās nonākušajiem. Izmantojot arī, piemēram, pa ziedojumu tālruni 
un bankas pārskaitījumos saziedotos līdzekļus, projekts „Laimīgai Lat-
vijai” sniedzis atbalstu 48 grūtībās nonākušām ģimenēm visā Latvijā. 

 Pateicoties „Laimīgai Latvijai” ziedojumu kastītēs savāktajiem lī-
dzekļiem, palīdzība ģimenēm, bērniem invalīdiem, sirmgalvjiem, 
daudzbērnu ģimenēm un citiem grūtībās nonākušajiem ir nodrošināta 
dažādās vietās Latvijā. Lai arī palīdzība ir sniegta jau 48 ģimenēm un 
teju 200 cilvēkiem, pašlaik Ziedot.lv projekta ietvaros tiek strādāts vēl 
ar 13 ģimenēm. 

Labdarības projekta „Laimīgai Latvijai” ietvaros grūtībās nonākuša-
jiem iedzīvotāji var palīdzēt vairākos veidos – ziedot naudu kastītēs pie 
„Maxima” veikalu kasēm, ar pārskaitījumu Ziedot.lv mājas lapā, iegā-
dājoties īpašus garšvielu traukus „Maxima” veikalos vai Ziedot.lv biro-
jā, kā arī zvanot pa ziedojumu tālruni. Kopumā kopš projekta sākuma 
pusgada laikā iedzīvotāji projektam ir ziedojuši 101 523 latus. 

3.septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada terito-
rijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta 

pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.  
Vasaras vidū visā novada teritorijā noritēja sabiedriskās apsprieša-

nas sanāksmes, pulcējot gandrīz pusotru simtu iedzīvotāju, uzņēmēju 
un ekspertu, kā rezultātā domē saņemti vairāki rakstiski ierosinājumi. 
Aktīvāk par citiem pagastiem sabiedrības intereses pārstāvēja Kalniešu, 
Izvaltas un Ūdrīšu iedzīvotāji, zemākā aktivitāte  novērota Krāslavā. 

Paralēli sabiedriskās apspriešanas pasākumiem par teritorijas plāno-
juma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu saņemti atzinumi no 
institūcijām. 

2012. gada 27. septembrī  Krāslavas novada dome pieņēma lēmu-
mu (sēdes protokols Nr.17, 2.§) pilnveidot Krāslavas novada teritori-
jas plānojuma 2013. – 2037. gadam pirmo redakciju un Vides pārskata 
projektu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedrības apspriešanas 
rezultātiem un sagatavot dokumenta galīgo redakciju.

Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrā-
dāts Eiropas Sociālā fonda līdzfi nansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plāno-
šanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada 
teritorijas plānojumu” ietvaros, sadarbojoties Krāslavas novada domei 
un SIA „Reģionālie projekti”.

Saskaņā ar 2012. gada 27. septembra Krāslavas novada domes 
lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 1.§), pašvaldība apstiprinājusi 

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam. 
Šo attīstības dokumentu iepriekš augustā notikušajā sabiedriskajā ap-
spriešanā ir akceptējusi sabiedrība. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldī-
bas ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās at-
tīstības perspektīva rakstveidā un grafi skā veidā. Dokumentu ir izstrā-
dājusi Krāslavas novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapituls 2012.gada 18.oktob-
rī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaig-

žņu ordeni Latvijas sportistiem, zinātniekiem, kultūras un sabiedriska-
jiem darbiniekiem. 

Triju Zvaigžņu ordeni saņems Saeimas Izglītības, zinātnei un kultū-
ras komisijas vadītāja, zinātniecei sociolingviste, Latvijas Universitātes 
latviešu valodas un literatūras profesore Ina Druviete, XXX Olimpisko 
spēļu Londonā 2012.gadā bronzas medaļas ieguvēji pludmales volej-
bolā, pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš, kā arī 
vieglatlēte, XXX Olimpisko spēļu Londonā 2012.gadā 4.vietas ieguvēja 
tāllēkšanā un Latvijas rekordiste tāllēkšanā Ineta Radeviča.

Šis augstais apbalvojums ir piešķirts arī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas akadēmiķim, Latvijas Universitātes profesoram Jānim Visvaldim 
Bārzdiņam, Rīgas Stradiņa universitātes rektoram Jānim Gardovskim, 
dramaturgiem Paulam Putniņam un Harijam Gulbim, Rīgas Tehniskās 
universitātes rektoram Leonīdam Ribickim un citiem.

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Melngalvju namā šī gada 
18.novembrī.

dažos teikumos
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Daudz ir dzirdēts, ka cilvēka attieksme pret lai-
ku ir lielā mērā iemācīta, un tas, kā mēs pret to at-
tiecamies, pamatā notiek neapzināti, zemapziņas 
līmenī. Pozitīva pagātnes laika orientācija nozīmē, 
ka cilvēks pagātni asociē ar pozitīviem notikumiem, 
tā viņu stiprina un dod drošības sajūtu. 

Vēl ne tik senā pagātnē skolās mācību un 
audzināšanas process tika dalīts ceturkšņos. Okto-
bris  bija laiks, kad skolēni saņēma liecības, analizēja 
šajā laika posmā paveikto, izvirzīja jaunus mērķus 
otrajam ceturksnim. Arī skolotāji izvērtēja paveikto. 
Šādas atmiņas par saviem skolas laikiem mudināja 
mani atskatīties un izvērtēt, kā izskatītos mēs, 
Krāslavas Valsts ģimnāzija, pirmo ceturksni pabei-
dzot.

Mācību gads (kā jau visās izglītības iestādēs 
Latvijā) iesākās ar Zinību dienu. Ar prieku un aplaus-
iem skolas saime sagaidīja savus jaunos draugus – 
7.a, 10.b, 10.c un 10.d klases skolēnus. Direktors 
uzrunā sveica visus klātesošos, novēlēja  panākumiem 
bagātu jauno mācību gadu, kā arī akcentēja to, ka šī 
gada absolventi eksāmenos ir parādījuši ļoti labus 
rezultātus, jo ģimnāzija kopvērtējumā ir saņēmusi 
77% A, B un C  līmeņus. Un kā katru gadu, arī 
šajā mācību gadā skolā ir patīkami jaunumi – esam 
Comenius programmas projekta „The Fairytale of 
the Europan G(OLD)en Future” dalībnieki, kur kopā 
ar  jauniešiem no Grieķijas, Bulgārijas, Rumānijas, 
Slovākijas, Polijas, Lietuvas, Portugāles un Igauni-
jas domajam par Eiropas un savas valsts nākotni un 
iepazīstam partnervalstu kultūru. 

Jāpiebilst, ka tas nav vienīgais starptautiskais pro-
jekts, kurā ir iesaistījusies mūsu skola. Šajā semestrī 
skolēnu grupa no 12.b klases piedalās projektā 
“Global Teenager” (projektu koordinē L.Kolosovska) 
kopā ar partneriem no Argentīnas, Bolīvijas, Peru, 
Spānijas un Izraēlas, ar kuriem sazinās,  izmantojot 
savas spāņu valodas zināšanas. 

Laiks, kad mēs visi pie kaut kā pierodam, ir 
adaptācijas laiks. Kāds pierod pie jaunā statusa, kāds 
– pie jaunā dienas ritma; līdz ar to septembra sākums 
vienmēr saistās ar lielo pārmaiņu laiku.  Mūsu skolā 
adaptācijas dienas tradicionāli notiek katru gadu, un 
katru gadu tās ir interesantākas, radošākas, un, kā 
īstiem ģimnāzistiem pienākas, izglītojošākas. Šogad 
skolēni ar saviem klašu audzinātājiem adaptējās, 
ceļojot pa pilsētu. Šāds dienu  plānojums nebija 
izvēlēts nejauši, jo šajā mācību gadā mūsu skola 
svinēs savu 90. dzimšanas dienu, un, kad plānojām šīs 
dienas, secinājām, ka ļoti daudzi mūsu skolas absol-
venti ir devuši un joprojām sniedz un pilnveido dzīvi 
mūsu  pilsētā.  Tāpēc izglītojošās pieturas („Katoļu 
baznīcas nozīme Latvijas un Krāslavas izglītības 
attīstībā”, „Krāslavas centrālais laukums – vēstures 
liecinieks” , „ Pārdomu brīdis pie pieminekļa „Māte 
Latgale raud””, „Jaunsardze – jauniešu garīgo un 
fi zisko spēju pilnveidotāja”, „Krāslavas novads un 
tā perspektīvas”  , „ Grāfu Plāteru pils – ģimnāzijas 
šūpulis”), kurās pilnveidojās mūsu skolēni, pārsvarā 
vadīja mūsu skolas absolventi. Skolēni un skolotāji, 
izvērtējot šo ceļojumu, neskopojās, sakot mīļas un 
sirsnīgas pateicības pieturu vadītājiem – Zentai Mel-
derei, Janīnas Gekišai, Dzintaram Patmalniekam, 
Juliannai Moisejenkovai, Ainai Dzalbei, Guntai 
Čižikai, Agitai Kruglovai, Eduardam Danovskim – 
par interesantajiem un aizraujošajiem stāstījumiem, 
prezentācijām, ekskursijām un piemiņas dāvaniņām.

„ Grāmatai ir jāsmaržo. Tā jātur rokās un jāpielūdz. 
Tā jātur kabatā un jāiet ar to pastaigā. Un tā paliks 
ar tevi mūžīgi. Dators to nepiedāvā,” tā 12.septembrī 
teica kāds no absolventiem, piedaloties svinīgā 
pasākumā – skolas vēstures 3.grāmatas „Mēs 
vienmēr esam pusceļā uz Tevi” atvēršanas svētkos. 
Šīs grāmatas autore (kā arī iepriekšējo divu grāmatu 
autore) ir skolas vēstures muzeja vadītāja Janīna 
Gekiša. Šoreiz grāmatā ir neliels ieskats skolas 
vēsturē, informācija par skolas aktivitātēm un sasnie-
gumiem mūsdienās, informācija par skolotājiem, kas 
pašlaik strādā skolā, kā arī absolventu alfabētiskais 
rādītājs. Visi klātesošie teica atzinīgus vārdus 
skolotājai par viņas neatlaidību, uzņemšanos un 
nemiera garu, kas mājo viņas dvēselē un sauc līdzi 
pārejos darboties un neapstāties pie sasniegtā.

 Notikums, kas skolēnus un skolotājus sajūsmināja 
mērķtiecīgajā,  labi pārdomātajā un izplānotajā 
mācību procesā, bija brauciens uz Visaginas Ver-

denes ģimnāziju Lietuvā 28.septembrī. Piebildīšu, 
ka sadarbība ar šo skolu mums turpinās jau desmito 
gadu.  Lietuvas ģimnāzijas kolektīvs aicināja mūs uz 
draudzības pasākumu savā skola, ka arī piedāvāja 
piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā „Ru-
deninas”. Šoreiz latviešu kultūru prezentējam ar 
dziesmu (ģimnāzijas jauktais koris, vad.O.Grecka) 
un deju (deju kol.  “Jumis”, vad.I.Grišāne) palīdzību, 
kā arī piedalījāmies prāta spēļu konkursā, kurā 
ieguvām pirmo godalgu,  un draudzības sporta spēlē 
(volejbols). Atgriezāmies mājas noguruši jau tuvu 
pusnaktij, tomēr bijām sajūsmināti par lietuviešu 
sirsnīgo attieksmi un uzņemšanu, kā arī par to, ka 
mums ir spēcīga pašdarbība, kas  gatava publikas 
priekšā uzstāties un prezentēt savu māku.

Oktobra pirmajā svētdienā tradicionāli svin 
Skolotāju dienu. Manuprāt, tie ir visbrīnišķīgākie 
svētki, jo tamdēļ, lai šajā diena mēs justos īpaši, 
skolēni liek lietā visu savu sirsnību, radošumu un  
izdomu. Un katru gadu svētku noslēgumā pieķeru 
sevi pie domas, ka tas, ko  skolēni izdomā, ir 
labākais un skaistākais, kas vien var būt. Rodas pat 
tāda nedrošības sajūta, ka  nākamajiem svētkiem 
vairs labāku ideju nav. Bet nāk svētki, nāk jauni 
pārsteigumi. Un kopā ar to sajūsma par saviem 
skolēniem. 

Šī  gada Skolotāju diena paliks atmiņā ar savu 
tautiskumu, rotaļīgumu, zāļu tējas un svaigi ceptu 
pīrādziņu smaržu un garšu. Piebildīšu, ka skolēni 
tajā laikā, kad skolotājiem tika sniegts koncerts, 
mācījās. Un šeit izlīdzēja mūsu absolventi ( sirsnīgs 
paldies Juliannai Moisejenkovai, Jutai Bubinai, 
Ilonai Sakovičai, Kristīnei Dzalbei, Agitai Kru-
glovai, Inārai Dzalbei, Eduardam Danovskim), kas 
ar lielāko prieku piekrita un atbalstīja mūsu ideju. 
Kā turpinājums svētkiem bija atpūtas brauciens, 
kurā piedalījās arī Visaginas Verdenes ģimnāzijas 
skolotāji. Ekskursijas laikā bijām Aglonas maiz-
es muzejā, kur paši cepām savu maizīti, kā arī 
klausījāmies atraktīvo stāstījumu par to, kā maizīte 
no lauka nonāk līdz mūsu galdiem, dejojām, gājām 
rotaļās. Apmeklējām Karaļa kalnu, katrs apskatīja 
skulptūras un priecājās par to skaistumu, ko spēj 
radīt cilvēks, ja vien ir atbalsts no apkārtējiem un 
vēlēšanās darboties. Svētku noslēgums bija Andru-
penes lauku sētā, kur „paciemojāmies” dzīvojamā 
mājā, kas vēl klāts ar niedru jumtu, ienācām zemajā 
klētiņā, pirtiņā, kūtī, rijā, smēdē, pašūpojāmies, kā 
arī  nobaudījām garšīgas pusdienas ar tradicionāliem 
ēdieniem. Sakām sirsnīgu paldies Aglonas maizes 
muzeja un Andrupenes lauku sētas  darbiniekiem par 
sagādāto mums brīnišķīgo dāvanu, kā arī pateicamies 
šoferim J.Glaudānam, kurš ir profesionālis savā jomā 
un vienkārši jauks cilvēks.

No 14.- 20.oktobrim pieci mūsu skolas pārstāvji 
(trīs skolotāji un divi skolēni) piedalījās pirmajā 
darba vizītē Turcijā (“Comenius” projekta ietvaros) un 
prezentēja Latvijas valsti un Krāslavas Valsts ģimnāziju, 
iepazina Turcijas kultūru, baudīja dabu, kontaktējās 
ar partnervalstu pārstāvjiem, bet atbraukuši  
mājas, stāstīja par saviem piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem  svešā zemē. 

Pārsteigums, ko sagatavoja skolēnu parlamenta 
dalībnieki visiem skolēniem un skolotājiem, bija 
Zinātnes diena 25.oktobrī. Un šeit droši var teikt – 
kas neriskē, tas arī neuzvar. Izmēģinājām, un viss 
izdevās! 

Zinātnes dienā skolēniem tika piedāvāts 
piedalīties astronomijas, bioloģijas, fi zikas, ekono-
mikas, psiholoģijas u.c.  nodarbībās, bet tās šoreiz 
bija balstītas uz eksperimentiem, atklājumiem, 
pierādījumiem, kas ne vienmēr ir atrodami mācību 
grāmatās un nav iekļauti mācību programmās. Di-
enas noslēgumā bija konkurss „Kas? Kur? Kad?”, 
kurā skolēniem bija iespēja parādīt savu erudīciju gan 
par jau iepriekš lasītam tēmām, gan par nodarbībās 
dzirdēto.

Skaisti, kad ikdiena skolā ir pasākumiem un 
panākumiem  bagāta, tad arī visiem negaidot un 
ātri pienāk brīvdienas, lai var atvilkt elpu un atkal 
stāties uz starta līnijas jaunam skrējienam. Un esmu 
pārliecināta, ka arī tas nebūs sliktāks, jo ir atbalsts un 
vēlēšanās godam nest Valsts ģimnāzijas statusu.

Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 direktora vietniece

PAR ĢIMNĀZIJU TEVI LEPNI SAUCAM…

IZGLITīBA

Rudens brīvlaikā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi pieda-
lījās starptautiskajā konferencē „LatSTE” (Latvijas Skolu Tehnoloģiju 
ekspozīcija) , kas 1. novembrī tika organizēta Pļaviņu novada ģimnāzijā.
„LatSTE” ik gadu pulcē aktīvus, ar izglītības jomu sais-
tītus cilvēkus, kas dalās pieredzē par paveikto, par sa-
viem realizētajiem projektiem un jaunumiem IKT jomā.
Konferences dalībnieki varēja tikties ar Izglītības un zinātnes ministri-
jas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieku at-
tīstības stratēģijas un starptautiskās sadarbības jomā Rūdolfu Kalvānu, 
Krievijas Zinātņu akadēmijas datorcentra vadošo pētnieku, Krievijas 
Inovāciju institūta direktoru Aleksandru Uvarovu, Eiropas Parlamenta 
deputātu Kārli Šadurski, Amerikas Savienoto Valstu dizaina speciālistu, 
audio risinājumu izglītības iestādēm izstrādātāju  Džimu Getcu, Initu 
Juhņēviču, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju, Arvīdu Baršev-
ski, Rektoru padomes priekšsēdētāju, Inu Druvieti, Saeimas izglītības 
komisijas priekšsēdētāju, kā arī ar citiem šīs jomas speciālistiem.  

Plenārsēdē pedagogiem bija unikāla iespēja noklausīties Aleksand-
ra Uvarova lekciju par tēmu „Skola un tehnoloģijas: nākamās des-
mitgades izaicinājumi”, kā arī piedalīties darba grupā, kurā bija ru-
nāts par Krievijas pieredzi elektronisko mācību līdzekļu ieviešanā.
„LatSTE” piedalījās Latvijas radošākie un progresīvi domājošie peda-
gogi, kas jēgpilni izmanto tehnoloģijas kā rīku mācību stundās, mērķ-
tiecīgi meklē arvien jaunas metodes un risinājumus sadarbībai ar sko-
lēniem. 

Skolotājiem bija iespēja iesaistīties vairāk nekā 60 dažādās praktis-
kās nodarbībās. Paralēli lekcijām un nodarbībām notika izstāde, kurā ar 
saviem pakalpojumiem un risinājumiem izglītībai iepazīstinās dažādi 
uzņēmumi un augstskolas.

Rita Kamola, sākumskolas skolotāja: „Es jau otro reizi piedalījos 
„LatSTE” konferencē, kas vienmēr norisinās labvēlīgā atmosfērā. Da-
lībniekiem tika piedāvāta iespēja ne tikai iepazīties ar jaunākajām teh-
noloģijām, bet arī iesaistīties praktiskajās nodarbībās. Es ļoti gribētu 
izmantot visu redzēto savā darbā, tad stundas būtu vēl interesantākas, 
noderīgākas un radošākas.”

Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja: „Es apmeklēju lekciju 
„Audio tehnoloģiju nozīme pasniedzēja ikdienas darbā”. SIA „Certes” 
speciālisti pastāstīja, kā klasē var izmantot skaņas izkliedēšanas sistē-
mu, lai palīdzētu skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Nesenie pētījumi 
liecina, ka arī klasēs, kurās mācās skolnieki ar labu dzirdi, pēc šīs sis-
tēmas ieviešanas uzlabojas sekmes. Tipiskā klases telpā skaņas izklie-
dēšanas  sistēma sastāv no griestos iebūvētiem skaļruņiem, viegla un 
maza bezvadu mikrofona, kuru izmanto skolotājs, viena uztvērēja  un 
pastiprinātāja. Pie dažām sistēmām var pievienot otru mikrofonu, kuru 
var izmantot  skolnieks, lai skaļi lasītu vai vadītu savu prezentāciju. 
Sistēma pastiprina skolotāja balsi virs apkārtējā trokšņa un vienmērīgi 
izplata skaņu visā telpā. Tas sniedz iespēju ikvienam skolniekam skaid-
ri sadzirdēt skolotāju, savukārt skolotājam nav nepieciešams pārpūlēt 
savu balsi.”

Natālija Kirkiļeviča, matemātikas skolotāja: „Jau no agra rīta pozitīvu 
noskaņu radīja Pļaviņu ģimnāzijas skolēni, kas visos 3 skolas stāvos uz-
stājās ar moderno deju priekšnesumiem. Konferencē piedalījās ap 400 
dalībnieku no visas Latvijas, bija sagatavots daudz interesantu prezen-
tāciju par moderno tehnoloģiju attīstību. Man ļoti patika diskusija, ko  
vadīja LTV1 žurnālists Arnis Krauze, Krievijas un ASV starptautisko 
ekspertu lekcijas un bijušo izglītības un zinātnes ministru K.Šadurska 
un I.Druvietes uzstāšanās. Aizraujoši norisinājās nodarbība Mārtiņa 
Geidas (Ogres Valsts ģimnāzija) darbnīcā „Cilvēks – datora bezvadu 
ierīce”, noderīga bija arī lekcija „Tālmācības elementi matemātikas 
stundās pamatskolā”. Mēs apmeklējām interesantu izstādi, kurā varēja 
iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju pielietojumu praksē. Viss bija organi-
zēts atbilstoši augstākajam līmenim. Konference sniedza daudz jaunu 
ideju, ko var izmantot savā darbā, esmu pārliecināta, ka skolotājiem 
biežāk jāpiedalās tādos pasākumos. Pilnīgi piekrītu Krievijas Inovāciju 
institūta direktora Aleksandra Uvarova viedoklim – lai skolotāji varētu 
izmantot jaunākās tehnoloģijas, tām ir jābūt viņu kabinetā.”

Varavīksnes vidusskolas skolotāji izsaka lielu pateicību direktores 
vietniecei informātikas jautājumos Ilonai Kolodnickai par piedāvāto ie-
spēju apmeklēt „LatSTE” konferenci un brauciena organizēšanu. 

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS 
PEDAGOGI PIEDALĪJĀS 

STARPTAUTISKAJĀ KONFERENCĒ 
„LATSTE 2012”
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Mūsdienu sarežģītajā valsts ekonomiskajā un politis-
kajā situācijā, kad Latvijas iedzīvotāji zaudējuši ticību 
valsts institūcijām, Latvijai, latviskumam, tam, ka arī 
Latvijā var strādāt un strādājot nopelnīt, ka šeit dzīvo un 
strādā cilvēki, kas tic rītdienai un savam darbam, ir svarī-
gi to parādīt mūsu jauniešiem, tiem, kuri šeit saimniekos 
turpmāk. Lai viņiem rastos patriotisma apziņa, viņiem 
jāiepazīst sava novada bagātības, gan cilvēkresursi, gan 
dabas resursi, gan kultūra un vēsture, jo, mīlēt un novērtēt 
var tikai to, ko pazīst.

Mūsu novadu apciemo daudz tūristu gan no Latvijas, 
gan arī no ārvalstīm. Šogad janvārī –oktobrī mūsu no-
vadu apciemoja gandrīz 28000 tūristu. Jāatzīmē, ka šie 
dati ir aptuveni, jo precīzus statistikas datus ir diezgan 
grūti aprēķināt, pirmkārt, tāpēc ka tūrisma uzņēmēji ne 
vienmēr precīzi pieraksta apmeklētājus, otrkārt, eksistē, 
tā saucamais, neorganizētais tūrisms, kad tūristi atbrauc 
ar savu transportu un ceļo patstāvīgi.

Ļoti žēl, ka mūsu novada iedzīvotāji bieži vien saka: 
„Pie mums brauc tūristi? Patiešām? Ko tad te redzēt? Pie 
mums taču nekā nav!”

Tad sanāk tā, ka tūristi zina par mūsu skaisto novadu 
vairāk nekā tie, kas šeit dzīvo.

Tā radās doma, ka jāiepazīstina ar novadu mūsu jaunie-
ši. Divas dienas ar novada skolu devīto klašu skolēniem 
devāmies iepazīt mūsu novada Daugavas krastus. Pēc 
tam nācās secināt, ka divu dienu bija par maz, gribējās 
vēl trešo.

Iepazīstot sava novada vides vērtības, kultūru, vēsturi, 
ģeogrāfi ju, amatniecības tradīcijas, gribas ticēt, ka jaunie-
ši novērtē, ka Latvijas laukos, pierobežā, strādā un dzīvo 
čakli un uzņēmīgi cilvēki. Tādā veidā viņi tika mudinā-
ti attīstīt arodu pārņemšanu, radot iespēju interesanti un 
pilnvērtīgi dzīvot novadā, vienlaikus gūstot emocionālu 
un materiālu gandarījumu no sava roku darba. Senie un 
jaunie arodi ir nepieciešami ne vien iedzīvotāju labklājī-
bai, bet arī valsts ekonomiskajai attīstībai. Gadu simtiem 
uzkrātā tautas gudrība, sīkstums un darba tikums izzūd, jo 
par to praktiski nerunā un nemāca. 

Ceļojot divas dienas pa novadu, kārtējo reizi pārlieci-
nājāmies par mūsu cilvēku atsaucību, viesmīlību, ieinte-
resētību un pretimnākšanu.

Pirmajā dienā sākām ekskursiju pa Krāslavu. Tad devā-
mies uz Piedruju, uz Indru, un nākamajā dienā ceļojām pa 
otru Daugavas krastu - Priedaini, ciemojāmies viesu mājā 
„Arkādija” un zirgu sētā „Klajumi”, kur mastā plīvo Lat-
vijas karogs. Mūs laipni uzņēma arī saimniecībās „Cīru-
ļi” un „Kurmīši”. Vēl mums būs tikšanās ar amatniekiem 
radošajās darbnīcās. 

Spriežot pēc atsauksmēm, skolēniem viss patika un 
man prieks par to. Gribas teikt paldies vecākiem un sko-
lotājiem - jūs esat izaudzinājuši pieklājīgus un zinātkārus 
jauniešus.

Šo novada iepazīšanas pasākumu bija iespējams reali-
zēt, pateicoties Krāslavas novada domei, biedrībai „Dau-
gavas Savienība”, projekta „Krāslavas novada jauniešu 
latviskās identitātes un patriotisma stiprināšana” ietvaros. 
PALDIES:

Arkādijam Petaško, Aivaram Andžānam- mēs ciemo-
jāmies PIKC Rīgas Valsts tehnikuma teritoriālajā struk-
tūrvienībā - kokapstrādes nodaļā (Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas fi liālē), Krāslavas Vēstures un mākslas muze-
jam par viesmīlību, Eduardam Danovskim par atsaucību, 
Krāslavas katoļu baznīcas un Indricas katoļu baznīcas 
darbiniekiem, Olgai Jokstei (aušanas darbnīca „Indra”), 
saimniecību „Cīruļi”, „Kurmīši”, zirgu sētas „Klajumi” 
saimniekiem,  SIA „Krāslava D” un viesnīcai „Piedruja” 
par garšīgajām pusdienām, Jānim Glaudānam  par drošu 
un ērtu vizināšanu, Kaplavas RKP kolektīvam par intere-
santo piedzīvojumu.

Krāslavas TIC un
 „Kruoslovys amatnīku

 buolistes” vārdā - 
Inta Lipšāne

VĒRTĪBAS 
MUMS BLAKUS

Invalīdu biedrība „Stariņš” 
sveic novembrī dzimušos:

Sņežanu Vasiļenoku, Jūliju Lebedoku, Solvitu 
Spranci, Vladislavu Grundānu, Staņislavu Ravdivu, 
Staņislavu Saviču, Inessu Bork-Ržečicku.

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!

Slēpotāju rudens starti
30.septembrī Priekuļos notika Latvijas čempionāts 

rollerslēpošanā, kas vienlaikus bija arī Baltijas kausa un 
rollerslēpošanas sacensību sērijas „Rollertour” noslēdzo-
šais posms.

Vairākos posmos rollerslēpošanā piedalījās arī Krāslavas 
slēpotāji.

Latvijas čempionātā 3. vietu 15 km distancē jauniešiem 
izcīnīja Ojārs Vanags, kas ļāva viņam kopvērtējumā ieņemt 
augsto otro vietu, šajā paša distancē Bogdans  Kancevičs 
ierindojās sestajā vietā. 

Sieviešu grupā Natālija Kovaļova 20 km distancē izcī-
nīja 3. vietu Latvijas čempionātā un 2.vietu Baltijas kausā 
kopvērtējumā.

21.oktobrī Pļaviņās, kā jau vairākus gadus ierasts, notika 
slēpotāju kross. Skriešana arvien paliek populārākā, tāpēc 
krosā piedalījās dažādu sporta veidu sportisti.

Mūsu slēpotājiem veicās diezgan labi, un tika izcīnītas 
godalgotas vietas. Sieviešu grupā ar labāko rezultātu 3 km 
distancē pirmo vietu izcīnīja Natālija Kovaļova, šajā paša 
distancē starp jaunietēm 3.vietā ierindojās Olga Kovaļova. 

Visjaunākajā grupā 1 km distanci labi noskrēja Liliāna 
Švābe, kura ieguva 4.vietu. Savukārt 5 km distancē starp 
vīriešiem 2.vietu izcīnīja Edgars Ungurs, bet 3 km  distancē 
starp jauniešiem 7.vietā palika Bogdans Kancevičs.

Vairākiem jaunajiem sportistiem šis bija pirmais starts 
Latvijas mēroga sacensībās, un gribas novēlēt visiem cītīgi 
trenēties, tad panākumi neizpaliks. Gaidīsim ziemu!

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere

Mainīts norises datums Latgales reģionālajai
 konferencei lauksaimniekiem Krāslavā

Zemkopības ministrija informē, ka reģionālās kon-
ferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo 
laukos” norises datums Latgalē, Krāslavā, ir mainīts. 
Reģionālā konference Krāslavā notiks vienu nedēļu 
vēlāk - 6. decembrī, kas arī ir ceturtdiena.

Zemkopības ministrija aicina visus interesējošos 
jautājumus, uz kuriem lauksaimnieki vēlas konferen-
cē dzirdēt atbildes, sūtīt uz e-pasta adresi laukutikls@
llkc.lv. 

Jautājumus varēs iesniegt arī konferences laikā.

PAR LATVIEŠU VALODAS KURSIEM
Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
 80 stundu latviešu valodas kursos Krāslavas novadā. 

Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. 
Kursos var pieteikties personas vecumā no 18 gadiem,  izņe-

mot skolēnus, personas, kas atrodas uzskaitē NVA vai  pēdējā 
gada laikā ir apmeklējuši apmaksātus  (NVA, LVA, SIF) latvie-
šu valodas kursus. 

Pieteikties kursos var no 2012.gada 20.novembra līdz 27.no-
vembrim no plkst.9.00 – 17.00 Krāslavas novada izglītības un 
kultūras nodaļā,  Skolas ielā 7, 23.kab. 

Vietu skaits ir ierobežots. Kursantiem tiks apmaksāta valsts 
nodeva par naturalizācijas eksāmenu vai valsts valodas pras-
mes pārbaudi. 

Sīkāka informācija pa tālruni 65620025, 26531015.

19. novembrī pkst.15.00 
Krāslavas kultūras namā notiks 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts senioru pasākums. 

Lūdzam paņemt līdzi groziņu.

Pārdod dažādu šķirņu ābolus. Iespējama piegāde. Т. 
29236373.

Pārdod mikroautobusu „Mitsubishi L 300”. Dīzelis, 2,5 l. 
Salons - transformeris 8+1 vietas, 1996. g., 2 krāsniņas, 

2 akumulatori. Vienkāršs un uzticams automobilis ar vilkmes 
dzinēju. TA līdz 15.12.2012. 1700 lati, par cenu var vienoties. 
Т. 26023036.

Pērk mežu ar zemi, cirsmas vai izstrādātus mežus. Apmak-
sa tūlītēja. T.26346688.

Pārdod kūdras briketes no Baltkrievijas. Т. 26816583.

Šī gada 17.augustā Latvijā sāka 
darboties apmaiņas programma lat-
viešu un mazākumtautību bērniem, 

ko atbalsta Sabiedrības integrācijas 
fonds. Šajā eksperimentā nolēma iesaistīties arī krāslaviešu 
ģimenes. 

Projektā piedalījās skolēni no Varavīksnes vidusskolas un 
Krāslavas pamatskolas. Brīvdienās un rudens brīvlaikā bēr-
ni no krievu ģimenēm viesojās latviešu ģimenēs, bet latvie-
šu bērni devās apciemot savus draugus no krievu ģimenēm. 
Atbilstoši projekta nosacījumiem ģimenei, kas pieņem bēr-
nu, ir jānodrošina vismaz divi izzinoši pasākumi, kam tiek 
piešķirti 80 lati. 

Projekta koordinatore Ludmila Buhalova: „Tagad mēs 
esam pārliecināti, ka tāda apmaiņas programma ir iespēja-
ma, jo latviešu un krievu bērni ļoti labi saprotas, bet vecāki, 
kas pieņem bērnus no citām ģimenēm, ļoti nopietni izturas 
pret projektu un ir aktīvi. Viņi kopā ar bērniem organizēja 
braucienus, cepa pīrāgus, sarunājās.”

Varavīksnes vidusskolas audzēkņi, kas piedalījās projek-
tā, pastāstīja, ka, viesojoties citās ģimenēs, viņi jautri un 
interesanti pavadīja laiku. Aleksejs pēc viesošanās Arņa 
Japiņa ģimenē atzina, ka viņam ir vieglāk runāt latviski. 
Bet Timofejs, kas viesojās Džesikas Afanasjevas ģimenē, 
uzskata, ka šis projekts tuvina cilvēkus, palīdz labāk sapras-
ties un atrast kopējo valodu. 

Aleksandrs un Jevgēņijs: „Mēs dzīvojām Arņa un Agra 
Eisaku ģimenē. Mums patika, ka viņu vecāki organizēja 
dažādus interesantus pasākumus. Mēs braucām uz Dau-
gavpili, kur bijām baseinā un 3D kinoteātrī. Neaizmirstami 
iespaidi mums bija pēc brauciena uz zirgu sētu „Klajumi”, 
kur mēs vizinājāmies ar zirgiem. Domājam, ka šis projekts 
palīdzēs mums iegūt saskarsmes iemaņas saziņā ar nepazīs-
tamiem cilvēkiem un attīstīt latviešu valodas prasmes. Ja 
rādīsies vēl viena tāda iespēja, mēs gribētu atkal piedalīties 
šajā projektā.”

Kristīna: „Es un vēl viena mei-
tene dzīvojām Gačicku ģimenē, 
kur arī ir meitiņa. Mēs bijām Rīgā, kur noskatījāmies cirka 
izrādi, kā arī Daugavpilī, kur apmeklējām 3D kinoteātri.  Vēl 
mēs aizbraucām uz Indru un Aglonu. Šajās dienās mēs cen-
tāmies sarunāties divās valodās, taču biežāk – krievu valodā. 
Man patika piedalīties šajā projektā - man ir jauni draugi, un 
es iemācījos dažus jaunus vārdus latviešu valodā.”

Deniss un Ernests: „Mēs dzīvojām Imanta Vilmaņa ģi-
menē. Kad bija labi laika apstākļi, mēs spēlējām futbolu, 
ja bija lietus – spēlējām datorspēles vai galda spēli „Mo-
nopols”. Vēl ilgi atcerēsimies braucienu uz „Klajumiem”, 
kur mēs jājām ar zirgiem. Aizraujoši bija arī 3D kinoteātrī.
Imanta ģimenē mēs labi pavadījām laiku, mūs ļoti garšīgi 
baroja. Mēs centāmies sarunāties latviski, bet, ja kaut ko 
nesapratām, tad runājām krievu valodā. Gribētos, lai šis 
projekts turpinātos.”

Mūsu pilsētā jau no senajiem laikiem dzīvoja dažādu tau-
tību pārstāvji, kas kopā strādāja, prata vienoties un sadar-
boties. Lai arī šis projekts ir vēl viens solis ceļā uz vienotu 
sabiedrību! 

Elvīra Škutāne, autores foto
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