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PAŠVALDĪBA TRADICIONĀLI SUMINA NOVADA LABĀKOS PEDAGOGUS

5. oktobrī, Krāslavas kultūras namā Skolotāju
dienai veltītajā pasākumā 14 skolotāji saņēma
domes pateicības rakstus un dāsno sponsoru
balvas un 4 - sponsoru speciālbalvas. Novada
skolotājiem par godu koncertu sniedza dziedātājs Dainis Skutelis.
Novada domes pateicības saņēma

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Viktorija Nalivaiko - par ieguldījumu audzēkņu izglītošanā, viņu spēju un
prasmju attīstīšanā, klāt arī AS „Swedbank” balva.
Krāslavas pamatskolas skolotāja Ināra Grāve - par ieguldījumu audzēkņu izglītošanā, viņu spēju un prasmju attīstīšanā vides izglītībā, klāt arī AS „Swedbank” balva.
Varavīksnes vidusskolas skolotājs Igors Markušonoks
- par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, klāt
arī „RH būve” un AAS „BTA” balva.
Poļu pamatskolas skolotāja Ērika Zariņa - par radošu,
inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, klāt arī veikala „Kristafors” balva.
PII „Pienenīte” skolotāja Dzintra Dzalbe - par radošu,
inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu pirmsskolas

izglītībā, klāt arī SIA „IVIKS” un AAS „BTA” balva.
Mūzikas skolas skolotāja Inga Laura - par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu profesionālajā ievirzē mūzikā,
klāt arī SIA „Krāslava D” un AAS „BTA” balva.
Sauleskalna sākumskolas skolotāja Solvita Mežiņa - par
radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu - klāt arī Kombuļu pagasta un AAS „Balta” balva.
Indras Mākslas skolas direktore Ērika Zarovska - par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu profesionālajā ievirzē mākslā, klāt arī Z/S „Bagātības” balva.
Izvaltas pamatskolas skolotāja Silvija Stivriņa - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu kultūrizglītības
sistēmas attīstībā, klāt arī Izvaltas pagasta un AAS „Balta” balva.
Robežnieku pamatskolas skolotāja Irēna Truskovska
- par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, radošuma veicināšanu, klāt arī Z/S „Ezeriņi” balva.
Indras pamatskolas skolotāja
Ilona Bunto - par godprātīgu komandas un brīvprātīgo darbu skolas attīstībai,
klāt arī Z/S „Vaitjuļevas avots” un AAS „BTA” balva.
BJC skolotāja Larisa Kizjalo - par audzēkņu interešu vei-

ATBRĪVO NO SAMAKSAS
PAR SUŅA REĢISTRĀCIJU
LDC DATUBĀZĒ
Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā
datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība grozīja noteikumus par LDC publisko cenrādi.
Pašlaik par mājas (istabas) dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu,
samaksa par reģistrāciju LDC datubāzē ir 7,11 eiro. Grozījumi noteic,
ka samaksa būs 3,50 eiro.
Jau patlaban no samaksas par dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē ir
atbrīvoti īpašnieki suņiem pavadoņiem, suņiem asistentiem un suņiem,
kas apmācīti uzbrukt cilvēkam. Izmaiņas noteikumos paredz, ka no reģistrācijas maksas vienotajā reģistrā turpmāk būs atbrīvoti arī īpašnieki
suņiem terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, kuras savā darbā izmanto suņus. No reģistrācijas maksas būs atbrīvotas arī dzīvnieku patversmes, kuras atdos suni citai personai īpašumā.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
MK sabiedrisko attiecību speciāliste

cināšanu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā interešu
izglītībā, klāt arī A.Veštera ziedu veikala un AAS „Balta”
balva.
PII „Pīlādzītis” skolotāja Zinaīda Bernāte - par radošu,
inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu pirmsskolas
izglītībā, klāt arī SIA „Lapkovskis un dēls” un AAS „BTA”
balva.
Sporta skolas skolotājs Vadims Atamaņukovs - par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu profesionālajā ievirzē
sportā, klāt arī SIA „Ritms” un AAS „Balta” balva.
Sponsoru speciālbalvas tika skolotājiem, kuru darbs - talants, gaišās idejas un ticība – bijis audzēkņu panākumu pamatā - SIA „Dārzkalni Ž” savu balvu pasniedza Krāslavas
pamatskolas skolotājai Dacei Samsonovičai, ZS „Raudovišķi” balva - Sporta skolas skolotājai Ilonai Vanagai.
Par ieguldīto darbu skolas komandas performances izveidē un tēmas attīstībā Kultūras kanona konkursam vidusskolēniem 2015./2016.m.g. „Raiņa un Aspazijas idejas un
vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” reģionālais
veikalu tīkls „Beta” apbalvoja Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotājas Dainu Andžāni un Ingu Skerškāni.

PIEEJAMS ATBALSTS
„IEGULDĪJUMIEM
MATERIĀLAJOS AKTĪVOS”
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 21.
novembra līdz 2016. gada 21. decembrim izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos
„Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais ﬁnansējums
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma
mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to
ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā
arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir pa-

augstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes
efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību,
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un
inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Pieejamais publiskais ﬁnansējums ir 12 188 245 eiro.
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir
uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes
veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu,
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais publiskais ﬁnansējums apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ﬁnansējuma sadalījumu pa reģioniem
un citiem jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.
Informāciju sagatavoja:
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
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aktuālā informācija
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

2016. gada 4. oktobrī notika
Administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatītas 7 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sabiedriskā
vietā L.L., dzim.2000.g., E.D.,
dzim.2000.g. un Ņ.P., dzim.1999.g.
tika izteikts brīdinājums katram;
- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā A.K.,
dzim.1959.g. lietvedība tika izbeigta;
-par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā D.D.,

dzim.1991.g., tika uzlikts naudas
sods 50 EUR apmērā;
-par pilsētas teritorijas piegružošanu ar atkritumiem J.K.,
dzim.1996.g., tika uzlikts naudas
sods 10 EUR apmērā;
-par dažāda veida atkritumu izgāšanu pa logu H.N., dzim.1936.g.,
tika uzlikts naudas sods 2 EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2016. gada 1.
novembrī plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU SEPTEMBRĪ

Sastādīti 17 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par medības,
zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 3 par iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpšanu, 1 par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu
ar sadzīves vai cita veida atkritumiem, 1 par dabisko vajadzību kārtošanu
uz ielas, 11 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 40 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 297 izsaukumi. Tika
veiktas 72 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsākta
viena administratīvā lietvedība.
Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Zinību
dienas svinīgo pasākumu laikā, vidusskolēnu foruma „Divas dienas bez
interneta” pasākumu laikā, bērnu un jauniešu pasākuma „Spico talantu
šovs” laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Daugavpils
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja divdesmit
vienu klaiņojošo kaķi un deviņus suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 40 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā
tika izcelti un pēc akta iznīcināti 28 nelikumīgi zvejas rīki.

KĀ RĪKOTIES, JA AR
TRANSPORTLĪDZEKLI
UZBRAUKTS DZĪVNIEKAM?

Ņemot vērā, ka oktobris ir aļņu un staltbriežu buļļu riesta laiks, pēdējās
dienās pieaug tieši to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros notikusi
sadursme starp transportlīdzekli un kādu no lielajiem meža dzīvniekiem.
Nedēļās laikā Latgales reģionā reģistrēti jau 20 šādi ceļu satiksmes negadījumi.
Lai izvairītos no sadursmes ar kādu no šiem dzīvniekiem, Valsts policija aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, izvēloties piemērotu braukšanas ātrumu, it īpaši diennakts tumšajā laikā.
Pēdējā laikā policija saņēmusi arī vairākus iedzīvotāju jautājumus par
to, ko īsti darīt un kā pareizi rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums,
kurā notriekts dzīvnieks.
Autovadītājiem būtu jāņem vērā - ja ticis notriekts dzīvnieks, neatkarīgi
no tā vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks, par notikušo noteikti
ir jāziņo policijai. Pēc tam likumsargi par to informē attiecīgos dienestus,
kas dzīvniekam nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību vai to nogādās utilizēšanai.
Pēc dzīvnieka notriekšanas autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Ceļu satiksmes negadījums likumā deﬁnēts kā ceļu satiksmē
noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis,
tā rezultātā cietis vai gājis bojā cilvēks, ja nodarīti zaudējumi ﬁziskās vai
juridiskās personas mantai vai videi, vai noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis, piemēram, tas notriecis dzīvnieku. Tāpat likums arī
nosaka, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku – to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas.
Gadījumā, ja notriekts vai uz ceļa pamanīts jau sabraukts dzīvnieks, par
to jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110. Jo savlaicīgāk par notikušo paziņo likumsargiem, jo mazāka iespējamība, ka notiks vēl kāds ceļu satiksmes negadījums, citiem autovadītājiem nepamanot notriektu dzīvnieku.
Likumsargi aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes,
kas attiecīgajos ceļa posmos norāda par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni. Tāpat jāuzmanās un jābūt ļoti vērīgiem, uz brauktuves vai netālu
no ceļa pamanot dzīvnieku. Tā kā dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās
situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu.
Ksenija Belova,
VP Latgales reģiona pārvaldes
vecākā speciāliste

AICINA DARBĀ
Latvijas lielākā virsdrēbju
šūšanas fabrika, kas ražo
augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus Eiropas
modes namiem, aicina darbā:

- tehnologus,
- konstruktorus,
- drēbniekus.
Prasības:
- vidējā speciālā vai augstākā
izglītība ar specializāciju šūšanā;
- profesionalitāte;
- labas latviešu valodas zināšanas;

- pozitīva attieksme pret darbu;
- vēlme pilnveidoties.
Uzņēmums meklē
- Šūšanas eksperimentālā (ražošanas sagatavošanas) ceha vadītāju
Prasības:
- darba pieredze apģērbu ražošanas inženiera vai tehnologa
amatā;
- atbilstoša izglītība;
- latviešu, krievu un vēlamas
angļu valodas zināšanas,
- profesionalitāte un organizatora spējas.

Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmumā;
-uzņēmums, kas pakāpeniski investē nākotnē;
- savlaicīgu atalgojuma izmaksu;
- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodrošinām ar dzīvesvietu.
Darba vieta:
Krāslava, Sporta iela 8.
CV sūtīt uz:
kadri.nemo@inbox.lv

„ALTUM” VALSTS ATBALSTS BIZNESAM
Biznesa uzsākšana ir aizraujoša un vienlaikus izaicinājumiem pilna. Cilvēki nereti
uzskata, ka biznesa uzsākšanai nav pieejams atbalsts, taču iespēju ir daudz, turklāt
tās ir piemērotas ļoti dažādiem uzsācējiem. Attīstības finanšu institūcijas ALTUM
Starta programmas ietvaros jau šobrīd ir
pieejami 30 miljoni eiro un ALTUM biznesa uzsākšanas speciālistu konsultācijas, arī
riska kapitāla veidā nākamajos gados biznesa uzsācējiem būs pieejams liels finansējuma apjoms.
Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem
pastāstīja ALTUM Rēzeknes reģionālā centra vadītāja Vita Pučka.

- Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas uzsākt vai
attīstīt savu biznesu?
ALTUM ﬁnansējums paredzēts tām biznesa idejām, kuras ir dzīvotspējīgas, taču nodrošinājuma,
pieredzes trūkuma vai citu iemeslu dēļ nevar tikt ﬁnansētas privātajā ﬁnanšu tirgū, piemēram, komercbankās.
ALTUM piedāvā iespējas uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un
uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa
projektu attīstīšanai.
Šobrīd mums ir aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa uzsācējiem un
mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kā arī citas īpašās
programmas.

ALTUM piedāvā šādus valsts atbalsta ﬁnanšu
instrumentus:
- aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
- garantiju programmas, kas sniedz papildu nodrošinājumu bankas aizdevumam, ja tam nepieciešama
lielāka ķīla, nekā uzņēmums spēj nodrošināt;
- eksporta kredītu garantijas, kas paredzētas eksporta risku segumam;
- mājokļu galvojumu programmu, kur tiek sniegti
galvojumi komercbanku izsniegtiem aizdevumiem
ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
- daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu, kuras mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu;
- strādājam start-up uzņēmumu atbalsta jomā un
sniedzam arī neﬁnanšu atbalstu (mentorings, konsultācijas u.c.).
- Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM
piedāvājumu?
Informācija pieejama mājaslapā www.altum.lv un
7 reģionālajos centros, tostarp Rēzeknē, Baznīcas
ielā 22 (atvērts darbdienās no 8.30 līdz 17.00), un
konsultāciju birojos visā Latvijā. Tuvākais konsultāciju centrs atrodas Daugavpilī, Viestura ielā 2, un
tas apmeklētājiem ir atvērts darbdienās no 8.30 līdz
17.00, kā arī Preiļos, Kooperatīva ielā 6, un tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās no 11.00 līdz 14.00.
Tālrunis: 65427708, 26510350 www.altum.lv

SEMINĀRS PAR VALSTS ATBALSTA
SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM
Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija „Altum” informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros šā gada 3. novembrī, plkst.10.00 Daugavpilī, Rīgas ielā 22a
(Latviešu Kultūras centrs) organizē semināru par valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību
un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.
Krāslavas novada dome organizē braucienu uz semināru un nodrošina transportu. Personas, kas grib piedalīties seminārā, var pieteikties, piezvanot pa tālr. 65624383.
Semināru laikā interesenti tiks informēti par atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamajās ēkās” nosacījumiem,
tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūru un
kvalitatīvu projekta īstenošanu. Pasākumos piedalīsies arī komercbanku pārstāvji, kas informēs par
kredīta saņemšanas nosacījumiem. Tāpat semināros
stāstīsim par risinājumiem fasāžu un siltumapgādes
sistēmas renovācijai. Semināros piedalīsies arī Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, kas
informēs par ugunsdrošības prasībām daudzdzīvokļu
ēku projektēšanas un būvniecības procesā.
Ekonomikas ministrija un Attīstības ﬁnanšu insti-

tūcija „Altum kopā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem piedalīsies arī izstādē „Māja. Dzīvoklis”, kuras laikā (13.-16. oktobris)
interesentiem būs iespēja klātienē saņemt konsultācijas par ES fondu atbalstu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī par dažādiem ēkas
renovācijas tehniskiem risinājumiem.
Kā zināms, atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam kopumā
būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas
ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu.
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AR LMT ATBALSTU KRĀSLAVĀ UZSTĀDĪTI ĀRA TRENAŽIERI

21.oktobrī svinīgi tika atklāta „Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) konkursā „LMT Latvijai” īstenotā iecere
„Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Krāslavā”. Projekta ietvaros netālu no Krāslavas pamatskolas
tika atklāti trīs āra trenažieri.

Atklāšanas pasākumā klātienē piedalījās īstenotā projekta pārstāve, biedrības „Sportists”
valdes locekle Ilona Vanaga, LMT Biznesa
klientu centra „Daugavpils” vadītāja Edīte
Faibuševiča, Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba un Attīstības nodaļas
vadītāja Ināra Dzalbe, Krāslavas pamatskolas direktore Vija Konceviča, kā arī vairāki
Krāslavas pamatskolas skolotāji un skolēni.
Ieceres līdzautore Ilona Vanaga stāsta: „Projekta ideja radās, novērojot mūsdienu cilvēku
dzīves ritmu un aktīva dzīvesveida lomu tajā.
Arvien biežāk sporta un veselīga dzīvesveida
nozīme tiek novērtēta, kad jau ir iestājušās veselības problēmas. Tāpēc ir nepieciešams atrast

veidu, kā ieinteresēt cilvēkus pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Manuprāt, āra trenažieri
ir lielisks veids, kā mudināt cilvēkus atrast sev
piemērotu un aizraujošu sporta veidu. Pozitīvs
aspekts ir tajā, ka tie ir piemēroti daudzveidīgas ﬁziskās sagatavotības līmeņa cilvēkiem, kā
arī vecuma ierobežojumu praktiski nav.”
„Paldies projektu autorei un atbalsta komandai, kuri domājuši un darījuši, radot vietu, kur
vietējiem iedzīvotājiem gan kopīgi sportot, gan
socializēties, citam citu motivējot rūpēties par
veselīgu dzīvesveidu! Lai izdodas ieceres laukuma papildināšanai nākotnē,” uzsvēra LMT
Biznesa klientu centra „Daugavpils” vadītāja
Edīte Faibuševiča.
Projekta ietvaros uzstādīti trīs dažādi āra
trenažieri: krūšu trenažieris, svārsts – tvisters
un trenažieris „Slēpotājs”. Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana būs ilgtermiņa ieguldījums
Krāslavas novada iedzīvotāju veselībā, kā arī
papildu motivācija sākt, atsākt vai turpināt aktīvi pavadīt brīvo laiku. Trenažieru uzstādīša-

VECĀKU ATELPAI UN ATTĪSTĪBAI
JAUNA VIRTUVE

Ar dalītām jūtām un cerot uz pārdomātu lēmumu par
biedrībai piešķirtām telpām, mēs, biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”, pabeidzām projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros. Projekta mērķis bija
saistīts ar piemērotas vides radīšanu vecāku un bērnu
vajadzībām jaunajās telpās, kuras tika piešķirtas biedrībai 2015. gadā preventīvā darba veikšanai ar ģimenēm.
Piesaistot līdzekļus, telpas tika sakārtotas, un tikai virtuve bija palikusi nepiemērotā izskatā. Ņemot vērā to, ka
tur notiek dažādas aktivitātes, kas lielākoties vērstas uz
vecāku un bērnu izglītošanu, radošo attīstību, pozitīvu
komunicēšanu, veselības nostiprināšanu, vecāku atelpas
pasākumi, projektu realizēšana un citas, bija izteikta vajadzība sakārtot arī virtuvi, jo tā ir neatņemama sastāvdaļa
jebkuram pasākumam.

Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam, paveicām arī šo darbu un esam priecīgi par tā rezultātiem. Lielu sirsnīgu paldies vēlamies
pateikt mūsu tētiem, kas droši vien ir nopietnākais atbalsts gandrīz jebkurai ģimenei un arī mūsu biedrībai. Ar bērna aizrautību, lielākā apjomā
nekā bija plānots, rūpīgi un lielākoties brīvprātīgi, remontdarbu paveica
Stepans Kazakevičs. Vēlos visu aktivitāšu dalībnieku vārdā pateikt paldies Tev par darbu! Žēl, ka projekta prezentācija nenotika Tēvu dienā, jo
tā gribējās tētiem piešķirt „zelta medaļas” un izremontētā virtuvē pirmos
nosvinēt šos svētkus. Arī pārējiem dalībniekiem, kas palīdzēja mazgāt,
tīrīt, kārtot, pārvest mēbeles, pieslēgt komunikācijas, arī sākam paldies.
Nopriecājāmies, ka arī apkārtējā teritorija tika sakārtota, neskatoties uz
to, kā šim uzdevumam mums pietrūka līdzekļu. Protams, puķes nekad
nepatraucēs, bet tomēr laikam jau ne šogad...
Projektu pabeidzām septembra beigās, kā pienākas, ar kārtīgu prezentāciju – lentīti, ābolu pīrāgu, kas ar savu smaržu piepildīja ne tikai
mūsu telpas. Tas tika sacepts kā pirmā meistarklases nodarbība skolotājas Zojas Čunčules vadībā. Prezentācija turpinājās ar bērnu rotaļām,
kuras jauki novadīja Krāslavas lielākās ģimenes mamma Ērika Geka
(protams, ar tējas dzeršanu). Paldies visiem!
Pēc prezentācijas arī radās ideja par jaunu atbalsta grupu vecākiem
ar nosaukumu „Mācīsimies viens no otra....”. Ikviens vecāks varēs pilnveidot gan savas dzīves prasmes, gan dalīties pieredzē, gan atvilkt elpu
no ikdienas darbiem... Tādēļ aicinām vecākus un arī vecvecākus ideju
atbalstīt un atsaukties uz aicinājumu piedalīties atbalsta grupas tikšanās
(bezmaksas). Informācija par laiku, datumiem un tēmām tiks ievietota
laikrakstā un interneta vietnē. Tikšanās un arī atpūtas pasākumos jaunajā virtuvē ļoti gaidām arī tētus...
Bet bērniem.... nākotnē vēlamies izveidot „Lego” rotaļu un apmaiņas
punktu, kurā vecāku vai speciālista uzraudzībā brīvlaikā vai brīvdienās bērni varēs trenēt domāšanas un komunicēšanas prasmes. Tādēļ, ja
gadījumā kādam ir iespēja – piemēram, bērni ir izauguši un spēlītes
palikušas vai citādi, var sniegt atbalstu šīs idejas realizēšanai. Aicinām
arī uzņēmējus, kuriem īpaši rūp, lai bērniem tiktu attīstītas intelektuālās
un komunicēšanas spējas, ziedot kaut nelielus līdzekļus konstruktoru un
attīstošu spēlīšu iegādei. 2016. g augustā biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tāpēc atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju
likumam par ziedojumiem varēs saņemt nodokļu atlaides.
Tādēļ ceram uz sadarbību, patiesā cieņā - biedrības valde, tālruņi uzziņām – 65622900, 22388217.
Mūsu rekvizīti: Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””,
reģ. Nr. 40008057741, Pils iela 5, Krāslava, LV-5601,
SEB banka, konta Nr.LV39UNLA005002101885.

nas vieta (Pils iela 5, Krāslava) ir izvēlēta, jo
tajā vērojama liela cilvēku plūsma. To veido
Krāslavas pamatskolas skolēni, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas”
audzēkņi, kā arī vietējie iedzīvotāji un tūristi,
kuri apmeklē Grāfu Plāteru pils kompleksu un
parku.
Biedrības „Sportists” galvenais mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc
iespējas plašākas vecuma grupas iedzīvotājus
dažādās sporta aktivitātēs, pasākumos un sacensībās. Kopš 2014.gada maija biedrība realizē savus mērķus, tādējādi bagātinot Krāslavas
novada iedzīvotāju dzīvi un veicinot sporta
aktivitāšu popularizēšanu lietderīgai laika pavadīšanai.
Projekts „Brīvdabas trenažieru iegāde un
uzstādīšana Krāslavā” ir viens no četrām projektu konkursā „LMT Latvijai” atbalstītajām
iecerēm Krāslavas novadā. Projekta „LMT
Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi
Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juri-

disku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei,
īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus,
projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.
Ināra Dzalbe, Attīstības nodaļas vadītāja,
LMT projektu konkursa
koordinatore Krāslavā

PIEDRUJAS IEDZĪVOTĀJI UZBŪVĒJA ESTRĀDI
Piedrujā ir pabeigta projekta „Ziedošā Piedruja.
Turpinājums-3” realizācija,
kuru īstenoja nereģistrēta
iedzīvotāju grupa „Daugavieši” projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi”
ietvaros.

Projekta uzdevums bija ierīkot
koka estrādi sporta laukuma teritorijā. Projekta īstenošanas laikā
gan atmosfēra, gan apstākļi sekmēja produktīvā darba procesa
veidošanos, visi plānotie darbi
tika veikti laicīgi un kvalitatīvi.
Šī projekta realizācija sniegs iespēju iedzīvotājiem pilnveidot un
dažādot kultūras dzīvi, organizēt
brīvdabas pasākumus. Koka estrādes ierīkošana sporta laukuma
teritorijā paaugstinās Piedrujas
pagasta iedzīvotāju dzīves kvali-

tāti un aktivitāti, līdz ar to sekmēs
kultūras attīstību pagastā. Kārtīga,
labiekārtota un funkcionālā vieta
kultūras pasākumu organizēšanai
pagastā ir priekšnoteikums Piedrujas pagasta popularizēšanai gan
vietējo iedzīvotāju, gan pagasta
viesu vidū.
Izsakām pateicību visiem, kas

piedalījās projekta īstenošanā.
Liels paldies Pjotram Petkevičam, Josifam Puškelim un Leonīdam Jeﬁmčikam, arī liels paldies
Krāslavas novada domei par ﬁnansējumu.
Zita Lukša,
projekta koordinatore

INDRĀ ATJAUNOJA ĀBEĻDĀRZU

Indrā biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI”
realizēja Krāslavas novada konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” atbalstīto
projektu „Ābeļdārza daļēja atjaunošana
un piemiņas vietas izvestajiem robežsargiem labiekārtošana pie Indras pamatskolas”.

Uz Indras pamatskolas fasādes atrodas piemiņas
plāksne, kura liecina: „Šajā namā 1940. gada 9. oktobrī tika apcietināti un vēlāk nomocīti GULAGA
nometnēs Robežsargu brigādes Dagdas bataljona
Indras un Navļānu rotu robežsargi.” Tālāk uz plāksnes ir minēti 24 robežsargu vārdi un uzvārdi.
Atceroties šos notikumus, skolas muzejā ir materiāli un fotogrāﬁjas. Vairākus iepriekšējos gadus
kopā ar Robežsargu pārvaldi tika organizēti atceres
pasākumi.
Šajā rudenī Indras pamatskolas atbalsta biedrība
„SKOLA AR NĀKOTNI” realizēja projektu „Ābeļdārza daļēja atjaunošana un piemiņas vietas izvestajiem robežsargiem labiekārtošana pie Indras pamatskolas”. Pie skolas fasādes tika iestādīti vairāki
košumkrūmu stādi un skolas ābeļdārzā iestādītas 4
jaunas ābelītes. Tika iegādāti divi gari koka soli, kurus ikdienā izmanto gan skolēni, gan vecāki atpūtai
skolas telpās. Solus iespējams izmantot arī pasākumos skolas pagalmā.
Biedrības valde izsaka pateicību par atbalstu projekta realizēšanā Indras pagasta pārvaldei, pagasta
šoferiem par materiālu piegādi, Indras pamatskolas
audzēkņiem, pedagogiem un tehniskajiem darbi-

niekiem par līdzdalību stādīšanas un sakopšanas
darbos.
Inga Jākobsone,
biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI”
valdes priekšsēdētāja
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IZPĒTE KRĀSLAVAS PILS
DĀRZNIEKA MĀJAI

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Krāslavas novada pašvaldības projektu par arhitektoniski māksliniecisko izpēti Krāslavas pils kompleksā. Projekta ietvaros
ir izstrādāta „Krāslavas pils kompleksa ēkas „Dārznieka
māja” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” kā turpinājums jau iesāktajiem darbiem izcilā Latgales arhitektūras
pieminekļa pakāpeniskai atjaunošanai.

Izpētes darbus šī gada vasarā veica šajā nozarē atzīti izpētes un projektēšanas biroja „Arhitektoniskās izpētes grupa” speciālisti - arhitekts
Ilmārs Dirveiks un projekta vadītāja Liesma Markova – arhitekti ar
vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi vēsturisku arhitektūras objektu (t.
sk. Krāslavas pils) izpētes un atjaunošanas darbos. Izmantojot VKPAI
pieminekļu dokumentācijas centrā pieejamos pētījumus un atsevišķu
pētnieku jaunākās atziņas, ir sagatavota objekta vēstures izziņa ar komentāriem. Inventarizācijas rezultātā ir izdevies izveidot nosacītu atsevišķu būvperiodu hronoloģiju, lai arī daudzi datējumi ir hipotētiski.
Viens no arhitekta Ilmāra Dirveika secinājumiem: „Neskatoties uz
to, ka ir pārāk daudz substances zudumu un pārāk maz informācijas
arhīvos, Krāslavas muižas bijusī dārznieka māja arhitektoniski ir pietiekoši savdabīga, lai to vērtētu kā retu Latgales 18., 19. gadsimta muižu
arhitektūras paraugu”.
Sakarā ar izpēti nedaudz ir nobīdījies dārznieka mājas konservācijas
projekta īstenošanas termiņš, jo bija svarīgi iegūt ziņas par vēsturisko jumta un logu apjomu, lai pieņemtu gala lēmumu par konservācijas
darbu gaitu.
Projektam piešķirtais VKKF ﬁnansējums - 1100,00 EUR, Krāslavas
novada domes līdzﬁnansējums – 231,00 EUR.
Izpētes izstrādi līdzﬁnansē Valsts Kultūrkapitāla fonds
Ināra Dzalbe

TIRGUS LAUKUMA TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA ROBEŽNIEKOS

Šī gada vasarā projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi -2016” ietvaros līderu grupa „Robežnieku optimisti” realizēja projektu, kura mērķis bija labiekārtot
Robežnieku ciemā zemes gabalu tirgus laukumā iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta laikā ir veikts aktivitāšu kopums, lai no bijušās nojauktās ēkas pamatiem un graustiem izveidotu labiekārtotu stūrīti
„Taka no pagātnes.” Izveidots zāliens, izgatavoti un uzstādīti soliņi
un atkritumu urnas, iestādīti dekoratīvie stādi.
Paldies Krāslavas novada domei par atbalstīto projektu un piešķirto ﬁnansējumu, paldies iedzīvotājiem, kuri strādāja un piedalījās
visās projekta aktivitātēs, paldies Žanam Buko par projekta aktivitāšu foto attēlošanu, Stepanam Pivovarevičam un Ērikai Gabrusānei
par iedzīvotāju darba organizēšanu un līdzdalību.
Vera Bīriņa

TIEK PĀRBŪVĒTI PIRMIE GRANTS CEĻI

Krāslavas novada dome
jau 2015. gadā informēja, ka
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
līdz 2020. gadam Krāslavas
novadam ir pieejami 2,43
miljoni eiro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējuma, lai veicinātu uzņēmējdarbību lauku teritorijās.

Finansējums paredzēts investīcijām pašvaldības grants ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai novada lauku teritorijās, kas
nepieciešami lauku saimniecībām
uzņēmējdarbības attīstībai. Pagājušajā gadā Krāslavas novada
lauksaimnieki un uzņēmēji varēja
piedalīties apspriedē, kuras laikā
tika noteikti prioritārie pašvaldības
grants ceļi, kas tiks pārbūvēti līdz
2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros. Apspriedes rezultātā tika noteikti pašvaldības grants ceļi katrā Krāslavas
novada pagastā, kas ir aktuāli vietējām zemnieku saimniecībām, un
apstiprināti prioritārie ceļi, ņemot
vērā pagasta kopējo grants ceļu
garumu, kopējo dzīvnieku skaitu
saimniecībās un kopējās laukaugu
platības.

2016. gada laikā ir uzsākta pirmo grants ceļu pārbūve pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Robežnieku pagastā tiek pārbūvēts ceļš „Skuķi - Blusi” 2,36 km
garumā, bet Skaistas pagastā tiek
pārbūvēts ceļš „Traptišķi - Lūņi Traptišķi” 1,62 km garumā. Notiek
grāvju tīrīšana un rakšana, caurteku tīrīšana un uzstādīšana, ceļa
pamatnes izbūve, kā arī ceļa zīmju
uzstādīšana.
2017. gadā šī pasākuma ietvaros
ar ELFLA atbalstu tiek paredzēts
veikt ceļa „Kalvīši - L.Gengeri Mazie Suveizdi - Izvalta” (0,00
– 1,70 km) pārbūvi Izvaltas pagastā, ceļa „Kalte - Krasnoļenka”
(posmā no 1,00 – 2,79 km) pārbūvi
Krāslavas pagastā, ceļa „Kombuļi
- L.Zīmaiši” (0,00 – 3,94 km) pārbūvi Kombuļu pagastā, ceļa „Meža

Doski – Žaunerāni” (~2 km) pārbūvi Aulejas pagastā, ceļa „Vaivodi - Rusakova - Indra” (~3 km)
pārbūvi Indras pagastā, ceļa „Kalnieši - Pakuliški” (~1,5 km) pārbūvi Kalniešu pagastā, ceļa „Vecborne - Kaplava” (0,00 - 1,88 km)
pārbūvi Kaplavas pagastā, ceļa
„Stremki - Lupandi” (~1,9 km)
pārbūvi Piedrujas pagastā, ceļa
„Pleiku apbraucamais ceļš” (~1,2
km) pārbūvi Robežnieku pagastā
un stratēģiskā ceļa „St. Krāslava –
Vilmaņi” (~ 3 km) pārbūvi Ūdrīšu
pagastā.
Projektu ietvaros ELFLA ﬁnansējums veido 90% no kopējām
projekta attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome sedz
atlikušos 10%.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste

KRĀSLAVAS PARKĀ TIKA IZZĀĢĒTI KOKI

Līdz ar rudens iestāšanos Krāslavas parkā sākās vērienīgi darbi - koku izzāģēšana. Šī gada aprīlī, apmeklējot Krāslavu, ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis apsprieda ar pašvaldības speciālistiem turpmāko darbu plānu,
kas ir saistīts ar parka rekonstrukciju – veco, savu mūžu nodzīvojušo koku novākšanu un jaunu apstādījumu
ierīkošanu.
Tika izzāģēti koki, kas rada vislielāko bīstamību. Turpmāk tiek plānots izzāģēt gandrīz visus kokus parka
kalna nogāzē blakus dārznieka mājai, bet to vietā iestādīt ziedošos krūmus.
Plānots, ka pēc parka rekonstrukcijas pavērsies gleznaina aina uz Daugavu un apkārtni.
Elvīra Škutāne

NOSLĒDZIES PROJEKTS
„INDRICAS BAZNĪCAS JUMTA REKONSTRUKCIJA”

Vairāk nekā 6 gadus es meklēju iespēju atjaunot
baznīcas jumtu, lai tas būtu atbilstošā kārtībā. Bija uzrakstīti vairāki pieteikumi, lai varētu piesaistīt naudas
līdzekļus, pēc tam dažādu organizāciju pārstāvji brauca
apskatīt objektu un konstatēja, ka viss vēl ir kārtībā. Es
satikos ar atbilstošo institūciju pārstāvjiem, taču droši
vien visam bija jānotiek savā laikā. Un beidzot pienācis
laiks, lai uzsāktu Indricas baznīcas atjaunošanu.
Pašlaik jau ir nokrāsots jumts, daļēji izremontēts baznīcas tornis, kā arī ierīkotas jaunas ūdensnotekas. Pirms
visiem šiem darbiem bija nepieciešams pārbūvēt apkures sistēmu.
Pateicos visiem, kas palīdzēja šajos remontdarbos.
Īpašu pateicību par palīdzību projekta realizācijā gribu
izteikt Dzintrai Bukevičai, Krāslavas novada domes
priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam un deputātiem
par labiem padomiem un ﬁnansiālo palīdzību.
Kalniešu pagasta darbinieki un pārvaldes vadītāja
Gundega Grišāne arī sniedza savu atbalstu. Tika izremontēta katlu māja un durvis, palīdzība tika sniegta
daudzos citos darbos.
Nav noslēpums, ka pēc līguma noslēgšanas ar celtniecības ﬁrmu gadās arī nepatīkamas situācijas. Taču
mūsu gadījumā nekā tāda nebija. Krāslavā mēs atradām
ﬁrmu „RH Būve”, bet tās vadītājs Ruslans Homutiņins
spēja kvalitatīvi veikt remontdarbus par tādiem līdzekļiem, kādi mums bija.
Pateicos visiem, ko nenosaucu šajā rakstā, bet kas palīdzēja šī projekta īstenošanā.
Bet pirmām kārtām es pateicos Dievam par to, ka
Viņš deva iespēju paveikt šo darbu. Daudzi mūsu labie

darbi neaizies kopā ar mums mūžībā kā Dieva velte, ja
tie netika veikti ar Dieva svētību. Tāpēc pacentīsimies
visu mūsu dzīvē darīt ar Dieva svētību.
Drīz mēs atzīmēsim Latvijas simtgadi, tāpēc jau tagad jāsāk domāt par to, kādu dāvanu mēs pasniegsim
savai valstij jubilejā. Manuprāt, vislabākā dāvana –
mūsu iepriekšējo paaudžu atstātā vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Laukos - tie ir galvenokārt dievnami,
tāpēc ka tie tika būvēti un uzturēti kopīgiem spēkiem. Ir
vērts aizdomāties par to.
Indricas katoļu dievnamam ir vairāk nekā 300 gadu.
Kur cilvēki rada spēkus, lai dzīvotu un izdzīvotu? Baznīcā, pie Dieva. Pagāja kari, posta laiks, kā arī nedaudz
mierīgāki laiki - bet dievnams joprojām pastāv. Tāpēc
mums ir jāpacenšas saglabāt to, kas mums ir atstāts kā
senču mantojums.
Es ceru, ka līdz Latvijas simtgadei mēs varēsim nokrāsot dievnamu no ārpuses un paveiksim arī citus darbus, ja Dievs dos mums savu svētību.
Tiem, kas vēlas ziedot savus līdzekļus Indricas baznīcas atjaunošanai, šajā rakstā ir minēti norēķinu konta
dati. Bet pirms tam lūdzu sazināties ar mani, lai konkretizētu un saskaņotu ziedojuma mērķi.
Indricas Svēta Jāņa Kristītāja Romas katoļu
draudze,
Valsts kase,
konta Nr. LV92TREL922386600100B.
Paldies visiem!
Priesteris
Genādijs Alferovs
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darbi, notikumi, cilvēki
JAU NĀKAMAJĀ GADĀ
KRĀSLAVĀ BŪS BASEINS

Noslēdzies Krāslavas novada domes izsludinātais atklātais konkurss
par tiesībām veikt peldbaseina projektēšanu un celtniecību pie Krāslavas
Valsts ģimnāzijas. Līgums par celtniecības darbu veikšanu ir noslēgts ar
būvﬁrmu SIA „Jēkabpils PMK”, tā kopējā summa - 1 325 758 eiro.
Baseina vienstāva ēka tiks uzbūvēta tagadējā skolas stadiona teritorijā,
apmeklētāju ērtībām blakus plānots ierīkot autostāvvietu.
Atbilstoši pašvaldības iecerēm baseins paredzēts dažādu vecuma grupu
apmeklētājiem - gan maziem bērniem, gan vecākās paaudzes pārstāvjiem.
Celtniecība sāksies jau šogad un beigsies nākamajā gadā - peldēšanas
sezonas sākumā.

KRĀSLAVAS UZŅĒMUMI CIEŠ
ZAUDĒJUMUS ELEKTRĪBAS PADEVES
TRAUCĒJUMU DĒĻ

5. oktobrī Krāslavas novada domē notika civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās AS „Sadales tīkls”, Valsts policijas, Zemessardzes,
Krāslavas slimnīcas, Valsts robežsardzes, kā arī Dienvidlatgales mežniecības
pārstāvji. Saruna bija par elektrības padeves traucējumiem Krāslavā.
Sēdi atklāja Krāslavas novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Aprakstījis izveidojušos situāciju, viņš deva
vārdu uzņēmējiem, kuri tika uzaicināti uz sēdi.
Irēna Voicehoviča („IV Plus”) pastāstīja komisijas locekļiem par to, ka vairākkārtēju elektrības padeves traucējumu dēļ šūšanas uzņēmumā no ierindas
izgāja tehnoloģiskais aprīkojums. Bet 5. oktobrī, kad elektroenerģijas nebija
2 stundu garumā, uzņēmuma zaudējumi sasniedza 1000 eiro.
Par ražošanas dīkstāvi, ko izraisīja elektrības padeves traucējumi, ziņoja
arī Jurijs Kaļiņins („NEMO”). Turklāt elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
dēļ uzņēmumā no ierindas ir izgājušas datorprogrammas, kas regulē tehnoloģisko procesu.
Jurijs Kaļiņins: „Uzņēmumam „Sadales tīkls” ir nepieciešams atrisināt jautājumu par kompensācijām, jo atbilstoši mūsu aprēķiniem zaudējumi sastāda
3108 eiro. Mēs piedāvājam kompensēt šos zaudējumus, pārrēķinot maksu par
elektrības piegādes pakalpojumu.”
Par problēmām ar elektroenerģijas piegādi runāja arī Valentīns Semjonovs
(„Krāslavas nami”). Uzņēmumā diennakts laikā vairākkārt ir vērojams īslaicīgs sprieguma kritums. Bet 5. oktobra naktī, kad kārtējo reizi elektrības
padeve tika pārtraukta, pilsētas centralizētajā apkures sistēmā izveidojās hidrauliskais trieciens, līdz ar to tika bojāta viena no maģistrālajām caurulēm.
Elektrības padeves traucējumu dēļ tika paralizēts arī Krāslavas slimnīcas
katlu mājas, virtuves un ambulatorās nodaļas darbs.
„Slimnīcas nodaļās ir medikamenti un materiāli, kurus nepieciešams uzglabāt atbilstošos apstākļos, taču šodien mēs nevarējām to nodrošināt,” raksturoja situāciju slimnīcā Aleksandrs Jevtušoks. Uzņēmumam „Sadales tīkls”
ir nepieciešams pārskatīt to iestāžu un objektu sarakstu, kurus nepieciešams
nodrošināt ar elektroenerģiju pirmām kārtām.”
Uzklausījis visas pretenzijas, AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona ekspluatācijas daļas Krāslavas nodaļas vadītājs Vitālijs Aišpurs informēja klātesošos: „Izveidojusies situācija tika izanalizēta, un elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma cēlonis ir noskaidrots. Vasarnieku ielas rajonā spēcīgā vēja dēļ
viens no elektrolīnijas vadiem pieskārās citam, izraisot īssavienojumu. Šī līnija tika uzbūvēta pirms 38 gadiem, un, protams, ir nolietojusies. Jau ir izstrādāts projekts ar mērķi nomainīt gaisa elektrolīniju pret zemē ieguldāmu
kabeļlīniju.”
Vitālijs Aišpurs apgalvoja, kā galvenās problēmas Krāslavā sagādā gaisa
elektrolīnijas. Piemēram, Daugavpilī, kur ir uzbūvētas pazemes elektropārvades kabeļlīnijas, stiprā vēja dēļ nekādu problēmu ar elektrības padevi nav.
Apkopojot sēdes laikā izteiktos viedokļus, komisijas priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks uzsvēra, ka grasās vērsties atbildīgajās ministrijās ar priekšlikumu
paredzēt valsts budžetā 2017. gadam līdzekļus elektrolīniju modernizācijai
un atjaunošanai Krāslavā, kā arī nodrošināt elektroenerģijas padevi valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm un citiem svarīgiem objektiem, izmantojot divkāršu pieslēgumu. Turklāt ir jāvēršas ministrijās ar lūgumu atbalstīt Krāslavas
uzņēmumus, kas cieta zaudējumus, un sadarbībā ar elektroenerģijas piegādātāju atrisināt jautājumus par kompensāciju.
Sakarā ar nesenajiem traģiskajiem notikumiem Siguldā, kur izcēlies plašs
ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājas ceturtajā stāvā, Gunārs Upenieks pievērsa
komisijas locekļu uzmanību jautājumam, ko pašvaldība aktualizēja jau vairākkārt. Kad VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļā būs atbilstošs
aprīkojums, lai dzēstu ugunsgrēkus daudzdzīvokļu māju 4.-5.stāvos? Krāslavas daļas inspektors Andris Jakovelis, kas piedalījās sēdē, apliecināja, ka jau
tuvākajā laikā Krāslavai tiks nodrošināts atbilstošs aprīkojums.
Elvīra Škutāne

VAI TIKS UZLABOTA
ELEKTROAPGĀDE?

Oktobra sākumā Krāslavā bija nopietni elektrības padeves traucējumi
pilsētas
centralizētajā
apkures sistēmā, kuru dēļ
tika bojāta uzņēmuma
SIA „Krāslavas nami” maģistrālā caurule un radās
zaudējumi, kā arī apstājās
Krāslavas slimnīcas katlu
mājas, virtuves un ambulatorās nodaļas darbs. Vai
akciju sabiedrība „Sadales
tīkls” plāno veikt kādus
konkrētus pasākumus, lai
šādi incidenti šajos svarīgajos objektos vairs neatkārtotos? Ja elektroapgādes uzlabošanas darbi tiek
plānoti, kad tos paveiks?
Šos jautājumus informatīvais izdevums „Krāslavas
Vēstis” uzdeva AS „Sadales tīkls”.
„KV” saņēma atbildi no
uzņēmuma speciālistiem.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti AS
„Sadales tīkls” regulāri veic
elektroietaišu uzturēšanas, remonta un rekonstrukcijas darbus, tomēr elektrotīkls nevar būt
pilnībā pasargāts no nelabvēlīgu
laika apstākļu, neparedzamu nejaušu notikumu un trešo personu
izraisītiem bojājumiem, kas rada
elektroenerģijas piegādes pārtraukumus vai sprieguma traucējumus lietotājiem.
Rūpējoties par drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales
tīkls” Krāslavas novadā turpina
atjaunot un uzlabot elektrotīklu,
veikt vadu un balstu nomaiņu,
kā arī veikt gan zemsprieguma,
gan vidējā sprieguma gaisvadu
līniju pārbūvi kabeļu līnijās.
Lai uzlabotu elektroapgādi
Krāslavas novada iedzīvotājiem,
šogad novada teritorijā AS „Sadales tīkls” kopumā realizēs 7
projektus, elektrotīkla attīstībā
ieguldot vairāk nekā 553 tūkst.
eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi noslēgušies Skaistas,
Kombuļu, Indras, Aulejas pa-

gastā, bet vēl turpinās Kalniešu
un Robežnieku pagastā. Kopumā novada teritorijā AS „Sadales tīkls” šogad atjaunos vidējā
sprieguma 20kV (kilovoltu)
elektrolīnijas 28,4 km garumā,
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 2 km garumā un
rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 9
transformatoru apakšstacijas.
Viens no svarīgajiem elektroapgādes objektiem ir apakšstacijas, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem
iedzīvotāju, uzņēmumiem un
valsts nozīmes objektiem, kā arī
to rekonstrukcija dod iespēju pie
elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus. AS „Sadales tīkls” apakšstaciju rekonstrukciju veic plānveidīgi visā
Latvijā, un, lai uzlabotu Krāslavas iedzīvotāju un uzņēmumu
elektroapgādes drošumu, šogad
ir noslēgusies 110kV apakšstacijas „Krāslava” rekonstrukcija. Rekonstrukcijas darbu laikā
ir atjaunotas visas apakšstacijā
esošās vidējā sprieguma elektroietaises, kas dos iespēju AS
„Sadales tīkls” darbiniekiem
turpmāk attālināti vadīt elektrotīklu, un pilsētas elektrotīkls
ir atdalīts no lauku elektrotīkla,
ievērojami paaugstinot pilsētas elektroapgādes drošumu, jo
elektrotīkla bojājumi, kuri radušies lauku elektrotīklā, neradīs
elektroapgādes traucējumus un
sprieguma svārstības pilsētas
elektrolīnijās.
Nozīmīgs elektrotīkla uzlabošanas projekts realizēts Indras
pagastā, kur veikta sadales punkta „Berjozovka” izbūve, kas
nepieciešamības gadījumā nodrošinās rezerves elektroapgādi
Indras, Kalniešu, Piedrujas pagastam un robežkontroles punktam „Paternieki”. Šī projekta
ietvaros veikta jaunas vidējā
sprieguma 20kV kabeļu līnijas
izbūve 0,5 km garumā, izbūvēta
jauna transformatoru apakšstacija un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts attālināti vadāms

LAIMES MUZEJS
TOP!

Indras pagasta pārvalde turpina savest
kārtībā Indras luterāņu baznīcu, kas tika
uzcelta 20. gadsimta 30. gados, bet tā arī
nekad netika atklāta un izmantota kā baznīca, līdz nonāca pašvaldības īpašumā.

Realizējot projektus, ēka ir kļuvusi estētiski pievilcīga un veido vienotu ansambli ar Tēvijas parku.
Šovasar tā saucamajā Laimes muzejā tika atjaunotas
torņa kāpnes un ierīkoti atverami logi. No torņa paveras skats uz visām četrām debess pusēm, kas noteikti iepriecinās tūristus.
Šie darbi tornī veikti pašu pagasta darbinieku spēkiem. Ar to remonti gan vēl nav beigušies, šobrīd lielākie remontdarbi veicami tieši ēkas iekštelpās.
Juris Roga

jaudas slēdzis, kura ieguvums
ir iespēja attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus.
Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais
elektrolīnijas posms, bet ne visa
elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju
pārslēgšanu, tādējādi samazinot
elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.
Turpinot elektrotīkla pārbūvi
un rekonstrukciju, 2017. gadā
Krāslavas pilsētas un novada
elektrotīkla attīstībā AS „Sadales tīkls” plāno ieguldīt vairāk
nekā 1,2 miljonus eiro, un kopumā nākamgad plānots atjaunot
vidējā sprieguma elektrolīnijas
22 km garumā, zemsprieguma
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 36 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 28
transformatoru apakšstacijas.
Elektrotīkla rekonstrukcijas
darbi norisināsies Kalniešu,
Skaistas, Robežnieku, Kaplavas
un Indras pagastā, kā arī Krāslavas pilsētas teritorijā – Latgales,
Podnieku un Indras ielā, kur
AS „Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisvadu
elektrolīniju pārbūvi par kabeļu
līnijām 4,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām
2,7 km garumā un rekonstruēs
vai izbūvēs jaunas 7 transformatoru apakšstacijas. Pilsētas
vidējā sprieguma elektrotīklā
AS „Sadales tīkls” izbūvēs attālināti vadāmus jaudas slēdžus,
kuri nākotnē ļaus attālināti vadīt
elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Elektrotīkls šķērso apdzīvotu un arī purvainu teritoriju,
tādēļ tā pārbūve uzlabos ne vien
sabiedrības un elektroapgādes
drošību, bet arī bet ļaus AS „Sadales tīkls” darbiniekiem operatīvi un efektīvi veikt savu darbu
elektrotīkla uzturēšanas darbu
laikā vai novēršot elektrotīkla
bojājumus.
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REGĪNA SAKOVIČA APBALVOTA
AR MINISTRU PREZIDENTA
PATEICĪBAS RAKSTU

14. oktobrī Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā Latvijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākumā ar Ministru prezidenta Pateicības rakstiem apbalvoja labākos Latvijas pašvaldību dibināto Bāriņtiesu darbiniekus - ilggadējus novadu
un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus.

Starp viņiem ir arī Krāslavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna
Sakoviča, kura apbalvota par ilggadēju pašaizliedzīgu amata pienākumu
pildīšanu, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas veidošanā, pilnveidošanā un attīstībā.
Apbalvojumus saņēma arī tie, kuri kā bāriņtiesu priekšsēdētāji pildījuši
savus amata pienākumus nepārtraukti 20 gadus un darījuši vairāk, nekā uzliek pienākums, attīstot un pilnveidojot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu
kopumā Latvijā.

Z/S „RAUDOVIŠKI” PIEŠĶIRTA
VEICINĀŠANAS BALVA
KONKURSĀ „SĒJĒJS 2016”

14. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
aulā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica konkursa
„Sējējs 2016” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus
– lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, lauku uzņēmējus un mazpulcēnus.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra septiņās
konkursa nomināciju grupās. Veicināšanas balva konkursa grupā „Gada
lauku saimniecība” tika piešķirta Krāslavas novada z/s „Raudoviški” un
tās saimniekam Aleksandram Ivanovam.
Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no
nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums
„Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

intervija
„Katru rudeni pēc čempionātu sezonas nobeiguma es apkopoju gada rezultātus, atskaitos
gan vecāku priekšā, gan sev pašam,” pastāstīja
Krāslavas Sporta skolas futbola treneris Vadims
Atamaņukovs.
Nesenās futbola sezonas rezultāti kļuva par
pamatu šai intervijai.

- No maija līdz oktobrim futbola klubs „Krāslava” piedalījās čempionātos un sacensībās. Kā pagāja sezona, vai
jūs esat gandarīts par rezultātiem?
- Salīdzinājumā ar pagājušā gada sezonu mums izdevās uzlabot savus rezultātus. Ja pagājušajā gadā 2007. un 2008. g.dz.
zēnu komandas ieguva otro vietu savā grupā, tad šogad tās
pārvietojās uz pirmo pjedestāla pozīciju.
Šogad 2005.-2006. g.dz. zēni izcīnījuši trešo vietu. Bet pagājušajā gadā viņiem neizdevās izcīnīt medaļas.
Pieaugušie spēlētāji no otrās līgas atkārtoja pagājušā gada
rezultātu. Viņi piedalījās 14 spēlēs un tikai vienā zaudēja, līdz
ar to komanda izcīnīja otro vietu.
Gribu paslavēt arī mūsu vismazāko spēlētāju komandu,
kurā trenējas 16 bērni - 2009.-2010. g.dz. zēni. Šī grupa darbojas tikai pusgadu, bet jau tagad viņi spēlē labā līmenī. Mēs
nospēlējām divas pirmās spēles, zaudējot Daugavpilij. Taču,
pēc manām domām, tas nav tik būtiski, šajā vecumā pats galvenais sākt spēlēt un izjust pretinieka kombinācijas futbola
laukumā.
- Cik bērnu nodarbojas ar futbolu jūsu vadībā?
- Mūsu klubā ir 4 grupas, tie ir aptuveni 80 bērni. Trīs kluba
grupas, neskaitot pieaugušos spēlētājus, ir Krāslavas Sporta
skolas audzēkņi. Diemžēl mums trūkst vienas vecuma grupas
spēlētāju - nav pilnas komandas 15-17 gadīgiem futbolistiem.
Ja pagājušajā gadā šajā grupā bija 10 spēlētāji, tad tagad tajā ir
tikai septiņi. Iemesli ir dažādi, bet galvenais ir viens - jaunieši
beidz pamatskolu un aizbrauc no pilsētas, tāpēc viņiem nav
iespējas trenēties Krāslavā un piedalīties mūsu sacensībās.
Līdzīga situācija ir arī ar otrās līgas komandu, kurā spēlē
futbolisti, sākot ar 18 gadiem. Lai pārstāvētu Krāslavu sacensībās, mēs aicinām komandā spēlētājus no citām pilsētām.
Starp citu, reizēm līdzjutēji pauž savu sašutumu - kāpēc pieaugušo komandā ir maz spēlētāju no Krāslavas. Bet pagaidām
situācija ir tieši tāda, un to ir grūti mainīt. Šāda problēma ir
raksturīga visām Latvijas mazpilsētām.
Kaut gan, pēc manām domām, mūsu spēlētājiem tas ir tikai
pluss - viņi spēlē kopā ar spēcīgiem partneriem, un viņiem ir,
no kā mācīties. Iespējams, kādreiz arī mūsu spēcīgākos spēlētājus ievēros un aicinās uz visprestižākajiem klubiem, piemēram, uz Liepāju vai Ventspili. Mans darbs, starp citu, arī ir
saistīts ar to, lai sagatavotu spēlētājus šādai karjerai, protams,
būtu vēl labāk, ja viņi tiktu iekļauti Latvijas izlasē.

VADIMS ATAMAŅUKOVS:
„FUTBOLA KLUBS „KRĀSLAVA” JAU KĻUVIS
ATPAZĪSTAMS KĀ SPĒCĪGS KOLEKTĪVS LATVIJĀ

- Šovasar mūsu jaunie futbolisti pirmo reizi darbojās
sporta nometnē.
- Jā, neskatoties uz to, ka pirms tam mēs nebijām plānojuši sporta nometnes organizēšanu, un šādi līdzekļi nebija
paredzēti šī gada budžetā, pašvaldība bija pretimnākoša un
piešķīra ﬁnansējumu šīs ieceres īstenošanai. Bērnu attīstībai
šīs nodarbības vasaras laikā bija ļoti noderīgas. Nometne tika
organizēta Daugavpilī, tās programmā tika iekļauti treniņi trīs
reizes dienā, peldēšanas procedūras, spēles ar citām komandām, ekskursijas, kopīga laika pavadīšana. Tas viss noteikti
veicināja mūsu spēlētāju turpmāko attīstību. Nometnē piedalījās 8-9-gadīgie un 12-13-gadīgie bērni. Pirmajā grupā bija 12
bērni, otrajā - 13. Mēs dzīvojām internātskolā, ezera krastā,
pie priežu meža.
- Pastāstiet, lūdzu, par saviem plāniem!
- Mēs izvirzām tikai visaugstākos mērķus. Cenšamies iet uz

priekšu un neapstāties uz sasniegtā. No vismazākajiem gaidu
veiksmīgu perspektīvu. Viņi ir mūsu kluba nākotne. Uz viņiem es lieku lielas cerības. Liels darbs ir paredzēts ar 2007.
g. dz. zēnu grupu. Nākamajā gadā viņi pāriet citā vecuma kategorijā, un tas nozīmē, ka viņi spēlēs lielajā futbola laukumā,
un spēlei ir jābūt daudz nopietnākai. Tam ir nepieciešams gatavoties.
Grūtāk ir ar jauniešiem, jo viņiem nav bāzes, pamata, kas
palīdz attīstīties. Jo nedrīkst, piemēram, pāriet devītajā klasē,
nepabeidzot otro, trešo klasi utt. Neskatoties uz to, gribas, lai
arī mūsu jauniešu grupa katru gadu uzrādītu arvien augstākus
rezultātus.
Gribētos, lai arī nākamajā gadā mums obligāti būtu otrās
līgas komanda. Visticamāk būs jāpiesaista papildu spēlētāji no
citām pilsētām, taču esmu pārliecināts, ka tādai komandai ir
jābūt, jo ir jāpārstāv Krāslava valsts līmenī. Šogad mēs piedalījāmies Latvijas kausa izcīņā kopā ar slaveno klubu „Skonto”,
ir jāsaka, ka futbola klubs „Krāslava” jau kļuvis atpazīstams
Latvijā un pozicionē sevi kā spēcīgu kolektīvu.
- Vai klubam izdodas piesaistīt ﬁnansējumu?
- Jā, bez ﬁnanšu līdzekļiem klubs nevarētu eksistēt. Tāpēc
es gribu pateikties Krāslavas novada domei par ﬁnansējumu,
kas ir piešķirt šim gadam. Šie līdzekļi ir paredzēti Krāslavas
Sporta skolas audzēkņiem. Mēs esam pateicīgi pašvaldībai
arī par dalības maksas nodrošinājumu, kas deva iespēju spēlēt
otrās līgas komandu sacensībās.
Paldies mūsu sponsoriem! Dažādu jautājumu risināšanā
mums nekad neatteica p/a „Labiekārtošana K”, „Krāslavas
nami”, „Krāslavas slimnīca”, ﬁnansiālo palīdzību mums
sniedz vietējās ﬁrmas „Krāslava D”, „Alīna U”, „Ritms R”,
z/s „Pabērziņi”, z/s „Raudovišķi”, Ivans Rubcovs. Paldies
masu informācijas līdzekļiem par to, ka paziņo par mūsu darbību, raksta par mūsu panākumiem!
Gribu pateikties visiem, kas bija ar mums šajā sezonā. Pirmkārt, paldies vecākiem, jo daudz informācijas bērni saņem no
viņiem! Īsā laika posmā, kad norisinās treniņš, es nevaru veltīt
lielu uzmanību katram audzēknim. Paldies vecākiem par sapratni, līdzdalību un atbildību!
Un, protams, paldies visiem maniem spēlētājiem, sākot ar
mazajiem un beidzot ar pieaugušajiem!
- Paldies par interviju! Vēlu jums jaunas uzvaras!
Elvīra Škutāne
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„Vai skopais maksās divreiz?”tāda bija šī gada publiskās diskusijas tēma, pasākumu vadīja žurnāliste Ilze Kuzmina, laikraksta
„Latvijas Avīze” tematiskās lappuses „Izglītība. Karjera” komentētāja, kas mēģināja noskaidrot,
kā tagadējā skolu tīkla optimizācija, kas veicina skolēnu skaita
pieaugumu klasēs, ietekmēs bērnu
izglītības kvalitāti. Vai valstij jau
pēc dažiem gadiem nebūs jāpiešķir līdzekļi, kas tika ietaupīti reformas gaitā, un pabalsti tiem cilvēkiem, kas atbilstošas izglītības
trūkuma dēļ neizturēja konkurenci
darba tirgū?

PAR IZGLĪTĪBU CAUR NAUDAS MAKA PRIZMU

Grāmatu svētki, kas nesen pagāja Krāslavā, iepriecināja ar bagātīgu pasākumu programmu gan bērnus, gan pieaugušos. Visas dienas garumā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un bērnudārzā „Pīlādzītis” notika tikšanās, radošās darbnīcas, diskusijas, grāmatu
komercizstāde un daudz kas cits. Atbilstoši tradīcijai tika organizēta iedzīvotāju tikšanās
ar politiķiem. Krāslavā ieradās izglītības ministrs Kārlis Šadurskis („Vienotība”) un 12.
Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks (ZZS). Viņi satikās ar Krāslavas novada domes deputātiem, bet pēc tam devās uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, lai piedalītos publiskajā
diskusijā, ko organizēja laikraksts „Latvijas Avīze”.

Par reformu

Diskusija sākās ar šī rudens aktuālāko tematu - pedagogu darba
algas reformas gaita.
Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis paziņoja, ka saskaņā ar ministrijas datiem pēc pedagogu darba
samaksas jaunā modeļa ieviešanas
skolotāju darba alga mūsu novadā
kopumā pieauga.
Atbilstoši teritoriālajam koeﬁcientam, lai nodrošinātu Krāslavas novada skolotājiem pilnu
darba slodzi, sākumskola var pastāvēt, ja tajā mācās 50 bērni, pamatskolas darbībai ir nepieciešami 100 skolēni, vidusskolai - 150
audzēkņi. Taču tādā situācijā, kad
bērnu ir mazāk, arī skolotāju darba algas ir mazākas.
„Mēs saprotam, ka skolu tīkla
sakārtošana ir sarežģīts uzdevums Krāslavas novada pašvaldībai, ņemot vērā ceļu tīkla stāvokli
šajā teritorijā,” uzsvēris ministrs.
„Šo problēmu ir nepieciešams
risināt kopīgiem spēkiem, sadar-

bojoties vairākām ministrijām, ir
jānodrošina investīciju piesaiste
gan ceļu tīkla sakārtošanai, gan
tā apkalpošanai, kā arī transporta
iegādei.”
Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne izteica ministram savu viedokli par skolu
ﬁnansējumu: „Vidējās izglītības
posmā ﬁnansējumu būtu lietderīgāk sadalīt atbilstoši izglītības
programmām, nevis pēc principa
„nauda seko skolēnam”. Tad skolas necīnītos par katru skolēnu,
un, iespējams, vairāk jauniešu
turpinātu mācības arodskolās.”
Ministrs apliecināja, ka viņam
arī nepatīk sistēma, kad nauda
seko skolēnam, taču viņš uztraucas par to, ka tagadējos apstākļos
var rasties situācija, kad vidusskolā paliks tikai viens skolnieks

vai vispār neviena.
Kārlis Šadurskis: „Ja varētu
izveidot valsts un pašvaldību
sadarbības modeli, plānojot un
izstrādājot izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju atbilstoši demogrāﬁskajai situācijai, es
labprāt akceptētu šādu izglītības
programmu ﬁnansējuma sistēmu.”

Būt par uzņēmējiem
vēlas tikai 5% absolventu

Jānis Trupovnieks, kas nāk no
Latgales, runāja par izglītību,
akcentējot jauno speciālistu konkurētspēju. Pēc deputāta domām,
bez kvalitatīvās izglītības nav
iespējams nodarboties ar uzņēmējdarbību. Kā pamatojumu viņš
minējis dažādus statistikas datus.
10 tūkstoši jauno cilvēku, kas
izvēlējās studēt sociālās zinātnes,
ir ieguvuši izglītību, kura šodien
Latvijai nav vajadzīga. Tajā pašā
laikā darba tirgū ir nepieciešami
16 tūkstoši inženierzinātņu speciālistu.
Pēc 12. klases skolēnu aptaujas
datiem, uz jautājumu, vai jūs esat
gatavi uzsākt savu biznesu, nodarboties ar uzņēmējdarbību, pozitīvi
atbildēja tikai 5%.
„Pašlaik mēs gatavojam darba-

spēku, taču negatavojam tos, kas
varētu radīt savus uzņēmumus,”
secināja Jānis Trupovnieks.
Savukārt Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pastāstīja klātesošajiem par
tagadējiem nosacījumiem, kas
„sekmē” uzņēmējdarbības attīstību jauniešu vidū, un minēja konkrētu piemēru.
Rīgas Valsts tehnikuma audzēkne, kas Krāslavā apgūst šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju,
gribēja pilsētas svētku laikā pārdot gadatirgū pašas rokām šūtus
izstrādājumus - džinsa somas.
To, kādi noteikumi bija jāizpilda meitenei, lai realizētu savu
ieceri, Gunārs Upenieks uzskaitīja pa punktiem: 1) reģistrēt savu
saimniecisko darbību VID; 2) tirgošanas periodā mātei jānoņem
meita no apgādības; 3) ja meitene
ir nepilngadīga, jābūt izziņai no
bāriņtiesas; 4) gada beigās jāsagatavo un jāiesniedz deklarācija par
ienākumiem. Mums ir vairāki cilvēki, kas gribētu pārdot dažādas
lietas, kas ir izgatavotas pašu rokām, taču, uzzinot par visām šīm
prasībām, viņi saka, ka labāk saņems pabalstus no valsts un neko
nedarīs.”
Diemžēl Kārlis Šadurskis un Jānis Trupovnieks neko būtisku par
šo jautājumu atbildēt nevarēja.

Lielo skolu priekšrocība bagātīga materiālā bāze

Spriežot par izglītības kvalitāti
dažādās skolās, ministrs uzdeva
klātesošajiem vairākus retoriskus
jautājumus.
Kārlis Šadurskis: „Latvijā ir
daudz labu mazo skolu, kuras sagatavo daudz spējīgu un talantīgu
skolnieku, olimpiāžu uzvarētāju. Taču izglītības kvalitāti šādās
skolās ietekmē tikai viens faktors
- teicami pedagogi un direktori.
Tas, ko viņi dara, nav vienkārša darba ikdiena, tas ir varonīgs
darbs. Bet cik daudz mums ir

tādu varoņu? Diemžēl ir daudz arī
tādu skolu, pabeidzot kuras, bērni
turpmāk nevar neko sasniegt savā
dzīvē.”
Pēc izglītības ministra domām,
lielo skolu galvenā priekšrocība
salīdzinājumā ar mazajām skolām
– tā ir bagātīga materiālā bāzē mūsdienīgs kabinetu aprīkojums,
jaunākā datortehnika, atbilstoša
sporta infrastruktūrā. Piemēram,
vidusskolā modernos mācību līdzekļus var izmantot 500-800 bērni, sākumskolā - 100-120 bērni.
„Valsts nekad nevarēs ieguldīt
milzīgas investīcijas mazajās lauku skolās. Kāpēc gan tādu skolu
audzēkņiem nav iespējas izmantot
to visu? Mēs apzogam savus bērnus, nedodot viņiem iespēju mācīties mūsdienīgā vidē,” secināja
Kārlis Šadurskis.
Turpinājumā ministrs pievērsa

uzmanību arī skolotāju slodzei.
Lielajās skolās, kur pedagogi
strādā pilnu darba slodzi, pastāv
konkurence, savukārt laukos
priekšmetu skolotājam bieži vien
jāstrādā vairākās skolās, lai savāktu nepieciešamo stundu skaitu. Vai šim skolotājam ir iespējas
sniegt atbilstošas konsultācijas
skolniekiem un vadīt papildnodarbības vai pulciņu?

Bērniem nav laika,
lai spēlētu un attīstītos

Kārlis Šadurskis centās apstrīdēt skeptiķu viedokli par to, ka
skolēniem no mazajām skolām
ir grūti adaptēties lielā kolektīvā,
kad klasē ir 20-25 cilvēki.
„Vai tad turpmāk, pabeidzis
skolu, bērns dzīvos siltumnīcas
apstākļos? Tik un tā kaut kādā brīdī viņam būs jāsastopas ar dzīves
realitāti. Mums nav citu bagātību,
ko mēs varētu dot saviem bērniem, izņemot izglītību. Mūsdienu izglītības kvalitāte nodrošina
tautsaimniecības attīstību, darba
vietu skaitu, labi apmaksātu darbu
un mūsu labklājību nākotnē,” atzinis ministrs.
Zinot par to, ka zālē ir skolotāji, Kārlis Šadurskis vērsās pie
viņiem ar lūgumu plānot stundas
programmu tādā veidā, lai galveno apgūstamās mācību vielas daļu

skolēni varētu apgūt tieši stundas
laikā.
„Ja pieaugušais pēc darba dienas var atpūsties, tad bērns pēc
skolas dodas uz interešu izglītības
nodarbībām, sporta pulciņiem,
mūzikas skolu, bet vakarā vēl izpilda mājas darbus. Tā vietā, lai
pavadītu brīvdienas kopā ar vecākiem un ģimeni, bērni dara to,
ko nepaspēja izdarīt nedēļas laikā.
Vai tādā situācijā bērnam ir iespējas atrast laiku, lai spēlētu un attīstītos?” jautāja izglītības ministrs.
Krāslavas
novada
domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
aktualizējis jautājumu par vidējo
izglītību arodskolās: „Piemēram,
Igaunijā profesionālo vidusskolu
un tehnikumu mācību programmā
ir iekļauti galvenokārt tie mācību
priekšmeti, kas ir saistīti ar profesiju, nevis ar vispārizglītojošajām
disciplīnām. Vai nebūtu lietderīgi
arī Latvijas arodskolās mainīt prasības saistībā ar vidējās izglītības
programmu?”
Atbildot uz jautājumu, Kārlis
Šadurskis uzsvēra, ka tādā gadījumā, ja šīs prasības būs zemākas,
tad nevarēs uzskatīt, ka tā ir vidējā izglītība. Turklāt profesionālo
vidusskolu vai tehnikumu absolventiem tāpat kā vidusskolu beidzējiem, ir jābūt tiesībām iestāties
augstākajā mācību iestādē.
Izglītības ministrs pievērsa uz-

manību tam, ka saskaņā ar jauno
izglītības standartu, kas stāsies
spēkā no 2018./2019. mācību
gada, pirmajā klasē bērni ies no 6
gadu vecuma. Mācību programma
pirmklasniekiem būs atbilstoša
bērnu ﬁziskās, emocionālās un
psiholoģiskās attīstības radītājiem.
Taču pagaidām nav skaidrs,
kurā mācību iestādē - bērnudārzā
vai skolā, tiks realizēta 6-gadīgo
bērnu izglītības programma. Iespējams, ka būs apstiprināti abi
varianti.
* * *
Diskusija noslēdzās, taču diez
vai kāds no klātesošajiem izgāja
no zāles ar vieglu sirdi un skaidru
izpratni par to, kāda būs Latvijas
izglītības sistēmas nākotne.
Pabeigt šo rakstu gribas ar vārdiem, kurus Gunārs Upenieks
teicis pirms diskusijas sākuma:
„Neskatoties uz to, ka mums sola
„zelta kalnus”, mēs saprotam, ka
šeit, pierobežas zonā, šie „kalni”
noteikti būs daudz mazāki nekā
citviet Latvijā. Mums neatliek nekas cits, kā pašiem domāt par savu
nākotni.”
Elvīra Škutāne,
autores foto
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PIEREDZES APMAIŅAS
BRAUCIENS UZ HĪJUMĀ
REĢIONU IGAUNIJĀ

Vienu no ikkgadējām tradīcijām - pieredzes apmaiņas
brauciena organizēšanu - biedrība „Latgales kulinārā
mantojuma centrs” veic tūrisma sezonas noslēgumā. Arī
šogad no 27. līdz 30. septembrim kuplā pulkā kulinārā
mantojuma biedri, kā arī citi tūrisma uzņēmēji devās uz
Hījumā salu Igaunijā. Braucienā piedalījās 25 dalībnieki
no Latgales un Kurzemes reģiona.

Izvēlētais brauciena galamērķis nav nejaušs. Pateicoties uzvarai EDEN (Eiropas izcilākais
galamērķis) konkursa nominācijā
„Tūrisms un gastronomija”, kurā
biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs” uzvarēja nacionālajā atlasē, arī reģions Hījumā
tika apbalvots ar Eiropas izcilākā galamērķa zīmolu tūrismā
un gastronomijā. Pērnā gada decembrī Eiropas Komisijas telpās
norisinājās Eiropas tūrisma diena, kuras ietvaros notika neliela
izstāde, kur katrs Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN
projekta konkursa uzvarētājs, kas
pārstāvēja konkrētu Eiropas Savienības valsti, piedāvāja savā
stendā mārketinga materiālus par
savu tūrisma galamērķi, cienāja viesus ar sava reģiona gardumiem un vietējo produkciju. Tur
arī notika zīmīgā iepazīšanās ar
kaimiņvalsts pārstāvjiem no Hījumā salas.
Hījumā reģions tikai pirms dažiem mēnešiem ir iestājies Eiropas kulinārā mantojuma tīklā un
ir pilntiesīgs tā biedrs. Šobrīd
tas ir vienīgais Eiropas kulinārā mantojuma reģions Igaunijā,
kurš ir iestājies kulinārā mantojuma tīklā. Eiropas kulinārā mantojuma tīkls apvieno 44 Eiropas
reģionus no 13 valstīm. Hījumā
sala atrodas Baltijas jūrā, tā ir
slavena ar senajām bākām, zvejsaimniecību, aitkopību un sirsnīgiem cilvēkiem.
Brauciena laikā dalībnieki apmeklēja dažādus Hījumā reģiona uzņēmumus, dalījās pieredzē,
strādājot Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, baudīja visdažādākos
kulinārā mantojuma ēdienus un
ieguva daudz jaunu ideju sava
darba pilnveidošanai un dažādošanai. Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” prezentēja
savu darbību un labās prakses
piemērus, strādājot tīklā jau 12
gadus. Hījumā sala ir slavena ar
tradicionālu recepšu nodošanu no

paaudzes paaudzē, tādējādi stiprinot kulinārā mantojuma tradīcijas.
Pirmais objekts uz salas - Hiiu
Alus darītava, kurā ir apkopotas
visas agrākās alus darīšanas tradīcijas un vēsture, izgatavošanas
process.
Orjaku ostas apmeklējuma laikā iepazināmies ar pašvaldības
un privātsektora sadarbību, vietējo NVO sadarbības labās prakses
piemēriem LEADER projekta
īstenošanā. Šeit notiek vietējo
ēdienu un zivju produkcijas popularizēšana.
Brīvprātīga darba piemērs tika
iepazīts Kuristes ciema asociācijas darbībā, kura atjaunoja pareizticīgo baznīcu un kopienas
māju. Šobrīd piedāvā tūrisma pakalpojumus un vietējās virtuves
ēdienus.
Brauciena dalībniekiem tika
piedāvāta unikāla iespēja uzkāpt pasaules vissenākajā bākā
(1531.g.) Kepu (Kõpu), kura joprojām darbojas. Bākas kafejnīcas
virtuve saņēma LEADER projekta atbalstu un piedāvā vietējos
ēdienus.
Kõpu lauku mājā, kas ir Eiropas kulinārā mantojuma tīkla
dalībnieks un kuras īpašnieki ir
jauna ģimene, kas saņēma LEADER projekta atbalstu, cienāja
mūs ar zivju ēdieniem. Lauku
mājas īpašniekiem pieder arī neliels zivjsaimniecības pārstrādes
uzņēmums.
Hījumā patērētāju savienība
Hiiu ir lielākais maizes un gatavas produkcijas ražotājs uz salas,
kas piedāvā 11 dažādu maizes
veidu un 13 dažādu smalkmaizīšu un bulciņu klāstu. Pateicoties
LEADER projekta un ministrijas
atbalstam, tika atjaunotas virtuves iekārtas vietējo ēdienu ražošanai. Produkcija nopērkama dažādu ķēžu lielveikalos.
Kärdla Alus rūpnīca - viena no
lielākajām rūpnīcām Igaunijas
mazo ražotāju vidū. Piedāvā gan

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
POPULARIZĒŠANA KRĀSLAVĀ

LLKC Krāslavas nodaļa, īstenojot pasākumu „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”, uzrunāja Krāslavas pamatskolu. Skolas vadība atbalstīja
sadarbību, kā rezultātā 18. oktobrī notika informatīva tikšanās – pieredzes apmaiņas
brauciens. Krāslavas pamatskolā iespēja piedalīties pasākumā tika dota 7.–9. klašu skolēniem, kopā 27 dalībniekiem un trijiem skolotājiem.
Informatīvās prezentācijas laikā
tika runāts par tālākās izglītības
iespējām Latvijā, par tradicionālajām un netradicionālajām saimniekošanas nozarēm, ar ko var nodarboties, dzīvojot lauku teritorijā, kā
arī par LLKC plašo pakalpojumu
klāstu lauku saimniekiem, ES un
valsts budžeta atbalstu lauku attīstībai. Lauku un pilsētas bērniem
ir radies priekšstats, ka laukos var
nodarboties tikai ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, tāpēc
šoreiz skolēniem tika piedāvāta
iespēja iepazīt netradicionālo un
nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību un amatniecību turpmākās
profesionālās karjeras plānošanai,
apmeklējot Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas nodaļu.
Jauniešiem bija unikāla iespēja
tikties ar aktīviem un radošiem
uzņēmējiem, piedaloties amatu
prasmju demonstrējumos.
Viesojāmies zemnieku saimniecībā „Kurmīši”, kur darbojas ārstniecības augu audzētāji ar bagātu
pieredzi. „Kurmīšu” zāļu tējas ir
plaši pazīstamas Latvijā un ārpus
tās. Salīdzinoši nesen „Kurmīši”
izveidoja bioloģisku vaska pārstrādes rūpnīcu un piedāvā biškopjiem vaska šūnu izgatavošanu
no pašu vaska vai šūnu maiņu
pret vasku, kā arī izgatavo vaska
sveces. Saimniecības iekārtas ļauj
pārstrādāt vasku, jau sākot ar 5
kg, līdz ar to nodrošina, ka katrs
biškopis saņem vaska šūnas, kas
izgatavotas no konkrētā biškopja vaska. Katra vaska partija tiek
sterilizēta un ﬁltrēta. Saimniecība
ražo arī tranu šūnas, kas ļauj biš-

alus degustācijas, gan dzērienu
iegādi, kā arī konferenču un banketu telpas.
Seno Partsi holandiešu stila
dzirnavu vietā šodien tiek piedāvāts restorāns, kurš ir pilntiesīgs Eiropas kulinārā mantojuma
biedrs un piedāvā nobaudīt Hījumā tradicionālos un izsmalcinātos ēdienus, kuri tiek pagatavoti
un pasniegti mūsdienīgā izpildījumā.
Suuremõisa muižu uzcēla
17.gs. Unbern-Stenberg ģimene.
Šobrīd muižas ēka ir renovēta

kopim tās pielietot savā dravas
tehnoloģijā. Vaska šūnu plākšņu
izmēri tiek sagatavoti atbilstoši
katra biškopja izmantoto rāmīšu
izmēriem. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja izveidot savu
vaska sveci līdzņemšanai un priecāties par fantastisko bišu vaska
šūnu smaržu.
Apmeklējām Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) teritoriālo struktūrvienību Krāslavā. 2016. gads iezīmēja rekordlielu pirmkursnieku
skaitu. Jaunieši izrādīja interesi
par trim specialitātēm: auto virsbūvju remontatslēdznieks, mēbeļu
galdnieks un tērpu stila speciālists. Mācību iestādē ir ievērojami
palielinājies audzēkņu skaits (49),
tāpēc tehnikuma kolektīvs šoruden risināja jautājumu saistībā ar
mācību klasēm. Šūšanas fabrikas
„Nemo” ēkā tika izremontētas telpas un uzstādītas šujmašīnas, kuras iegādājies tehnikums. Tagad
šeit notiek praktiskās nodarbības
nākamajiem tērpu stila speciālistiem. Ir nodrošināta iespēja
apgūt transportlīdzekļu krāsotāja un metinātāja
specialitāti. Tehnikums ir gatavs
piedāvāt papildus
specialitātes arī
meitenēm, ir tikai jāapzina, kuras profesijas būs
pieprasītas mūsu
pilsētā. Krāslavā
ir vērojama pozitīva tendence, jo
jaunatne izmanto

iespēju mācīties savā dzimtajā
pilsētā. Tagad jaunieši iegūs profesiju, bet nākotnē, cerams, atvērs
savus uzņēmumus. Tāpēc, ka specialitātes, ko jaunieši apgūst Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālajā struktūrvienībā, ir ļoti
pieprasītas darba tirgū. Patīkami
ir tas, ka sekmīgie un aktīvie jaunieši saņem maksimālo stipendiju
150 eiro mēnesī. Ir pieejama arī
kopmītne un virtuve ēdiena gatavošanai.
Tālāk devāmies uz Krāslavas
novada Kombuļu pagastu, lai iepazītos ar izcilu amatnieku Juri
Kokinu. Juris ir amatnieks daudzu
gadu garumā. Savā darbnīcā meistars uzņem viesus un demonstrē
arodu, piedāvā dažādus virpojumus no koka, traukus, suvenīrus,
koka rotaļlietas, spēles. Darbi ir
lakoti, bet pēc pasūtījuma meistars tos apstrādā ar lineļļu un bišu
vasku. Šovasar blakus meistara
darbnīcai tika atvērts veikaliņš,
kurā var skatīt amatnieka izgatavotos jaunākos darbus un suvenīrus, kā arī tos iegādāties.
Informatīvā tikšanās – pieredzes apmaiņas brauciens notika
Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.
Būsim savas zemes saimnieki,
veidosim un attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas laukos!
Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas
konsultāciju biroja
uzņēmējdarbības
konsultante
laukutikls.lv

un šeit atrodas arodskola. Skolas
ēdnīcu pārvalda igauņu ģimene,
kura pasniedz pusdienas ne tikai
arodskolas audzēkņiem, bet arī
citiem viesiem. Kafejnīcas saimniece ir izpētījusi tieši senās igauņu receptes, kuras ir kļuvušas ļoti
pieprasītas ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī pilsētas viesu vidū.
Sarve Pahkli fermas īpašniece, šefpavāre no Tallinas, kura ar
vīru pārvācās uz salu un uzsāka
uzņēmējdarbību, ne tikai gatavo
fantastiskus ēdienus, bet arī pati
izgatavo ekoloģisko kosmētiku

un ķermeņa kopšanas līdzekļus,
līdztekus audzējot alpakus un
darinot siltas cepures, cimdus un
zeķes no iegūtās un pārstrādātās
vilnas.
Brauciens izdevās lielisks, cerot uz turpmāko sadarbību ar kulinārā mantojuma kolēģiem no
Hījumā reģiona, mēs gaidīsim
viņus ciemos Latgalē!
Biedrība
„Latgales kulinārā
mantojuma centrs”
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ALISES VAĻASPRIEKS –
PILDSPALVU KOLEKCIONĒŠANA

12. oktobrī Krāslavas novada
centrālajā bibliotēkā atklāta Alises
Samsonovičas pildspalvu kolekcijas izstāde, kurā apskatāmas 600
visdažādākās pildspalvas. Kolekcija, kas sakrāta deviņu gadu laikā,
lai arī nav bagātākā pildspalvām
pasaulē, toties ir gana iespaidīga,
kuru vērts apskatīt savām acīm. Šī
jau ir otrā izstāde, pirmā pirms vairākiem gadiem bija pamatskolas
muzejā, kad Alise mācījās 3. klasē.
Toreiz interesentiem bija iespēja
aplūkot vien nedaudz vairāk pāri
200 pildspalvām.

Alise šobrīd mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klasē, pildspalvas sākusi krāt,
kopš uzsākusi skolas gaitas. Ar laiku mazā
aizraušanās pārvērtās par hobiju. Kolekciju
aizsāka neliela lodīšu pildspalva brūnā krāsā, kura vienīgā no 600 raksta ar brūnu tinti.
Meitene to atrada savās mājās, bet pamazām kolekciju papildināja ne tikai pašmāju
veikalos nopērkamas vai citā ceļā iegūtas
pildspalvas, bet arī rakstāmie no Vācijas,
Dānijas, Itālijas, Anglijas, Horvātijas, Īrijas, Polijas, Somijas, Slovākijas, Amerikas,
Kanādas, Krievijas (Sočiem), Francijas,
Čehijas un Austrijas.
Alise: „Man patīk kolekcionēt, bet ir
skaidrs, ka reiz man būs jāsāk strādāt, tiks
nodibināta ģimene, būs bērni un vēlāk arī
mazbērni, tālab šodien nezinu, kas notiks ar
manām pildspalvām nākotnē. Ir doma, ka
šo kolekciju reiz nodošu saviem bērniem,

un tas varētu būt sākums skaistai dzimtas
tradīcijai.
Ierīkot izstādi man palīdzēja tētis, kurš
izgatavoja pildspalvām paliktņus un statīvus, savukārt mamma deva iedvesmu un
uzņēmās organizatorisko pusi.
Esmu nonākusi pie slēdziena, ka pildspalvas krāj retais, Krāslavā zinu tikai vēl
vienu sievieti, kura tās kolekcionē. Varbūt
cilvēki nav iedomājušies, ka pildspalvām
patiesībā ir bagāta vēsture, ka tās var būt
īpašas un dārgas, ne tikai lētas un vienkāršas. Tās var būt jaunas un vecas, skaistas un
ne visai, bet par katru ir savs stāsts. Piemēram, šajā kolekcijā man ir sirdij dārga pild-

spalva, kuru savām rokām darināja mans
vectēvs. Ir vecmāmiņas dāvinātās, ir radu,
draugu un paziņu dāvinātās.
Vecākā pildspalva kolekcijā ir ar PSRS
laika kvalitātes zīmi, divas jaunas ieguvu
šodien: klases audzinātāja Ilga Stikute pasniedza pildspalvu ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas simboliku, klasesbiedrene Agnese
uzdāvināja pildspalvu, kura izstaro gaismu,
ja ar to uzsit pa kādu virsmu.”
Pildspalvu dažādību grūti aprakstīt. Izstādē aplūkojamas tādas, kuras pilda vēl
kādu papildu funkciju, piemēram, pildspalva-matusprādze, pildspalva lukturītis, pildspalva-aproce, pildspalva-zivtiņa, pildspal-

va ar neredzamu tinti, vibrējošā pildspalva
un citas. Mājās šo visu bagātību meitene
uzglabā atsevišķa skapī un diez vai neinformēti ciemiņi nojaustu par šādas kolekcijas esamību. Bijusi doma izveidot pildspalvu sienu, bet, ņemot vērā, ka nākotnē
rakstāmrīku skaits kolekcijā tikai pieaugs,
Alise izvēlējās pragmatiskāku pieeju. Pildspalvas salika parakstītās kastītēs. Vienā
biznesa, otrā - ekoloģiskās, liela kārba ar
vienkāršām pildspalvām, kastīte mīkstajām
pildspalvām, kas ir kā spēļmantas, atsevišķa kārba pildspalvām-strausiem, atsevišķa
milzenēm, no kurām dažas sasniedz turpat
30 cm garumu, un atsevišķa tām, kas ir ļoti
mazas. Ir kārba interesantām dzēšgumijām
un kārba daždažādiem zīmuļiem, no kuriem arī varētu tapt sava izstāde. Bet meitene netiecas veidot vēl kaut ko, zīmuļi un
dzēšgumijas kalpo akcentu radīšanai pildspalvu izstādē.
Starp citu, ne visas pildspalvas ir darba
kārtībā, proti, daļai nepieciešamas jaunas
lodītes, kuru daudzveidība visai plaša un
ne visas var tūlīt pat nopirkt. Ir arī sarežģītākas uzbūves pildspalvas, kuras negribas
netīšām salauzt, mainot lodīti.
Izstāde bibliotēkā ilgs aptuveni mēnesi.
Nākamā vieta, kurā varēs apskatīt Alises
pildspalvas, būs Krāslavas Valsts ģimnāzija, bet jau tuvāk Ziemassvētkiem.
Skolā Alise lieto visparastāko pildspalvu,
kuru šad tad gadās aizmirst mājās. Tajos
brīžos klasesbiedri mēdz sirsnīgi pavilkt
uz zoba, sak, tev mājās 600 rakstāmo, bet
stundās jākaulē no citiem!
Juris Roga,
autora foto

18. oktobrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā sapulcējās krietns pulks lasītāju un citu interesentu, lai tiktos ar rakstnieku un publicistu Borisu Fišmanu.

BORISS FIŠMANS:
„MANA DZIMTENE – LITERATŪRA!”

Klātesošo publiku ar rakstnieku iepazīstināja novada
centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas. Pasākumā piedalījās arī ASV vēstniecības pārstāvji un Krāslavas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs,
kurš klātesošos aicināja būt aktīviem un uzdot viesim jautājumus, kā arī uzsvēra novada ļaužu draudzīgās attiecības
ar baltkrievu tautu.
Boriss Fišmans, kuram šobrīd ir 37 gadi, nācis pasaulē
1979. gadā Minskā (Baltkrievija), bet 1988. gadā kopā ar
vecākiem emigrēja no Padomju Sociālistisko Republiku
Savienības uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Rakstnieks
ieguvis grādu krievu literatūrā Prinstonas Universitātē, kā
arī MFA fantastikas literatūrā Ņujorkas Universitātē. Viņa
darbi tika publicēti vairākos prestižos izdevumos. Šobrīd
rakstnieks dzīvo Ņujorkā. „Aizvietotā dzīve” ir viņa pirmais romāns, kas 2014. gadā amerikāņu žurnāla „The New
York Times” aptaujā iekļuva ASV populārāko grāmatu pirmajā simtniekā.

Boriss Fišmans sarunu bibliotēkā iesāka ar to, ka ir pagājuši 29 gadi, kopš viņš emigrējis uz ASV, visus šos gadus
centies neaizmirst dzimto valodu. Turpinājumā viņš pastās-

tīja par savām izjūtām, kas radās, pārceļoties uz ASV, un
kuru nebija, dzīvojot Minskā. Viņš arvien labi atceras ceriņu smaržu, kastaņas, kas auga pagalmā, sniegu, hokeju un
to, ka bijis vienīgais, kurš nespēja iemācīties slidot. Pēkšņi
viss mainījās, ne tikai tāpēc, ka Amerika stipri atšķīrās no
PSRS, bet arī tāpēc, ka viņš pirmais sāka apgūt angļu valodu un par viņa atbildību kļuva vest aiz rokas savus vecākus
jaunajā pasaulē. Turpinājumā rakstnieks daudz stāstīja par
to, kā viņam izdevās adoptēties jaunajā dzīvē, kāda loma
bijusi ģimenei un rakstniecībai. Savas dzīves laikā viņš ir
apceļojis desmitiem valstu, viesojies arī Krievijā un Baltkrievijā, bet Latvijā ir pirmoreiz, un vizītes ceturtajā dienā
apmeklēja Krāslavu.
Tikšanās laikā Fišmana kungs atbildēja uz daudziem jautājumiem, un tikai daži no tiem bija par politiku un ekonomiku, bet lielākoties par viņa daiļradi un iespaidiem. Lasītāji interesējās, vai viesis lasa un raksta krieviski tikpat
labi, kā stāsta? Boriss to apliecināja, bet piebilda, ka literāros darbus gan raksta angliski. Diemžēl krievu valodā tie
nav tulkoti, un rakstnieku tas sāpina, jo uzrakstītais romāns
par krievu emigrāciju uz ASV, viņaprāt, varētu ieinteresēt
daudzus krievvalodīgos cilvēkus Krievijā. Pat brazīlieši to
ir iztulkojuši, jo atrada sev interesantus momentus. Borisa
Fišmana daiļradi savā valodā ir tulkojuši arī mūsu kaimiņi
igauņi, itāļi, holandieši, francūži, vācieši.
Uz jautājumu, kas viņam patika Latvijā, rakstnieks sacīja, ka ļoti iepatikās Rīga, kas ir ne tikai skaista, bet ļoti
mierīga pilsēta: „Es dzīvoju Ņujorkā, kur reizēm šķiet - ja
nonākam ellē, tad nokļūstam Ņujorkā, jo šajā pilsētā viss
kustas neticamā ātrumā un ir pastāvīgs troksnis. Protams,
daudzi no tā uzlādējas, taču es, būdams rakstnieks, mīlu
klusumu un mieru.
Pats patīkamākais pārsteigums Latvijā ir tas, kā šeit darbojas dažādas lietas. Viesnīcā internets strādā bez traucējumiem. Nopirku veikalā priekšapmaksas karti, kas ne tikai
nav dārga, bet visu, kas tur rakstīts, tā arī dara. Biju daudzās
pasaules vietās, kur tā tam arī jābūt, bet nebija. Paši cilvē-

ki ir draudzīgi un viesmīlīgi, runā angliski. Ēdiens garšīgs,
dizains interesants, grāmatu veikali skaisti. Atbraucot pie
jums, šajā valsts pusē izjūtas arī ir pozitīvas, bet nedaudz
citādākas. Šeit es esmu Eiropā, bet šī puse man atgādina
vietas, no kurām pats esmu cēlies, un tas silda citādāk. Man
patīk, vienīgi žēl, ka Krāslavā varam pabūt tikai vienu dienu.”
Protams, bija arī citi jautājumi par daiļradi un turpmākajiem plāniem, arī par to, kāpēc tieši grāmata „Aizvietotā
dzīve” iekļuvusi labāko simtniekā? Rakstnieks sacīja, ka
precīzu atbildi varētu iegūt pie žurnāla „The New York
Times” pārstāvjiem. Viņa subjektīvais viedoklis - varbūt
tāpēc, ka Amerikā ļoti interesējas par emigrācijas dzīvi.
Boriss Fišmans stāstīja, ka amerikāņi neko daudz nezina
par pasauli aiz okeāna, vienlaicīgi varbūt tāpēc arī ir liela interese par to, kas tur īsti notiek? Pēdējos gados ASV
palielinājies tulkoto grāmatu skaits, kas agrāk nebija novērojams. Pieprasītākās pēdējos gados ir itāļu un norvēģu
grāmatas, taču arī par Krieviju interese liela.
Boriss Fišmans ir ebrejs, dzimis Baltkrievijā, izaudzis
ASV, daudz ceļojis, un nebija ilgi jāgaida, kad kāds no
klātesošajiem pajautās: ,,Ko jūs saucat par savu dzimteni?”
Boriss Fišmans: „Mana dzimtene ir literatūra!”
Šī atbilde tika uzņemta ar skaļiem aplausiem.
Juris Roga, autora foto
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KULTŪRAS NAMĀ IZRĀDE BĒRNIEM „ĪKSTĪTE”
Jaunais Liepājas teātris dodas pie mazajiem skatītājiem ar vienu no skaistākajām pasakām pasaulē - „Īkstīte”. Ikviens bērns zina, cik neizturami
mēdz būt vecāki: „Sakārto māju, ej gulēt, nerunā pretī!”.
Īkstītei tas nu reiz ir par daudz, un viņa nolemj doties plašajā pasaulē, pat
nenojaušot, ka pasaule ir burvestību pilna, un daudz lielākā, nekā līdz šim
tas ir šķitis.
Sastapusi ceļā gan jautrus, gan baisus, nopietnus un pavisam nenopietnus
tēlus, Īkstīte beidzot izlemj atgriezties mājās. Tomēr ir klāt ziema, un tas
ne pavisam nav iespējams, ja vien Īkstīte nespēs pati atsaukt šurp pavasari.
Kas notika tālāk, to visu uzzināsiet, ja apmeklēsiet izrādi Krāslavas Kultūras namā ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 13:00, biļešu cena - 2,50 EUR.
Izrādes režisore - Lelde Eglinska.
Izrādes noformējumu gatavo Jaunais Liepājas teātris sadarbībā ar butafori Inetu Pallo, kostīmu mākslinieci Renaldu Samurovu un „USH holding” reklāmas un dizaina māksliniekiem.
Izrādes garums ~ 45 min. Mērķauditorija: 4-11 gadi.

KRĀSLAVAS PALETES PLAŠUMI

MUZEJĀ
TIKA ATKLĀTA
KRĀSLAVAS
MĀKSLINIEKU
GLEZNU
IZSTĀDE
No 20. oktobra Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā apskatāma gleznu izstāde «Rudens 2016».

Šogad plenērā bija jauninājums. Pirmoreiz Krāslavas plenēru vēsturē māksliniekiem tika organizēts izbrauciens ārpus pilsētas – uz Piedruju un Indru. Tādejādi
varam sacīt, ka plenērs plešas plašumā un pārkāpj ierastos rāmjus.
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ākslinieki apskatīja vairākus objektus, pirmais
no tiem bija Indricas Sv.Jāņa
Kristītāja Romas katoļu baznīca.
Vēl divus dievnamus otas meistari apskatīja Piedrujā - Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcu un Sv. Nikolaja pareizticīgo
baznīcu. Bijušās skolas telpās,
kur jau vairākus gadus izmitināta pagasta pārvalde, bibliotēka
un citas iestādes, mākslinieki
ne tikai apskatīja telpas, bet pat
uzspēlēja klavieres un uzdejoja.
Lielu interesi viesos izraisīja arī
Daugavas akmens, kas atrodas
Piedrujā, Daugavas augšteces
senlejā. Uz šī akmens iekalts
Daugavas vārds septiņās valodās:
igauņu, somu, krievu, poļu, vācu,
līvu un latviešu. Katrs gribēja
pieskarties šim akmenim un nobildēties uz tā fona. Laikam jau
Piedrujā gūto iespaidu ietekmē
mākslinieks Nugzars Paksadze
apsolīja piedrujiešiem savu gleznu personālizstādi un pat gatavību piedalīties tās atklāšanā. Tikai
jāpagaida, kamēr tā noslēgsies
Krāslavā.
aču vēl spilgtākus iespaidus mākslinieki guva Indrā, kur apmeklēja aušanas darbnīcu, tautas namu, mūzikas un
mākslas skolu, Tēvijas parku un
luterāņu baznīcas ēku. Interese
par aušanas darbnīcām bija katram no viesiem, bet centrālais
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Izstādē piedalās divdesmit septiņi novada mākslinieki: Maija Šulga, Eduards Pustovoitovs, Pēteris
Babins, Daiga Lapsa, Romualds
Kasinskis, Andrejs Skumbiņš,
Irēna Lukjanska, Marina Procevska, Jevgēnijs Pohoduns, Fēlikss
Edvīns Lukašēvičs, Emīlija Leja,
Ivans Bičkovs, Nadīna Lavrecka,
Donāts Romulis, Andrejs Gorgocs, Vjačeslavs Aprups, Vija
Plotka, Ļubova Tarlecka, Zinaīda
Lapkovska, Aina Annicāne, Olga
Vaitoviča, Mairita un Ivo Folkmaņi. Pirmo reizi izstādē piedalās
Jeļena Bluse, Ērika Zarovska, Arnolds Podgaiskis un Kārlis Plotka.
Šajās drēgnajās vēlīnā rudens dienās mūs sasildīs sešdesmit pieci
dažādās tehnikās un stilos izpildītie darbi.

notikums vēl tikai gaidīja – tikšanās ar mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem. Vienu
stundu mākslinieki pavadīja,
gleznojot kopā ar Indras mūzikas
un mākslas skolas jaunajiem talantiem, nedaudz viņiem atklājot
glezniecības amata noslēpumus.
Bērnu sajūsma nepadodas aprakstīšanai, neizpalika arī autogrāfu
dalīšana. Pajautāju, ko no šīs ekskursijas guva paši mākslinieki?
ldis Mineiķis: „Neticami gleznaina vieta, būtu
līdzi glezniecības piederumi,
viennozīmīgi šeit būtu tapuši
jauni interesanti darbi. Pat tik
nemīlīgā laikā kā šodien, es redzu daudz sižetus, kas “uzpeld”
viens pēc otra – visapkārt skaistas ainavas gleznošanai. Vai nav
žēl iztērētā laika? Bet kas tad ir
plenērs māksliniekam? Tas nav,
tā ka stāvi vienā vietā un kaut
ko glezno. Plenērs māksliniekam
visupirms ir kontaktēšanās ar citiem māksliniekiem un vietējiem
cilvēkiem. Māksliniekiem ir nepieciešams kontaktēties ne tikai
savā starpā, bet arī ar iedzīvotājiem, no kuriem mēs emocionāli
uzlādējamies. Varbūt jau rītdien
kāds sēdīsies savā automašīnā un
izbrauks šo ceļu vēlreiz, lai kaut
ko uzgleznotu.”
āvels Ostapcevs: „Manuprāt, šī ir laimīga diena,
lai arī tā ir lietaina, vārdu sakot
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- slapjdraņķis. Kad mani
izvilka šajā braucienā, es
noskurinājos un nodomāju - labāk būtu palicis
Krāslavā, gleznotu ierastas
vietas. Bet tagad esmu patīkami pārsteigts. Šis Latgales nostūrītis ir dievišķi
skaists, jo to nav skārusi
civilizācija šī vārda sliktākajā nozīmē. Šeit dzīvo ļoti
jauki cilvēki, sevišķi iepatikās
Indras mākslas skolā - kādi tajā
pedagogi, kādi bērni!
Man gribētos vēlreiz atgriezties tieši Indrā, vajag vien kādu
nedēļu brīva laika, pāris desmitus
gabalu audekla, draugus, naktsmītnes un nedaudz paēst. Šeit
būtu lielisks plenērs. Šī vieta tiek
saudzīgi glabāta, šeit nav nekādas izrādīšanās, viss ir mīļi, sirsnīgi un silti.”
alerijs Makovojs: „Esam
apstājušies pie dzelzceļa
pārbrauktuves, gaidām, kamēr
paies garām vilciena sastāvs, bet
pirms tam mums bija virkne pasākumu, kas sirdīs iesēja cerību
- Latgales novads, kuru varasvīri asociē ar atpalikušu novadu,
ir dzīvotspējīgs. Burtiski pirms
dažām minūtēm bijām radošajā
centrā, kur norisinājās mūs pasākuma galvenais notikums – meistarklase bērniem. Man ļoti iepatikās, ka dzīve šeit kūsā. Esmu
mākslinieks no Rīgas, pedagogs,
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vadu savu studiju, un man divtik
patīkami, esot šādos centros, pārliecināties, ka dzīve šeit turpinās.
Tā ģenerē jaunus talantus un, domāju, tā būs vienmēr.”
ugzars Paksadze: „Latgale šodien man nav atklājums, bet katrs izbrauciens uz
latgali man ir svētki. Es atgriežos
vietās, kuras ļoti mīlu. Šodien,
pateicoties šai mīlestībai, esmu
atklājis vēl vienu vietu, kura no
visām Latgales vietām ir ārkārtīgi
skaista, un nav aizmirsts nostūris,
kā dažreiz cenšas to iegalvot.
Mēs neatbraucām uz Eiropas
galapunktu, man šķiet, mēs esam
pašā tās centrā. Kā sacīja mans
labs draugs un brīnišķīgs mākslinieks Roberts Muzis, nevajag nekur staigāt, stāvi uz vietas un skaties apkārt - visur skaistums, tev
tikai jāpārvieto molberts. Viņa
vārdi ir patiesi. Šodien visu dienu
viņa vārdi skanēja man ausīs.
ērni un mākslas skola - tas
ir sevišķs jautājums. Viņiem šeit ir brīnišķīgi pedagogi, bet vajag, lai reizi pa reizei
atbrauc kāds mākslinieks, kurš
iedod savu enerģiju. Strādājot ar
bērniem, es sajutu, ka viņi raugās
uz mani tā, it kā pie viņiem būtu
atbraucis eņģelis. Neesmu eņģelis, bet centos atdot viņiem visu,
cik nu atvēlētajās minūtēs varēju.
Lai bērni sajūt, kas ir galvenais
un svarīgais, lai ietu tālāk. Bērni
mani saprata, mēs runājām vairākās valodās un lieliski sapratāmies. Esmu laimīgs, ka viņi paņēma no manis visu, ko iedevu.
Lūk, tas šodien bija vērtīgi - iedot
un paņemt, un viņi paņēma to, ko
iedevu!”
Juris Roga,
autora foto
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PĀRDOMAS PAR LATGALES MAZPULKU
PROJEKTU FORUMU KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

Šis gads mūsu skolai bija nozīmīgs ar to, ka pirmo reizi
Krāslavā notika lielākais mazpulcēnu ikrudens pasākums
- Latgales mazpulku Projektu forums. Mūsu skolu pagodināja 14 Latgales novadu mazpulki - no Rugājiem, Baltinavas, Rekavas, Salnavas, Nautrēniem, Mežvidiem, Biķerniekiem, Pasienes, Kārsavas, Kalupes, Izvaltas, pasākumā
piedalījās arī 3 Krāslavas pilsētas skolu mazpulki – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas,
Krāslavas pamatskolas.

Galvenie šī pasākuma iniciatori
un rīkotāji bija Latvijas Mazpulku
padome un Rīgas klubiņš. Pasākums izvērtās par īstiem svētkiem
gan visiem pasākuma dalībniekiem, gan viesiem, jo rīta pusē visus interesentus aicināja mazpulcēnu rudens labumu tirdziņš, tas
notika Krāslavas pils staļļos. Pēc
svinīgas un skaistas pasākuma
atklāšanas un sadalīšanās grupās
mazpulcēnus aicināja aizstāvēt
savus izstrādātos projektus, žūrijā darbojās gan vietējie novada
eksperti, gan Rīgas klubiņa biedri, kas kādreiz arī strādāja savos
mazpulkos, bet patlaban skolas
jau beiguši un mācās augstskolās vai arī strādā. Darbs grupās,
aizstāvot projektus, bija visai nopietns pārbaudījums arī žūrijai, jo
mazpulcēnu projekti bija augstvērtīgi, labi izstrādāti, nopietni
bija padomāts par to, kā projektus
saistoši aizstāvēt. Izvērtēt labāko
no labākajiem bieži bija diezgan
sarežģīti. Jāatzīmē, ka Krāslavas pamatskolas mazpulks šogad
startēja diezgan veiksmīgi: Laurai
Kurpenikai (7.b klase) – 1. vieta
savā darba grupā par izstrādāto
projektu „Samteņu audzēšana”,
bet Artim Krikovam (9.b klase)
– 2. vieta par projektu „Kartupeļu audzēšana”, jāpiebilst, ka Artis
veica ļoti nopietnu pētniecisko
darbu, viens pats salīdzinot 3 kartupeļu šķirnes, ko piedāvāja Priekuļu selekcijas stacija. Viņa darba
grupā bija ļoti kvalitatīvi projekti,
kurus izvērtēt žūrijai bija liels pār-

baudījums. Kamēr viena mazpulcēnu maiņa cītīgi aizstāvēja savus
projektus, citi pa to laiku apceļoja
mūsu pilsētu vietējo gidu (Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu)
vadībā. Tad atkal mainījās - mazpulcēni ar jau aizstāvētiem projektiem apceļoja pilsētu Daugavas
lokos ģimnāzistu vadībā. Mazpulku vadītājus ekskursijā aicināja
Krāslavas TIC gide Inta Lipšāne,
un vadītāji labāk iepazina mūsu
mazo, bet skaisto un sakopto pilsētu. Pasākuma kulminācija bija
Krāslavas pamatskolas skolotājas
Veltas Daņiļevičas un viņas palīdzes Jeļenas Japiņas organizētā
lielā izdancošanās, kas notika jau
pēc visu projektu aizstāvēšanas.
Deju soļus iemēģināja ikviens,
dejoja pat tie, kuri nekad paši to
nedarītu. Paldies par to skolotājām! Projektu foruma noslēgumā
tika dalītas vietas, saņemtas balvas, sveikti un godināti mazpulku
vadītāji, ģimeņu pārstāvji, kuri

dāvanā saņēma ābelīšu stādus,
organizatori. Pasākuma dalībnieki
bija pateicīgi par to lielo pozitīvo
emociju daudzumu, ko guva pie
mums, Krāslavā.
Pasākums nu ir galā, bet, izvērtējot to, kas bija paveikts, milzīgu paldies gribu teikt Krāslavas
novada domei ar novada domes
priekšsēdētāju
G.
Upenieku
priekšgalā gan par materiālo atbalstu pasākuma organizēšanā,
gan par sarūpēto autobusu, gan
par sagādātajām dāvanām vadītājiem, Latvijas Mazpulku padomes
pārstāvjiem, Rīgas klubiņa biedriem, ciemiņiem un ekspertiem!
Par to īpašs paldies sakāms Ingai
Kavinskai, Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei! Mazpulku vadītāji bija sajūsmā par Krāslavas TIC tūristu
gides Intas Lipšānes vadīto eks-

kursiju. Paldies par sadarbību arī
saku Krāslavas BJC ar direktori
Ritu Vekšinu priekšgalā!
Bet nobeigumā gribu teikt, ka
visu šo pasākuma organizatorisko nastu nevarētu izturēt, ja
nebūtu neatsverama atbalsta no
savu kolēģu, skolas darbinieku
puses. Mūsu skolas direktores Vijas Koncevičas, skolotāju atbalsts
bija nenovērtējams jebkura jautājuma risināšanā. Šai gadījumā bija
izteikti jūtams komandas darbs.
Par to atzinīgus vārdus izteica arī
Latvijas Mazpulku padomes atbildīgā sekretāre Ilze Juhņēviča.
Tāpēc vēlreiz lielum lielais paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ar
savu padomu, ieteikumu, personīgo līdzdalību, pat materiālo ieguldījumu palīdzēja organizēt šo liela
mēroga pasākumu.
Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas skolotāja,
mazpulka vadītāja

ĢIMNĀZISTI SVEIC
KNUTU SKUJENIEKU
SKAISTAJĀ JUBILEJĀ

„Spilgta, radoša personība, cilvēks, kura dzīve iedvesmo un liek domāt,” tā latviešu dzejniece Liāna Langa raksturo Knutu Skujenieku, latviešu literatūras klasiķi, izcilo dzejnieku, atdzejotāju un literatūras kritiķi, kam 5.
septembrī apritēja 80 gadi. Par godu šim notikumam
septembrī notika daudz un dažādu pasākumu.

Mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolēnu grupiņa - Samanta Sozvirska, Sintija Skerškāne, Inese Maslova, Inta Trunoviča,
Armands Vecelis - un skolotājas Aija Jakovele un Ilga Stikute, 27. septembrī devāmies uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai klātienē
godinātu jubilāru. Sveikšana notika LNB smailē, no kuras, raugoties
pa logu sienu, ir redzama visa Rīga. Pati daba sumināja dzejnieku, veltot tam siltu, saulainu dienu, bet tas nav salīdzināms ar sirsnīgajiem,
patiesajiem vārdiem, kas tika veltīti K.Skujeniekam. Šajā pasākumā
tika prezentēta arī dzejnieka bibliogrāﬁja, kura tiks izdota vien maijā, un jāpiebilst, ka K.Skujenieks Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir
dāvinājis vairāk nekā 2000 grāmatu! Pasākums bija ļoti sirsnīgs un…
jautrs, jo dzejnieka optimisms un pašironija radīja patīkamu, brīvu,
nepiespiestu atmosfēru. Pasākuma galvenais simbols bija poga (dzejolis „Poga”), un tās formā bija arī kliņģeris, ar ko dzejnieks dāsni
cienāja savus viesus.
Pēc sveikšanas notika konference „Un reizēm pietiek viena vārda”,
kurā tika lasīti referāti, veltīti dzejnieka daiļradei – dzejai un atdzejojumiem. Nosauksim visus, kas uzstājās konferencē, jo tas patiešām ir
mūsu literatūras zieds - latviešu dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš,
ﬁloloģijas zinātņu doktore, LU SZF profesore Skaidrīte Lasmane,
ﬁloloģijas zinātņu doktore, literatūrkritiķe Anda Kubuliņa, literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, politiķe Janīna Kursī-

te, lietuviešu literatūrzinātniece Gintare Bernotiene, LNB sociālo un
humanitāro zinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe Astra Šmite, literatūrvēsturnieks, ﬁloloģijas doktors, LU asociētais profesors Viesturs
Vecgrāvis, ﬁloloģijas zinātņu doktore, DU Humanitārās fakultātes
Komparatīvistikas institūta profesore, LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta literatūras vēstures daļas pētniece Maija Burima,
latviešu dzejnieks un literatūrzinātnieks Marians Rižijs (Māris Salējs), LU Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs, literatūras
vēsturnieks Raimonds Briedis, latviešu dzejniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka un literatūrzinātnieks, latviešu folkloras pētnieks
Aldis Pūtelis. Mums īpaši atmiņā palika S.Lasmanes, M.Burimas un
A.Pūteļa uzstāšanās.
Neņemot vērā to, ka bijām mērojuši tālu ceļu, mēs guvām vērtīgu pieredzi un informāciju, kā arī iespēju vēl labāk iepazīt dzejnieku
un viņa daiļradi. Visu braucēju vārdā vēlamies pateikties Krāslavas
Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam par atbalstu mūsu idejas
īstenošanai, kā arī savai latviešu valodas skolotājai Ilgai Stikutei par
sniegto iespēju piedalīties šādā pasākumā.
KVĢ 11.c.kl.skolēni,
pasākuma „Un reizēm pietiek tikai viena vārda”
dalībnieki
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VESELĪBAS DIENA PII „PIENENĪTE”

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām atkal ir klāt
Skolotāju diena! Skolotāja darbs - tā ir Misija. Misija nest
gaismu, zināšanas, palīdzēt bērniem piepildīt sapņus un
ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu.

Par godu skolotāju dienai bērnudārzā „Pienenīte” tika sarīkoti
sporta svētki „Veselības diena”.
Šajos svētkos piedalījās ne tikai
skolotājas, bet arī tehniskie darbinieki. Svētkus vadīt bija ieradies pirāts Džeks ar savu uzticīgo
draugu – vārnu Argo, kas sēdēja
viņam uz pleca. Viesis patīkami
pārsteidza visus klātesošos, kuri
viņu sagaidīja ar skaļām ovācijām.
Džeks sasveicinājās kā īsts džen-

telmenis un lika sveicināties arī
svētku dalībniekiem ar aktivitāti
„Sveiki, draugs!”. Kā jau sporta
svētkos pienākas – jāiesildās! To
pirāts lika darīt arī svētku dalībniekiem. Kad visi bija iesildījušies,
ar izlozes palīdzību, sportotāji tika
sadalīti divās komandās: „Ašie” un
„Veiklie”. Lai sacensības noritētu
godīgi, tika pieaicināta žūrija.
Nu varējām sākt sportot! Pirāts
komandām lika veikt dažādus in-

teresantus, smagus un aizraujošus
uzdevumus. Laiks paskrēja nemanot, jo pasākuma laikā valdīja
pozitīva un jautra noskaņa. Visu
sejās bija vērojams smaids. Dalībnieki centās no sirds, gan skrēja,
gan lēca, gan krita, bija vērojama
sīva cīņa, neviens negribēja padoties. Pirms rezultātu paziņošanas
katram dalībniekam pirāts iedeva
lapiņu – sirsniņu, uz kuras bija jāuzraksta novēlējums, visi novēlējumi tika salīmēti uz vienas kopējās sirds, jo katrā kolektīvā ir sava
“draudzīgā sirds”.
Kamēr žūrija apkopoja rezultātus un parakstīja diplomus, pirāts
lasīja novēlējumu pedagogiem
Skolotāju dienā. Lai arī cīņa bija
sīva, žūrijai, saskaitot visus punktus kopā, uzvarēja draudzība. Dalībniekiem par aktīvu piedalīšanos
tika pasniegti diplomi un no pirāta
– saldumiņi.
Paldies ir jāsaka sporta skolotājai Violetai Antonovai, kura tik
prasmīgi prata sarīkot un novadīt
šos svētkus!
Lai visiem mums kopā pietiek
pacietības, iecietības, vēlmes un
veiksmes labiem un radošiem darbiem.
Pirmsskolas skolotājas
A.Stepiņa, Dz. Dzalbe

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ
NOTIKA PARODIJU ŠOVS
„ATKĀRTO!”

Pirmspēdējā mācību dienā, brīvlaika priekšvakarā,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ieradās Eduards Rediko,
Lauris Reiniks, Intars Busulis, grupa „Bermudu divstūris”,
kā arī citas Latvijas estrādes zvaigznes. Viesus uzņēma ar
vētrainiem aplausiem un uzmundrinošiem saucieniem, jo
parodiju šovs „Atkārto!” jau vairāku gadu garumā ir viens
no iemīļotākajiem pasākumiem skolā.
Latvijas populārāko izpildītāju un grupu priekšnesumus atdarināja 5.-8.
klašu skolēni. Šī pasākuma
galvenā īpatnība ir saistīta
ar to, ka bērni patstāvīgi,
bez skolotāju palīdzības
gatavo savu uzstāšanos,
bet viņiem palīdz vecāko
klašu skolēni.
„Sagatavoties šim pasākumam nebija tik vienkārši,” pastāstīja 5.-8. klašu

Mazā parlamenta prezidente
Valērija Dubova, „es strādāju
ar 6.-8. klašu bērniem, viņi
ir tik trokšņaini un kustīgi,
katrs mēģinājums sagādāja
daudz pārsteigumu. Taču ar
pārliecību varu teikt, ka tas ir
interesanti. Ikviens skolnieks
izjūt piederību kopējam darbam, cenšas palīdzēt savai
komandai - tādi pasākumi
veicina kolektīva saliedēša-

sports

SLĒPOTĀJU RUDENS KROSS

Saulainajos un rudenim
ļoti siltajos laika apstākļos
16.oktobrī Pļaviņu novada
slēpošanas trasē „Jaujas”
notika tradicionālās Slēpotāju krosa sacensības. Šogad
startēja vairāk nekā 220 dalībnieki, kuplā skaitā piedalījās Krāslavas Sporta skolas
slēpotāji.

Volka, bet māsa Jana Volka ieguva
9.vietu.
Savukārt 3 km distancē jaunietēm
sudraba medaļu izcīnīja Sņežana Jegorčenko.
Elites grupā sievietēm 3 km distancē Jolantai Konstantinovičai
sudraba medaļa un Natālijai Kova-

ļovai bronzas medaļa.
Vairāki Krāslavas Sporta skolas
audzēkņi debitēja tāda mēroga sacensībās, un jāatzīst, ka uzrādīja
labus rezultātus. Turpinot trenēties,
rezultāti noteikti uzlabosies, un
krāslavieši varēs lepoties ar jauniem
slēpotāju sasniegumiem.
Ilona Vanaga,
distanču slēpošanas trenere

Trase katru gadu ir tā pati, līdz ar
to var labi salīdzināt rezultātus ar iepriekšējo gadu sasniegumiem. Vairāki mūsu sporta skolas sportisti uzlaboja iepriekšējo sezonu rezultātus.
Visjaunākajā vecuma grupā
(2005.g.dz.) 1 km distancē meitenēm ļoti labus sniegumus uzrādīja
Adriāna Šuminska, kurai 7.vieta,
Martīne Djatkoviča, kura trīs gadus
jaunāka par savām sāncensēm, starp
40 dalībniecēm ieguva 11.vietu.
Zēniem šajā pašā distancē labāko
rezultātu no krāslaviešiem uzradīja
Valērijs Čurgelis - 13.vieta.
Starp 2004.-2003.g.dz. meitenēm
1 km distancē 3.vietu izcīnīja Līga

sludinājumi
 Pārdod 2-istabu privatizētu
dzīvokli bez ērtībām Indrā (54m²,
saimniecības ēkas, 30 zemes āri).
Т.26222935.
 Digitālā, virszemes un satelīttelevīzija. Antenu, dekoderu uzstādīšana, regulēšana, apkalpošana, remonts. Т.26344829.
 Pārdod elektroērģeles, pianīnu, mūzikas centru, korpusa

mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. Viss no Vācijas.
T.22053960.
 Visi santehnisko darbu veidi ūdensvads, kanalizācija, santehnikas nomaiņa un uzstādīšana. Т.
26249515.
 Steidzami nopirkšu skaldītu
malku. T. 25941237.
 Pārdod sazāģētu malku klučos
40-45 cm. T. 28749372.
 Pārdod akordeonu „Royal
Standard Montana”, 120 basi.

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Т.29211434.
 Pērk padomju ražojuma līmeņrādi. Т.28776424.
 Televizoru remonts, Germans
(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.
 Izīrē garāžu, pārdod paklājus,
tepiķus. Т. 26046404.
 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.
 Meklēju mīļu kārtīgu aukli
2g.v. meitenei uz nepilnu slodzi.
T. 29809029
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nu. Šovs „Atkārto!” ir noderīgs pasākums mācību
procesa noslēgumā pirms
brīvlaika. Visi kontroldarbi
ir uzrakstīti, parādi mācību
priekšmetos nokārtoti, un
ar lielu gandarījumu var
noskatīties koncertu!”
Žūrijas locekļiem, kas
vērtēja priekšnesumus, vecāku pārstāvei Nadeždai
Adamovičai, pedagogam
Andrejam Jakubovskim,

kā arī vidusskolēniem Elvim, Ričardam un Dainim - nebija viegli noteikt
labākos parodistus. Tika apbalvoti uzvarētāji dažādās nominācijās.
Labāko vizuālo noformējumu uzrādīja 7.а un 8.в klase. Visjautrākie klipi,
pēc žūrijas domām, bija 8.с un 6.в klasei. Nominācijā „Oriģinālākais klips”
uzvarēja 5.с un 7.с klase. Labāko deju klipā izdevās izpildīt 7.а un 5.в klasei.
Ar tuvāko oriģinālam priekšnesumu uzstājās 5.а un 8.а klase. Bet 6.а un 7.в
klases uzstāšanās tika atzītas par festivāla pārsteigumu.
Par labākajiem solistiem žūrija atzina Aleksandru Vojecki, Aleksandru un
Konstantīnu Dombrovskus, Annu Karņicku un Ligitu Skorodihinu.
Balvas saņēma arī labākie dejotāji – Vladislavs Dilba un Aleksa Maslovska. Par uzvarētāju nominācijā „Mis disko” kļuvusi Anastasija Seļezņova.
Elvīra Škutāne, autores foto

Sveicam dzimšanas dienā
Žannu Gaļiļejevu un Liliozu Stavro!
Tūkstoš dzidru saules staru Prieku, laimi, veselību
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Vēlam Jums no visas sirds!
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