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Vizītes gaitā pēc Krāslavas 
novada domes priekšsēdētā-
ja Gunāra Upenieka ielūguma 
ministrs apmeklēja zemnieku 
saimniecību „Vaicuļevas”, tās 
īpašnieks Francis Zalbovičs pa-
stāstīja par savām problēmām. 
Viņš būvē Indras pagastā lielu 
objektu - graudu žāvētavu, bet 
uz valsts ceļa ir uzstādīta pilnas 
masas ierobežojošā ceļa zīme - 
10 tonnas, līdz ar to nav iespē-
jams piegādāt būvmateriālus. 
Zemnieks lūdza ministru atrisi-
nāt šo problēmu. 

Pavadot Anriju Matīsu uz 
tikšanos ar pašvaldību vadītā-
jiem Aulejas pagastā, Gunārs 
Upenieks mērķtiecīgi izvēlējās 
maršrutu caur Izvaltu, cerībā, ka 
ministrs „izjutīs”, ka ceļam uz 
pagasta centru jau sen ir nepie-
ciešama rekonstrukcija. 

Pēc tikšanās ar pašvaldību va-
dītājiem Anrijs Matīss atbildēja 
uz žurnālistu jautājumiem. 

- Šodien, apmeklējot Krāsla-
vas novadu, jūs pārvietojāties 
pa maršrutu, kur ministru 
acīmredzot gaidīja – iepriek-
šējā vakarā uz ceļiem strādāja 
greideri. Taču mūsu pašvaldī-
bas vadītājs Gunārs Upenieks 
veda jūs pa iepriekš neieplāno-
to maršrutu. Vai bija manāma 
atšķirība?

- Es nezinu, kas bija pateikts 
ceļu dienestam, nedomāju, ka 
greiderēšana bija saistīta tieši 
ar manu vizīti, bet starpību es, 
protams, pamanīju. Pirmkārt, es 
ieraudzīju normālu ceļa profi lu 
- materiālu, kuru var greiderēt. 
Jo nedrīkst greiderēt smiltis, tas 
neko nedos. Taču lielākajai daļai 
ceļa posmu, pa kuriem es šodien 

pārvietojos, ir nepieciešams re-
monts – ceļa segums jāatjauno, 
liekot klāt šķembas un granti. 
Šogad ir netipiski sauss rudens, 
un pagaidām pa tādiem ceļiem 
var braukt bez problēmām. Bet, 
kad sāksies lietains laiks, grei-
derē vai negreiderē, pārvietoties 
pa šiem ceļiem nebūs iespējams, 
tad arī nāksies uzstādīt ceļa zī-
mes, kas ierobežo kravas trans-
porta kustību. 

Tagad Krāslavas novada paš-
valdībai ir svarīgi noteikt priori-
tātes - kuri ceļi tiks rekonstruēti 
pirmām kārtām, jo visas ieceres 
viena gada laikā īstenot neizdo-
sies. 

- Braucot pa ceļu, kas ved uz 
z/s „Vaicuļevas” būvobjektu, 
autovadītājiem jāievēro trans-
portlīdzekļa masu ierobežojo-
šās ceļa zīmes. Kā tiks atrisi-

nāta šī problēma?
- Ja ļauj laika apstākļi, tad šīs 

ceļa zīmes jānoņem, bet nākotnē 
šie četri kilometri grants seguma 
ceļa, kas ved līdz asfaltētajai šo-
sejai, ir jāizvirza par prioritāti, 
un nākamajā gadā ir jāveic pa-
sākumi ar mērķi uzlabot šī ceļa 
stāvokli, jo tas ir ļoti svarīgs šīs 
zemnieku saimniecības attīstī-
bai. 

- Nākamajā gadā pašvaldī-
bas ceļu remontam visā Lat-
vijā ir plānots piešķirt 7 mil-
jonus eiro. Protams, ikviens 
novads vēlas saņemt pēc iespē-
jas lielāku fi nansējumu. Kādas 
prioritātes ir Satiksmes minis-
trijai?

- Lēmumu par šo jautājumu 
pieņem ne tikai ministrija. Ir vēl 
Autoceļu padome, kurā darbojas 
visu reģionu, nevalstisko orga-
nizāciju, kā arī citu ministriju 
pārstāvji. Visas šīs institūcijas 
arī izlems, kā optimāli sadalīt 
naudu pa reģioniem. Kas attie-

cas uz Latgali, prioritātēm ir 
jābūt noteiktām pašā reģionā, 
tāpēc šodien es esmu šeit. Jāiz-
vēlas, kuri ceļi ir svarīgāki - gal-
venie vai tie, kas ved uz skolām 
vai, piemēram, pie uzņēmēju un 
zemnieku saimniecību īpašnie-
ku objektiem. Šodien es redzēju 
Latgales pašvaldību sastādīto 
sarakstu ar tiem ceļiem, kuriem 
ir nepieciešams remonts, par ko-
pējo summu 50 milj. eiro, taču 
mēs zinām, ka visā valstī šim 
mērķim ir plānots piešķirt tikai 
7 miljonus eiro. 

- Tikšanās laikā tika izteikts 
viedoklis par to, ka Latgalē 
ceļi nemaz nav tik slikti kā ci-
tos reģionos. 

- Tā tas ir. Ja runāt par gal-
venajiem ceļiem, tad tie ir labā 
stāvoklī. Latgales attīstības 
programmas ietvaros divu gadu 
laikā tika izremontēti 200 kilo-
metri ceļu – tādas situācijas nav 
nekur citur Latvijā. Lai arī turp-
māk varētu attīstīt ceļu tīklu un 
Latgales reģiona infrastruktūru, 
šī programma ir jāturpina. Paies 
vēl daži gadi, un tad visi maģis-
trālie ceļi tiks sakārtoti.

- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne 

SATIKSMES MINISTRS: 
„IR SVARĪGI NOTEIKT PRIORITĀTES”

Oktobra vidū satiksmes ministrs Anrijs Matīss apmeklēja Krāslavas novadu. Galvenais 
vizītes mērķis bija tikšanās ar Latgales pašvaldību vadītājiem, lai apspriestu plānus, kas 
ir saistīti ar ceļu remontiem nākamajā gadā. 

PASAULES VICEČEMPIONS DMITRIJS SILOVS!
Pasaules čempionāts Dohā mūsu sportistiem sākās ar izcilu sasniegumu – otrajā pasaules čempionātā pēc kārtas sudraba medaļu šķēpa mešanā 

izcīnīja Dmitrijs Silovs, kas pēdējā metienā raidīja rīku 50,48 m tālu. Tas ir arī jauns Eiropas rekords. Pirmo un trešo vietu izcīnīja ķīniešu sportisti. 
Priecīga arī Dmitrija trenere Ināra Aperāne, taču reizē nedaudz žēl, ka līdz augstākajam pakāpienam pietrūka vien nepilns metrs, kas noteikti būtu 
ieguldītā darba cienīgi.

Latvijas Paralimpiskā komiteja
Foto: Juris Bērziņš – Soms
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2015. gada 6. oktobrī notika administratī-
vās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatī-
tas 14 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu 
N.N., dzim.1988. g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR 
apmērā; 

 - par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā 
A.V.,dzim.1960. g., tika izteikts mutvārdu aizrādī-
jums;

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, 
ja to izdarījuši lopi N.M., dzim.1969. g., tika uzlikts 
naudas sods 5 EUR apmērā;

- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalīju-
ma joslā bez valsts ceļu dienesta atļaujas A.R., dzim. 
1981. g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par sadzīves atkritumu dedzināšanu pašvaldības 
teritorijā V. S., dzim. 1959. g., tika uzlikts naudas 
sods 20 EUR apmērā;

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu M.S., 
dzim.1942. g. un Ē.A., dzim.1974. g., tika izteikts 
brīdinājums katram, bet E.M, dzim.1963. g., tika uz-

likts naudas sods 50 EUR apmērā;
- par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā 

V.K, dzim.1966. g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR 
apmērā;

- par elektroenerģijas pārvades vai sadales sistē-
mas bojāšanu aiz neuzmanības J.I., dzim.1957. g., 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bo-
jāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai 
iznīcināšanu D.D., dzim.1975. g. tika uzlikts naudas 
sods 100 EUR apmērā;

- par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu kul-
tūras, sporta, tirdzniecības un citās sabiedriskās vie-
tās S.G., dzim.1956. g. un T.G., dzim.1990. g., tika 
izteikts brīdinājums katram;

- par transportlīdzekļa mazgāšanu, profi laktisko 
apkopi šim nolūkam neparedzētā vietā V.A., dzim. 
1982. g., tika uzlikts naudas sods 2 EUR apmērā;

Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 
2015. gada 3. novembrī plkst.13:00 Krāslavas nova-
da domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
 Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsa-

vināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzī-
voklis Nr.4, Raiņa ielā 2, Krāslavā, ar kopējo platību 46,89 m2 un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 4689/38965 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 
1271).

       Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1520,00 (viens tūkstotis 
pieci simti divdesmit eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodro-
šinājums - EUR 152,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašval-
dības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles 
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2015. gada 16. novembrim 
plkst. 12.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 
Izsole notiks 2015. gada 16. novembrī plkst. 13.00. Personu, kurām ir 
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto sum-
mu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā 
no līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.

PAZIŅOJUMS

 SĀKS ES ATBALSTA MAKSĀJUMU 
AVANSA IZMAKSU LAUKSAIMNIEKIEM

Lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās 
grūtības un naudas plūsmas problēmas, 
ko rada nelabvēlīgā piena tirgus situācija, 
Zemkopības ministrija informē: novembrī 
Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaim-
niekiem veiks vienotā platības maksājuma 
avansa izmaksu 70% apmērā. 

Sākot ar 15. novembri, LAD sāks maksājuma par 
apgabaliem ar dabas vai citiem specifi skiem ierobe-
žojumiem avansa izmaksu 85% apmērā par 2015. 
gada atbalsta iesniegumiem.

Sākot ar šā gada 1. decembri, LAD sāks brīvprā-

tīgā saistītā atbalsta par slaucamām govīm izmaksu 
pilnā apmērā lauksaimniekiem, kuri izpilda atbilstī-
bas nosacījumus. Pārējo tiešo maksājumu izmaksu 
plānots veikt 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Zemkopības ministrija atkārtoti informē, ka avan-
sa maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja nebūs 
saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs atrisi-
nātas strīdus situācijas saistībā ar platību pārdeklarē-
šanu un dubultas deklarēšanas gadījumiem.

Kaspars Funts,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

 vadītāja vietnieks

Uz tikšanos ar pašvaldību ie-
radās aptuveni divdesmit vietējie 
novada uzņēmēji, kā arī pagastu 
pārvalžu vadītāji un lauku konsul-
tanti, lai vienotos par pašvaldības 
lauku ceļiem, kurus Krāslavas 
novada dome iekļaus prioritāri 
pārbūvei virzāmo ceļu sarakstā 
Lauku attīstības programmas pa-
sākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros.

Pirms sākās darbs, klātesošos 
uzrunāja novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks, kurš 
uzsvēra, ka šī ir programma, kurā 
nauda tie dalīta pēc kvotu sistē-
mas, un nauda tiek piešķirta visam 
novadam. Finansējumu noteica 
Zemkopības ministrija, ņemot 
vērā: kopējo grants ceļu garumu 
(40%); kopējo dzīvnieku skaitu 
(30%) un kopējās laukaugu platī-
bas (30%). 

G. Upenieks: “Aptuveni esam 
aprēķinājuši ceļu būvdarbu iz-
maksas, bet tiks rīkoti konkursi un 
cena var mainīties. Šie ir tā sau-
camie ceļi ar grants segumu, bet 
pie vienas reizes aicinu kontekstā 
padomāt arī par darbavietu radīša-
nas programmu, pie kuras strādā-
jam paralēli, un kura dod iespēju 
tikt pie asfaltētiem ceļiem. Tās 

var būt kādas dzirnavas, graudu 
kalte, kokzāģētava un tamlīdzīgi 
objekti, kas dod darbavietas lau-
kos. Idejas labprāt uzklausīsim, 
tās nav jāatklāj publiski, bet iezī-
mēt vajag. Mēs mēģinātu palīdzēt 
ar ceļu sakārtošanu līdz ražošanas 
objektiem, grūtāk gan ir ar elektrī-
bu, ūdensvada izbūvi un tamlīdzī-
gām lietam, bet ceļš daudziem ir 
ļoti svarīga kategorija.”

Tikšanās laikā tika sniegta vis-
pārīga informācija par minēto jau-
nā plānošanas perioda programmu 
un tās nosacījumiem. Pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ie-
tvaros ir iespēja saņemt Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) fi nansējumu 
pašvaldību projektu īstenošanai 
ar mērķi atbalstīt investīcijas pub-
liskās ceļu infrastruktūras kvalitā-
tes uzlabošanai lauku teritorijās, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. Kopējais 
Krāslavas novadam pieejamais 
ELFLA fi nansējums pasākuma 
ietvaros līdz 2020. gadam ir 2,43 
miljoni eiro; kopējais budžets ar 
domes 10% līdzfi nansējumu – 2,7 
miljoni eiro. Ir plānots daļu (600 
tūkstošus eiro) no šī fi nansējuma 
virzīt stratēģiskam novada līme-

ņa ceļa posmam Ūdrīšu pagastā. 
Finansējuma sadalījums pagastu 
ietvaros ir apstiprināts Krāsla-
vas novada domes 24. septembra 
sēdē, ņemot vērā grantēto ceļu ga-
rumu, lopu skaitu un lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes platību, 
tomēr fi nansējums robežās no 100 
līdz 300 tūkstošiem eiro ir plānots 
katrā pagastā. Pagasts, kas ir no-
vada līderis visu trīs rādītāju ziņā, 
ir Robežnieku pagasts. 

Apspriedes laikā tika prezentēti 
konkrēti lauku ceļu posmi katrā 
pagastā, kuriem varētu tikt pie-
šķirts ELFLA fi nansējumu pēc no-
teiktajiem ceļu atlases kritērijiem. 
Klātesošie izteica viedokļus par 
prioritārajiem ceļiem uzņēmēj-
darbības attīstībai, ceļu stāvokli, 
nepieciešamību ierīkot nobrauk-
tuves un caurtekas, diskutēja par 
piedāvātajām alternatīvām. Uz-
ņēmēji, kas nepiedalījās apsprie-
dē, pamatotus priekšlikumus var 
iesniegt domes Attīstības nodaļā 
līdz šī gada 15. oktobrim.

Ir paredzams, ka ceļu saraksts 
ar konkrētiem ceļu posmiem tiks 
precizēts un apstiprināts tuvākajā 
domes sēdē, lai varētu gatavot ne-
pieciešamos dokumentus projektu 
iesniegšanai un daļu no ceļu pos-
miem virzīt pārbūvei jau nākam-
gad.

Krāslavas novada domes
 Attīstības nodaļa

NOTIKA TIKŠANĀS AR KRĀSLAVAS NOVADA
 LAUKU UZŅĒMĒJIEM

Šī gada 9. oktobrī Krāslavas novada domē notika ap-
spriede ar Krāslavas novada lauksaimniekiem un citiem 
lauku uzņēmējiem par pašvaldības grants ceļu infrastruk-
tūras atjaunošanu novada lauku teritorijā. 

 APSPRIEDA SILTUMENERĢIJAS APGĀDES 
PAKALPOJUMU TARIFU PROJEKTU 

14. oktobrī Krāslavas Kultūras namā Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisija (Regulators) organizēja uz-
klausīšanas sanāksmi, lai apzinātu Krāslavas iedzīvotāju 
viedokli par SIA „Krāslavas nami” iesniegto siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Valērijs Maslovs, SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs, in-
formēja klātesošos par to, ka spēkā esošais siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs (56,66 EUR/MWh) tika apstiprināts 2007. gadā 
ar Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu 
Nr.46. Kopš tā laika notikušas izmaiņas uzņēmuma darbībā un veikti 
ieguldījumi infrastruktūras attīstībā. Uzņēmumā par pašvaldības, ES 
Kohēzijas fonda un uzņēmuma līdzekļiem (kredītsaistībām) tika reali-
zēti vairāki projekti, kā rezultātā ir rekonstruēti siltummezgli, uzstādīti 
automātiskie individuālie siltummezgli un ierīkota koģenerācijas sta-
cija. Pateicoties realizētajiem projektiem, ir ievērojami samazinājušies 
zudumi tīklos, līdz ar to uzņēmums ražo mazāk siltumenerģijas un spēj 
samazināt izmaksas. Lielāko uzņēmuma izmaksu īpatsvaru veido: kuri-
nāmā izmaksas, darba samaksa ar sociālajām iemaksām, pamatlīdzekļu 
nolietojums, peļņa un pārējās pastāvīgās izmaksas.

Jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts - 50,35 
EUR/MWh, un tas ir par 11 % mazāks par spēka esošo tarifu. 

Sanāksmes turpinājumā Valērijs Maslovs atbildēja uz jautājumiem, 
kurus uzdeva Krāslavas novada pensionāru biedrības priekšsēdētājs Ed-
munds Gekišs un Krāslavas novada domes deputāts Raimonds Kalvišs. 

E.Gekišs: 2012. un 2013. gadā tika renovēti vairāk nekā 5 km siltum-
tīklu. Cik zudumu % ir tagad?

V.Maslovs: Pirms projektu realizācijas zudumi bija apmēram 38%, 
tagad – 18%. 

E.Gekišs: Kādreiz kā kurināmo izmantoja akmeņogles un mazutu, 
tika solīts, ka, izmantojot šķeldu, siltumenerģija būs daudz lētāka. Vai 
bija jēga investīcijām?

V.Maslovs: Kurināmajam tiek piemērotas ES prasības. Kurināt ar ma-
zutu un cita veida šķidro kurināmo nav aktuāli, ja uzņēmums to darītu, 
tarifs būtu daudz lielāks, piem., ja šķelda izmaksā 13 EUR/MWh, tad 
slānekļa eļļa - 72 EUR/MWh.

R.Kalvišs: Salīdzinot ar iepriekšējo iepirkuma procedūru, kā mainī-
jusies šķeldas cena?

V.Maslovs: Cena praktiski ir saglabājusies tādā pašā līmenī. Šī gada 
iepirkuma cena – 9,17 EUR.

R.Kalvišs: Uzņēmums ražo arī elektroenerģiju, ko tālāk pārdod „Lat-
venergo”. Vai iegūtie naudas līdzekļi ir iekļauti tarifu projektā?

V.Maslovs: Jā, šie ieņēmumi tiek ņemti vērā, par šo summu tiek sa-
mazinātas tarifu projekta izmaksas.

E.Gekišs: Kādi tarifi  ir citās pilsētās?
Jānis Kravalis (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lat-

gales reģiona nodaļas vadītājs): Salīdzinot tarifus, jāņem vērā, ka sil-
tumapgādes pakalpojumu tarifus ietekmē patēriņa apjomi, iedzīvotāju 
blīvums, infrastruktūras lielums, kurināmā veidi u.c. faktori. Siltum-
apgādes pakalpojumu tarifus visā Latvijā jūs varat apskatīt Regulatora 
mājaslapā: www.sprk.gov.lv.

Sanāksmes noslēgumā Jānis Kravalis aicināja sapulces dalībniekus 
izteikt savus priekšlikumus sakarā ar tarifu projektu, taču neviens no 
klātesošajiem neizmantoja šo iespēju. 

Saskaņā ar likumu Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu 90 dienu laikā 
pēc tā saņemšanas, izvērtētais tarifu projekts tiek apstiprināts vai norai-
dīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas, līdz ar to reālas apkures cenas 
izmaiņas var sagaidīt ne agrāk kā 2016. gada februārī. 
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projekti

Šovasar ir uzlabotas zaļās zo-
nas, atpūtas un kultūras pasāku-
mu vietas pagastu centros Izvaltā, 
Piedrujā, Augstkalnē un Kombu-
ļos, savukārt Indra tradicionāli 
pārsteidza ar inovatīvāku ideju, 
iestādot savā Rožu ciemā Zaptes 
dārzu. Labiekārtoti baznīcu dārzi 
un žogi Izvaltā un Aulejā, Pus-
tiņas baznīcai nomainītas ieejas 
durvis. Uzlabota infrastruktūra 
Skaistas kapsētas teritorijā, savu-
kārt Krāslavas centrālajā kapsētā 
sakārtota Poļu leģionāru kapu un 
piemiņas vieta.

Īstenoti četri projekti maza-
jiem novadniekiem un ģimenēm. 
Aktīvie kaimiņi Spīdolas ielā, 
Krāslavā, uzlabojuši bērnu rota-
ļu laukumu. Kā parasti aktīvas ir 
bijušas Krāslavas pirmsskolas ies-
tāžu „Pīlādzītis” un „Pienenīte” 
atbalsta komandas – audzinātājas 

un vecāki: ar biedrības „Pīlādzītis 
klubs” atbalstu izveidota Ekspe-
rimentu istaba zinātkārākajiem 
mazuļiem, savukārt PII „Pienenī-
te” ir izveidota Veselības taka, kur 
bērniem ir iespēja basām kājām 
staigāt pa dabas materiāliem - ak-
meņiem, smiltīm, sūnām un čie-
kuriem. Ģimenes atbalsta centrs 
„Atvērtība” šogad uzsāka savu 
jauno telpu labiekārtošanu.

Krāslavā ir īstenoti divi projek-
ti, kuru rezultātus var baudīt gan 
krāslavieši, gan arī pilsētas ap-
meklētāji – ar Krāslavas Fotoklu-
ba „Zibsnis” iniciatīvu ir izveidots 
jauns vides dizaina elements – fo-
torāmis Daugavas krastā, savukārt 
biedrība „Latgales kulinārā man-
tojuma centrs” izveidoja degus-
tāciju un atpūtas vietu ar galdiem 
un transformējamiem soliem pie 
Krāslavas Tūrisma informācijas 

centra.
Arī septītais programmas īste-

nošanas gads, kura laikā kopējais 
projektu skaits ir jau pārsniedzis 
100 projektu atzīmi, pierādīja, ka 
iedzīvotāji grib, var un prot sa-
liedēt spēkus, lai īstenotu savas 
mazās idejas, ieguldot savu laiku, 
darbu un arī līdzfi nansējumu. Ne 
velti konkursa otrs nosaukums ir 
„Sabiedrība ar dvēseli”. Projektos 
plecu pie pleca līdzdarbojās gan 
jaunieši, gan seniori, gan nevals-

tisko organizāciju, gan pagastu un 
vietējo uzņēmumu pārstāvji, pa-
līdzot viens otram ar padomu un 
sadalot darbus pēc tā, kas kuram 
labāk padodas. Prieks par visiem 
projektiem un ceru, ka ir ganda-
rījums par jau padarīto un jaunas 
idejas nākamajiem projektiem. 
Jūs visi esat malači, paldies jums!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 

ŠORUDEN CĀĻI UN PROJEKTI JAU SASKAITĪTI! 
Šī gada pašvaldības līdzfinansētajā projektu konkursā 

„Iedzīvotāji veido savu vidi” Krāslavas novadā īstenoti 17 
iedzīvotāju grupu projekti – 7 projekti Krāslavā un 10 – 
lauku teritorijā. Īpaši aktīvi šogad ir bijuši izvaltieši, kas 
īstenojuši 3 projektus!

Pateicoties Krāslavas novada domes fi-
nansējumam, Krāslavas novada pašvaldī-
bas jauniešu projektu konkursa  ietvaros, 
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas terito-
riālās struktūrvienības jauniešiem bija ie-
spēja realizēt savu ideju par automašīnu 
nokrāsošanu. 

Projekta ietvaros tika nokrāsotas divas automa-
šīnas, kuras jauniešiem ziedoja sponsori. Jauniešu 
atjaunotie automobiļi tiks izmantoti autopulciņa 
vajadzībām, dalībai autokrosos un paraugdemons-
trējumos. Lai auto būtu vizuāli baudāmi, uzrunājoši, 
tie tika nokrāsoti spilgtās krāsās, automašīnām tika 
piemeklēts atbilstošs dizains, jauniešus uzrunājoši 
saukļi, pilsētas un PIKC RVT logo, tādā veidā audzi-
not jauniešos patriotismu un piederību savai pilsētai.

Projekta darba grupa uzskata, ka ar šīs idejas rea-
lizāciju tika panākti labi rezultāti: vizuāli baudāmas 
mašīnas sacensībās popularizēs novada tēlu, jaunieši 
būs labs piemērs citiem, estētiski baudāmas mašīnas 
palielinās interesi pret autosportu novadā.

Uzskatam, ka auto moto sporta kustība mūsu nova-
dā attīstīsies un tajā iesaistīsies vēl vairāk jauniešu!

Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 

aktīvisti

JAUNIEŠI SAVAI PILSĒTAI!

Pirmais projekts - veicām kos-
mētisko remontu biedrības jauna-
jās telpās Aronsona ielā 3.  Patei-
coties Krāslavas novada domei, 
programmas „Iedzīvotāji veido 
savu vidi 2015” ietvaros izre-
montējām sanitāro mezglu, bet ar 
fonda „Charity” atbalstu tiek sa-
kārtotas divas telpas, kurās turp-
māk citu projektu ietvaros notiks 
dažādās aktivitātes, gan atbilstoši 
izsludinātiem projektu konkur-
siem, gan biedrības statūtiem. 
Tostarp - radošās darbnīcas, ap-
mācības, atbalsta grupas, fi ziskās 
aktivitātes – dejas, vingrošana un 
citas. Biedrība aizvien vairāk iz-
jūt nepieciešamību pēc preventī-
vā darba mūsu sabiedrībā, jo tikai 
produktīvs un prasmīgs preventī-
vais darbs palīdzēs mazināt dau-
dzas problēmas, mainīt to rašanās 
apstākļus.

Bija gan lielāki, gan mazāki 
darbi - tika izsludināta ģimeņu 
atbalsta akcija „Laiks labiem 
darbiem”, kurā īpašu lomu spēlē-
ja PII „Pīlādzītis”, kas aktīvi un 
no sirds tajā piedalījās. Tādēļ arī 
viņiem sirsnīgs paldies gan bied-
rības, gan vecāku, kas saņēma 
atbalstu, vārdā.   Kopīgi ar māmi-
ņām un lektori Danu Lahtionovu 
organizēta lekcija par krūts baro-
šanu. Aicinām māmiņas vēl ak-
tīvāk iesaistīties nodarbībās vai 
aktivitātēs, jo lektore sniedz bez-
maksas konsultācijas par bērna 
attīstībai svarīgiem jautājumiem, 
informāciju var atrast  www. zi-
dit. lv. Lekciju turpinājums būs 
oktobrī.  

Vasaras nobeigumā raiti uzsā-
kam SIF projekta „Vienā laivā 
esot, kopā jāairē” realizēšanu, 
vispirms bija dienas nometne 
bērniem un jauniešiem, kas, mū-
suprāt, sasniedza sabiedrības in-
tegrācijas mērķi, jo gan latviešu, 
gan krievu, gan čigānu un citu 
tautību bērni un jaunieši kopā 
brīnišķīgi pavadīja pēdējo brīv-
dienu nedēļu. 

Šī projektā ietvaros vēlamies 
izveidot ciešāku sadarbību dažā-
du un sevišķi mazākumtautību 
NVO un cilvēku vidū, kā arī sek-
mēt izpratni par latviešu un citu 
tautību tradīcijām. Tādēļ kopīgi 
nosvinējām Miķeļdienu, un par 
atbalstu īpaši pateicamiem latvie-
šu biedrībai, Varavīksnes vidus-
skolas bērniem, administrācijai 

RUDENS RAŽA

un skolotājai Nadeždai Tadello, 
pensionāru, invalīdu biedrībai 
„Saulessvece” un citiem pasāku-
ma dalībniekiem.

Reizēm arī mums dažas lietas 
izdodas labāk, dažas ne tik labi 
un ļoti gribētos, lai cilvēku at-
saucība būtu lielāka, jo daudzi 
pasākumi tiešām ir interesanti un 
lietderīgi un sniedz zināšanas par 
kultūras vērtībām ne tikai pieau-
gušajiem, bet arī bērniem.  Tādēļ 
uz aktīvāku sadarbību aicinām 
gan mūsu partnerus, gan sabied-
rību kopumā.    

Kaut pilsētā un novadā cil-
vēkiem ir daudz problēmu un 
svarīgu vajadzību, kuru nodroši-
nāšanai nepieciešama gan profe-
sionālā palīdzība, gan sabiedris-
ka aktivitāte un palīdzība, tomēr 

pakāpeniski cilvēki sāk aktivizē-
ties, un ir prieks par to, ka pilsētā 
tiešām ir daudz sociāli atbildīgu 
cilvēku, ir izcili speciālisti, ir ak-
tīvas, radošas, spējīgas un strādāt 
gribošas biedrības. Tādēļ cerēsim 
uz to, ka kopīgi paveiksim daudz 
skaisto un labo darbu. 

Mēs esam ļoti pateicīgi par 
uzticēšanos, atbalstu un atsau-
cību gan projektu atbalstītājiem 
- Krāslavas novada domei, Sa-
biedrības integrācijas fondam, 
fondam „Charity”, ASV vēst-
niecībai, Dienvidlatgales NVO 
atbalsta centram, gan Krāslavas 
novada sabiedrībai un, protams, 
sadarbības partneriem – latviešu 
biedrībai, pensionāru biedrībai, 
baltkrievu, poļu biedrībai, krievu 
ansamblim „Ivuška,”  Dagdas un 

Aglonas novada biedrībām – in-
valīdu brālībai „NEMA”, Grāve-
ru pagasta „LiDejas” kolektīvam 
un citām organizācijām un fi zis-
kām personām, kas sniedz atbal-
stu mūsu darbībā.   

Balstoties uz savu pieredzi, 
saprotam, ka tikai kopā, aktī-
vi darbojoties un atbalstot cits 
citu, mums izdosies Krāslavā un 
novadā dzīvi padarīt vēl labāku, 
interesantāku, produktīvāku un 
pilnvērtīgāku. Iespējams, tad arī 
gan pašiem, gan mūsu bērniem 
un citiem cilvēkiem šeit būs ie-
spēja piepildīt savus sapņus un 
negribēsies braukt prom.

Raisa Vagale

Šogad rudens izdevās bagāts ne tikai zemniekiem, bet 
arī daudziem projektu realizētājiem Krāslavā un novadā.  

Mēs – biedrība „Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība”” 
- aktīvi pastrādājām, tāpēc vasarā un rudenī realizējām 
veselus piecus projektus. Kaut tie nav megoprojekti, 
katrs prasa daudz darba un milzīgu brīvprātīgo iegul-
dījumu. 
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- Kādus galvenos jautājumus Sa-
eimas deputāti izskatīja komisijas 
izbraukuma sēdē?

- Tagadējai Saeimai jau par tradī-
ciju kļūst, ka dažādas komisijas un 
deputāti brauc uz Latgali un apmeklē 
vietējās pašvaldības. Izstrādāt rīcības 
plānu deputātiem ir iespējams tikai 
tad, kad viņi uzklausīja to cilvēku 
viedokli, kuri strādā pašvaldībās.

Šajā sēdē mēs apspriedām aktuālā-
kos jautājumus, kā arī iepazināmies 
ar vietējo pašvaldību viedokli par at-
tiecīgo ministriju priekšlikumu, kura 
mērķis ir mainīt esošo administratīvi 
teritoriālo dalījumu. Tika izskatīti arī 
citi jautājumi, kas ir saistīti ar pašval-
dību darbu, viens no tiem – dienesta 
dzīvokļu piešķiršanas kārtība, kas varētu spē-
lēt nozīmīgu lomu sakarā ar speciālistu pie-
saisti Latgales pašvaldībām.

Vislielākā reģionu problēma ir darba vietu 
trūkums. Latvijas reģioni ir nokļuvuši mil-
zīgā noslēgtā lokā. Cilvēkiem ir vajadzīgs 
darbs un darba vietas, savukārt darba vietu 
skaits nepieaug, tāpēc ka privātos investorus 
neinteresē reģioni – tur ir maz iedzīvotāju. 
Īpaši spilgti šis process ir vērojams Latgalē, 
kur pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits sa-
mazinājies par 14%. 

Pašlaik mūsu valsts ir sadalīta divās daļās 
- Rīga ar piepilsētām un visa pārējā Latvija.

Neviens nevēlas atzīt, taču ar pārliecību 
var teikt, ka Latgales attīstības plāns daļēji ir 
izgāzies. No vienas puses, tas ir liels pluss, 
ka ievērojami fi nanšu līdzekļi tika piešķirti 
Latgales attīstībai, to apliecina, piemēram, 
Rotko muzejs Daugavpilī, Latgales vēstniecī-
ba „Gors” Rēzeknē. Bet diemžēl nevar runāt 
par uzņēmējdarbību un jaunām darba vietām. 
Taču par attīstību var spriest tikai tad, kad ro-
das arī darba vietas. 

Esošajā plānošanas periodā Latgalei ir pa-
pildus paredzēti vairāk nekā 50 miljoni eiro, 
kas ir domāti uzņēmējdarbībai labvēlīgu 
apstākļu radīšanai. Pašlaik uzņēmējdarbības 
attīstība, kuru varētu uzskatīt par stabilu, ir 
vērojama tikai divās pilsētās – Preiļos (un 
tas ir uzņēmuma „Preiļu piens” nopelns) un 
Daugavpilī, kurai joprojām gan ir arī liels ne-
izmantotais potenciāls.

Papildus piedāvājums, kāds būtu nepiecie-
šams Latgalei, varētu būt visas teritorijas (ne 
vairs tikai vienas zonas Rēzeknē)  noteikšana 
par īpaši atbalstāmu, nosakot uzņēmējiem, 
īpaši ražotājiem, iespējas saņemt brīvajām 
ekonomiskajām zonām paredzēto nodokļu 
atlaidi. 

Tomēr Latgalei ir arī savas īpašās priekšro-
cības - skaista daba un viesmīlība - iespējas 
tūrisma attīstībai. 

- Kāds ir jūsu viedoklis par plānoto teri-
toriāli strukturālo reformu?

- Esmu viens no tiem, kas piedalījās ie-
priekšējās reformas ieviešanā, un labi zinu, 
cik daudz enerģijas un spēka atņem šis darbs. 
Reizēm ļoti gribas, lai ministrs Kaspars Ger-
hards arī izjustu to, kam mēs jau esam izgā-
juši cauri. Tas nav tik vienkārši, kā šķiet pēc 
pirmā acu uzmetiena. 

Lai uzsāktu reformu, ir vajadzīgi nopietni 
argumenti, taču pašlaik mums tādu nav. Ir ti-
kai visai apšaubāms pētījums, kas tika veikts 
pirms trim gadiem. Jebkura Latvijas pašval-
dība uz jautājumu, vai tā izpilda visas savas 
funkcijas, simtprocentīgi atbildēs: „Jā!” Taču 
jautājums ir saistīts ar šo funkciju izpildīša-
nas kvalitāti.

Šīs reformas noteikti nav primārais jautā-
jums, daudz svarīgāka ir darba vietu radīšana 
un ražošanas attīstība, ja mēs negribam, lai 
cilvēki aizbrauktu prom. Vai tas notiek vie-
nā pašvaldībā vai trīs apvienotajās - tas jau 
nespēlē izšķirošu lomu. Manuprāt, ja pašval-
dību vidū būtu ideāla sadarbība, tad neko ne-
vajadzētu mainīt.

Taču pašlaik diemžēl arī es nezinu nevienu 
recepti, kas palīdzētu likvidēt situāciju, kad ir 
divas mazas, dažādās pašvaldībās esošas sko-
las, tā vietā, lai vienotos par vienu, paliekošu 
un labi aprīkotu skolu, ‘zog’ viena otrai bēr-
nus, līdz paliks tukšas abas.

Paliek neatrisināts transporta pārvadājumu 
jautājums. Ir nepieciešams izstrādāt iedzīvo-
tāju pārvietošanās shēmu, un pašvaldībām ir 
jāvienojas, lai sasakņotu sabiedriskā trans-
porta un pagastu autobusu kustību. 

Pēdējā laikā aktualizējies valsts drošības 
aspekts. Skaidrs, ka sakarā ar to ir nepiecie-
šams ieguldīt ievērojamus līdzekļus piero-
bežu teritoriju attīstībā. Es uzskatu, ka valsts 
līdz šim ir parādā pierobežas iedzīvotājiem 
sakarā ar to, ka daudziem nav iespējas skatī-
ties Latvijas televīziju, arī saistībā ar palīdzī-
bu cīņā pret kontrabandu.

- Jūs radāt tādu iespēju un starp sēdēm 
Preiļos apmeklējāt arī Krāslavu. 

- Jā, es izmantoju šo iespēju. Krāslavas paš-
valdībai paveicās ar profesionālo vadību, kas 
labi izprot situāciju un negaida, ka kāds at-
nāks un palīdzēs. Domes priekšsēdētājs pats 
meklē atbalstu Rīgā un aicina mūs uz Krāsla-
vu, lai parādītu situāciju uz vietas. Savukārt 
mums, strādājot Saeimā, ir ļoti svarīgs prak-
tiķu - pieredzējušo un mērķtiecīgo vadītāju, 
tādu kā Gunārs Upenieks - viedoklis, jo tas 
var palīdzēt saprast, vai mēs kustamies parei-
zā virzienā.

- Paldies par atbildēm! 
Elvīra Škutāne

MĀRIS KUČINSKIS:
 „LATVIJAS REĢIONI IR NOKĻUVUŠI 

MILZĪGĀ NOSLĒGTĀ LOKĀ”
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas deputāti divas 

dienas viesojās Preiļos, kur tika organizēta izbraukuma sēde un tikšanās ar 
Latgales pašvaldību vadītājiem. 

Savukārt Ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs un Valsts pārvaldes un 
pašvaldības lietu komisijas loceklis Māris Kučinskis papildus bija radījis ie-
spēju un pēc Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka aici-
nājuma ieradies Krāslavā.

Vizītes laikā Māris Kučinskis atbildēja arī uz „Krāslavas Vēstis” jautāju-
miem. 

Un oktobra mēnesī beidzot ir sākušies 
ilgi gaidītie restaurācijas darbi baznīcā, 
kurus veic poļu restauratori Tomašs Dju-
ravecs  un Agneška Hoikovska – Savicka. 
Šobrīd jau ir uzliktas stalažas un atsegts 
altāris.

„Tagad altāris ir redzams pilnībā, kāds 
tas bijis sākotnēji. Izrādījies, ka iluzorais 
gleznojums aizņem visu sienu, no pašiem 
pamatiem, nevis tikai daļu, kā tika uz-
skatīts  agrāk,” pastāstīja Dzintra Buke-
viča, VKPAI Latgales reģionālās nodaļas 
Valsts inspektore, „bet koka retabls, kas 
tagad stāv, ir tapis jau krietni vēlāk.”

Attīrot altāri, restauratori konstatēja, 
ka gleznojums uz mitrā apmetuma, tātad, 
freska, ir ļoti mākslinieciska un profesio-
nāla, un autoram bijusi laba roka.

Iespējams, tas bijis Filipo Kastaldi, itā-
ļu izcelsmes gleznotājs, kas apgleznojis 
arī Krāslavas katoļu baznīcu un grāfu 
Plāteru pili, vai arī kāds no viņa skolnie-
kiem.

Pēc rokraksta spriežot, tas ir tas pats 
laiks, aptuveni 19.gs. vidus, arī manieres 
un stils ieturēts, kā to darījis F. Kastaldi.

„Poļu restauratori uzsākuši atjaunoša-
nas darbus. Jāsaka, šī freska saglabāju-
sies labi, tā bijusi pārkrāsota iepriekšējo 
gadsimtu garumā tikai kādas trīs-četras 
reizes un ar saudzējošām krīta līmes krā-
sām, kas viegli tīrījās nost, atsedzot pir-
matnējo gleznojumu,” turpināja Dz. Bu-
keviča.

Paredzams, ka restaurācijas darbi turpi-
nāsies līdz tam, kamēr baznīcā paliks pa-

visam auksti, un atsāksies līdz ar siltāka 
laika iestāšanos pavasarī.

Kad tiks pabeigts šis iluzorais sienas 
gleznojums, tad restauratori cer, ka varēs 
atjaunot gleznu, kura ievietota iluzorā 
altāra centrā, kas droši vien ir kāda poļu 
mākslinieka darbs, un sāks arī koka altā-
ra retabla, kas jau ir vēlāka laika darbs, 
atjaunošanu.

Visus darbus fi nansē Polijas Kultūras 
ministrija, un te strādā tikai poļu restau-
ratori. Tā kā pastāv sadarbības līgums 
starp Latvijas un Polijas pusēm, tad,  ja 
būs nepieciešamība, mūsu restauratori 
ies palīgā.

Vaicāta par turpmākajiem darbiem baz-
nīcā, Valsts inspektore atbildēja: „Kad 
tiks atjaunots viss iepriekšminētais, tad 
skatīsimies, ko mēs vēl varam restaurēt 
Piedrujā – vai nu tā būs baznīcas altārda-
ļas prezbiterijs vai daļēji renovēsim fasā-
di un sienas.”

Priesterim Marianam Daļeckim gan ir 
iecere nokrāsot baznīcas skārda jumtu, 
kas ir ierūsējis... Cerēsim, ka nauda atra-
dīsies arī tam. 

PIEDRUJAS BAZNĪCĀ 
UZSĀKTI RESTAURĀCIJAS DARBI

Piedrujas Jaunavas Ma-
rijas debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu baznīca ir 
valsts nozīmes 18.gs. vi-
dus arhitektūras un māks-
las piemineklis un atrodas 
pašā pierobežā. 

Būdams viens no grez-
nākajiem Latgales diev-
namiem, tas ar savu 
unikalitāti pārsteidzis ne 
vienu vien apmeklētā-
ju. Tā pērle ir centrālais 
koka altāris, kas ir vei-
dots iluzorās glezniecī-
bas manierē ar Jaunavas 
Marijas debesīs uzņem-
tās gleznu. 

Laika gaitā altāra krā-
sojums bija sācis bojā-
ties un tas prasīt prasījās 
pēc pamatīgas un pras-
mīgas atjaunošanas. 

Inga Kavinska   
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Pareizi vien tika darīts, jo zāle 
bija ļaužu pilna – vien bijušo sko-
las audzēkņu piereģistrējās vairāk 
nekā 130, plus viņu pulkam vie-
tējie iedzīvotāji, tagadējie sko-
lēni, skolotāji, viesi. Visvecākā 
gadagājuma absolvente, kura bija 
reģistrējušos pulkā, bija Regī-
na Laseviča, kas skolu pabeidza 
pirms vairāk nekā diviem gadu 
desmitiem. 

Neilgi pirms svinīgās daļas 
sākuma zālē valdīja pamatīgs 
troksnis, kas neviļus atgādināja 
par skolas starpbrīžiem. Un tikai 
spalgais skolas zvans, kuru zvanī-
ja maza meitenīte, atgrieza visus 
realitātē – stunda sākas! Šī bija 
īpaša - pateicības stunda.

Paldies saviem skolotājiem par 
pūlēm, pacietību un cilvēcību sa-
cīja daudzi viņu audzēkņi, kuri at-
rada iespēju atnākt un atbraukt uz 
šo jubilejas vakaru. Skolotājiem, 
kuri palīdzējuši viņiem apgūt zi-
nāšanas un daždažādas dzīves 
gudrības. Un pilnīgi droši, ka zālē 

nebūtu vietas, kur ābolam nokrist, 
ja uz jubileju spētu atbraukt ab-
solūti visi absolventi, visi skolas-
biedri, draugi, skolotāji, skolas 
darbinieki, kuriem šī ir tikšanās ar 
savu jaunību, mīlestību, draudzī-
bu, skolu. Pat pēc gadu desmitiem 
skolēni ir tādi paši un viņu skolo-
tāji ir saglabājuši dzirkstošas acis 
un smaidu uz lūpām, lai gan gal-
vas jau sirmas.  

Skolotāja darba rezultāti nav 
nosverami vai izmērāmi tonnās 
un kilometros, bet skolas audzēk-
ņu piepildītajās dzīvēs, izveido-
tajās ģimenēs, darbos. Skolas ab-
solventi izklīduši pasaulē - kurš 

tuvāk mājām, kurš tālāk, bet ar 
sirdi un dvēseli visi ir palikuši 
savā skolā, klasē, skolasbiedru un 
skolotāju atmiņās. 

Atcerēties jautros un bezrūpī-
gos gadus, kas aizritējuši skolas 

sienās, atgriezties brīnumainajā 
bērnības un jaunības pasaulē palī-
dzēja tagadējie skolēni, kuri parā-
dīja lielisku koncertu.  

Skolas direktore Ruta Livča , 
kas mīļi sveica visus klātesošos 

pamatskolas 75 gadu jubilejā, 
iepazīstināja ar īpašajiem ciemi-
ņiem - tie ir bijušie skolotāji, ku-
rus ļoti daudzi absolventi atceras 
ar dziļu pateicību un saviļņojumu. 

Juris Roga, autora foto

NE TONNĀS, NE KILOMETROS…
Kalniešu pamatskola di-

bināta 1940. gadā. Tā kā 
skola atrodas veclaiku tipa 
ēkā, tur nav plašas telpas, 
lai ietilpinātu lielas cilvēku 
masas, tālab izglītības ies-
tādes 75 gadu jubilejas svi-
nīgā daļa tika rīkota Kalnie-
šu Tautas namā. 

Šajā pasākumā piedalījās 
Kaplavas, Skaistas pagastu de-
jotāji un Kalniešu pagasta dzie-
dātāji. Koncertā programmu 
papildināja pašdarbības kolek-
tīvi - tautas deju kopa „Senči”, 
Eiropas deju kopa „Mežrozīte”, 
vokālais ansamblis „Varavīk-
sne”, latviešu vokālais ansamb-
lis „Retro”, krievu vokālais 
ansamblis „Ivuška”. 4. oktobrī 
tika svinēta Skolotāju diena, tā-
pēc  koncerta programmu atklā-
ja un seniorus sveica pensionē-
to skolotāju vokālais ansamblis 
„Varavīksne ”. Ar ziediem tika 
sveikti visi skolotāji. Pasākuma 
laikā bija godināti jaunie pen-
sionāri, kuriem valdes locekļi 
pasniedza ziedus un suvenīrus. 
Lai dzīve arī brieduma gados 
būtu interesanta un daudzpusī-
ga un ikviens seniors spētu izjust radošā prieka pieskari savas apziņas dziļu-
mos! Jaunie pensionāri atgādināja, ka nekas nav beidzies, bet brīvais laiks tiek 
pavadīts pēc citādāka, paša sastādīta grafi ka. Turpinājumā muzikanta Mihaila 
pavadījumā sākās dejas. Visi bija ļoti gandarīti un par labo noskaņojumu un 
garastāvokli pateicīgi Krāslavas novada pensionāru biedrības valdes priekšsē-
dētājam Edmundam Gekišam.

Aicinām seniorus aktīvāk apmeklēt Krāslavas novada pensionāru biedrības 
rīkotos pasākumus un gūt gandarījumu !

Zoja Čunčule

STARPTAUTISKAJAI 
VECO ĻAUŽU DIENAI
VELTĪTS PASĀKUMS

4. oktobrī Krāslavas Kultūras namā notika Starptautiskajai 
veco ļaužu dienai veltīts pasākums, kuru atklāja un seniorus 
sirsnīgi sveica Krāslavas novada pensionāru biedrības valdes 
priekšsēdētājs Edmunds Gekišs. Turpinājumā mīļi sveicieni ska-
nēja no sociālā dienesta vadītājas Vijas Bārtules, viņa novēlēja 
stipru veselību, līdzcilvēku sapratni, bērnu mīlestību. Seniori sa-
nāca, lai ne tikai kopā labi pavadītu laiku un atpūstos, bet arī 
baudītu daudzo ciemiņu sarūpētos priekšnesumus.

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, 
kas ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus

 Eiropas modes namiem, aicina darbā:

apģērbu modelētāju - konstruktoru/-i
Darba pienākumi
- Izstrādāt pirmā parauga piegrieztnes, veikt 

izmaiņas, veikt modeļu gradēšanu.
- Kvalitatīvi sagatavot modeļus kolekcijai un 

ražošanai, sagatavot izklājumus.
Galvenās prasības
- Vidējā specialā vai augstāka izglītība kons-

truktora/drēbnieka specialitātē.
- Pieredze apģērbu konstruēšanā ar datorprog-

rammu „Gerber” – vēlama.
- Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.

- Augsta atbildības izjūta un precizitāte. 
- Pozitīva attieksme.
Mēs piedāvājam
- Apmācību datorprogrammas lietošanā.
- Stabilu darba vietu pieredzējušā un mūsdie-

nīgā uzņēmumā.
- Kvalifi kācijai atbilstošu atalgojumu un visas 

sociālās garantijas.
- Vērtīgu darba pieredzi un profesionālu iz-

augsmi darbā ar izciliem skandināvu sieviešu 
modes namiem, gadā izstrādājot līdz pat 100 ap-
ģērbu modeļiem.

juristu/i - lietvedi 
Darba pienākumi:
- juridisko dokumentu sagatavošana un aprites 

nodrošināšana; juridiskā atbalsta sniegšana kolē-
ģiem darba ikdienas procedūrās;

- normatīvo aktu izmaiņu ievērošana un nodro-
šināšana nepieciešamo izmaiņu veikšanā;

- izejošās korespondences sagatavošana;
- palīdzība biroja darba organizēšanā un liet-

vedībā.
Galvenās prasības:
- augstākā izglītība jurisprudencē (var būt pē-

dējo kursu/-a students/-e);
- teicamas zināšanas LR Darba likumā, spēja 

patstāvīgi veikt darba pienākumus;
- teicamas komunikācijas, argumentācijas un 

sadarbības prasmes;
- precizitāte, godīgums, augsta atbildības izjūta;
- labas latviešu, krievu, vēlams arī angļu valo-

das zināšanas;
- ļoti labas iemaņas darbā ar datoru. 
Mēs piedāvājam:
- darbu lielā un perspektīvā ražošanas uzņēmumā;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

tehnologu - normētāju
Darba pienākumi
- Izstrādāt tehnoloģisko procesu secību, izstrā-

dāt laika normas. 
- Paraugu, jaunu modeļu sagatavošana ražoša-

nai, esošo tehnoloģiju pilnveidošana.
- Kvalitātes kontrole darba procesa gaitā, kva-

litātes konfl iktsituāciju risināšana.
Galvenās prasības:
- Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība ap-

ģērbu tehnoloģijas vai/un ražošanas specialitātē.

- Iepriekšējā darba pieredze atbilstošā amatā un 
uzņēmumā, kas nodarbojas ar apģērbu ražošanu.

- Labas latviešu, krievu un angļu valodas zi-
nāšanas.

- Augsta atbildības izjūta un precizitāte, labas 
organizatoriskās prasmes. 

- Labas iemaņas darbā ar datoru gan informāci-
jas apstrādē, gan meklēšanā.

Mēs piedāvājam:
- Darbu lielā un perspektīvā ražošanas uzņē-

mumā.
- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba vieta Krāslavā, Sporta ielā 8. 
CV un pieteikuma vēstules  ar norādi uz amatu („Jurists – lietvedis” līdz 2015. 

gada 9. novembrim) sūtīt uz e-pastu: agnese.ozola@nemosewing.lv 
Vairāk informācijas pa tālr. 26404745.
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MANĀ DZIESMĀ TU...
Pašā vasaras pilnbriedā Rīgu apciemoja 37 tūkstoši bēr-

nu no visas Latvijas, lai piedalītos XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos. 12 tūkstošu dziedātāju kuplā 
saimē bijām arī mēs – Krāslavas pamatskolas 24 koristi un 
4 skolotāji. Lai tiktu līdz finišam, katram koristam 2 gadu 
laikā bija jāiemācās no galvas 24 dziesmas, jāizdzied 4 
koru skates. Tas bija smags, bet izpildāms uzdevums, ko 
mēs visi kopā arī veiksmīgi paveicām.

„Pats skani! Līdzi skani!” 
Tieši šis aicinājums tika izvēlēts par svētku moto. Bet radošās idejas 

pamatā likta „Burtu burvība”.
Emocionālā pacēlumā pavadītās 3 dienas, cītīgi mēģinot no agra rīta 

līdz vakaram (neskatoties uz biežām lietavām), svētku kulminācija vai-
nagojās 12. jūlijā ar noslēguma koncertu „Manā dziesmā Tu...” Meža-
parka Lielajā estrādē. Varu tikai piekrist svētku Goda virsdiriģenta Jāņa 
Erenštreita teiktajam: „Dziedot dziesmas uz Mežaparka estrādes, koristi 
uzliesmoja savās dvēselītēs”. Viss koncerts pagāja kā vienā elpas vil-
cienā. Kā solisti uzstājās – Renārs Kaupers, Daumants Kalniņš, Ance 
Krauze. Pavadījumus spēlēja komponisti – Raimonds Pauls, Mārtiņš 
Brauns, Zigmārs Liepiņš, Kārlis Lācis. 

Arī Dziesmu svētku gājiens notika emocionālā pacēlumā. Dziedot 
gājām pa Rīgas ielām gar Brīvības  pieminekli līdz pat Dailes teātrim. 
Dziedājām ne tikai latviešu tautas dziesmas, bet arī mūsu Krāslavas 
pamatskolas himnu. Kopā ar mums gājienā piedalījās skolas direktore 
Vija Konceviča.

Kaut gan bijām ļoti aizņemti mēģinājumos, tomēr bērni paspēja pabūt 
Vecrīgā, atpūtas centrā „LIDO” un Vērmanes dārzā. Kāds pirmo reizi 
mūžā brauca ar tramvaju. Apmeklējām arī svētku atklāšanas pasākumu 
Daugavas krastmalā, kur pulcējās visi svētku dalībnieki vienuviet.

Protams, neiztika bez starpgadījumiem. Bet es visiem saku tā: „Lat-
galieši ir spēcīgi! Mūsu vidū „kritušo” nebija!” Jā, no rītiem bija agri 
jāceļas, mēģinājumos stipri lija, bet tas viss atsvēra to emocionālo pa-
cēlumu, ko deva šie svētki kopumā. Es esmu ļoti gandarīta un lepna par 
saviem koristiem, viņu ieguldīto darbu, turot godā un cieņā Dziesmu 
svētku tradīciju kā kultūrvēsturisko mantojumu.

Īpašu pateicību izsaku visai mūsu komandai, kas bērniem bija klāt 
cauru diennakti: kora skolotājai Skaidrītei Gasperovičai, skolotājai Li-
gitai Pelnikai un 7.b klases korista Arta Krikova mammai Inesei Kriko-
vai. Paldies mūsu jaukajam šoferītim Aigaram, kuram vajadzīgā brīdī 
atradās gan sega, gan spilvens, gan karsta tēja. Paldies tehniskajiem dar-
biniekiem par palīdzību visa mācību gada garumā. Bet vislielāko patei-
cību izsakām Krāslavas pamatskolas direktorei par atbalstu un sapratni 
visu jautājumu risināšanā. 

Ilona Aprupe, kora vadītāja
Skaidrītes Gasperovičas foto

Ar tādu moto Krāslavas 
bērnu un jauniešu centrā 
notika foto izstādes atklā-
šanas pasākums, kur foto 
pulciņa „Kadrs” skolotājs 
Anatols Kauškalis atspo-
guļoja BJC kolektīvu dalību 
XI Latvija skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. 

Mēs visi: trīs deju kolektīvi 
„Pastaliņas” (divas grupas) un 
„Raita” ( sk. Valda Timule), lietiš-
ķās mākslas pulciņš „Meistarsti-
ķis” (divas grupas, sk.Aina Guba), 
kluba „Saulessvece” (sk.Žanna 
Garbrēdere) dalībnieki, lietišķās 
mākslas pulciņa „Mazie meistari” 
(sk.L.Kizjalo) audzēkņi, skolotāji 
un vecāki atsaucām atmiņās pozi-
tīvās emocijas, ko saņēmām šova-
sar svētkos.

Burvīgajā burtu alfabētā (kas 
bija šo svētku vadmotīvs) gan 
audzēkņi, gan vecāki un skolotāji 
atstāja ierakstus - savas emocijas, 
piedzīvojumus, darbības, lietas un 
sajūtas par pavadīto laiku Rīgā: 
jautri, fantastiski, forši, kolosāli, 
aizraujoši, apbrīnojami, brīnumai-

ni, vienreizēji, draudzīgi, čakli, 
skaisti, perfekti, īpaši, interesan-
ti, grandiozi, neparasti, superīgi, 
slapji, mīļi, lieliski, radoši, žilbi-
noši…” 

Mēs esam pateicīgi tiem, kas 
atbalstīja un līdzdarbojās kopā ar 
mums. Paldies skolotājiem: Silvai 
Skridei, Anitai Teivišai, Ingrīdai 
Grišānei, Zigrīdai Beinarovičai, 
Anatolam Kauškalim; vecākiem: 
Natālijai Vecelei, Sandrai Djatko-
vičai, Vijai Sjadro, Tatjanai Radi-
vinskai, Dainai Andžānei, Sandrai 
Ugarei, Olgai Mihejevai, Aksanai 
Markevičai, Anitai Smirnovai.  

Uzrunājot pasākuma dalībnie-

kus, novada izglītības un kultūras 
nodaļas vadītājas vietniece Sneža-
na Petroviča uzsvēra, ka mēs esam 
savas dzimtās Krāslavas patrioti 
un ar godu pārstāvējām savu pil-
sētu svētkos. 

Ar šo pasākumu un fotoizstādi, 
kas skatāma  Krāslavas BJC, Raiņa 
ielā 25, 1. stāva foajē (Krāslavas 
VĢ ēkā), mēs sākam jaunu posmu 
– ceļu uz XII Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem 
un strādāsim tā, lai kļūtu par 2020. 
gada svētku dalībniekiem!

                          Rita Vekšina, 
Krāslavas BJC direktore 

MŪSU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI!

- Alla, zinu, ka jūsu studijā ir 
vairākas deju grupas. Cik dalīb-
nieču ir jūsu kolektīvā?

- Mūsu studijā darbojas aptuveni 
100 dejotāju. Deju grupas (pieau-
gušajiem un bērniem) ir atvērtas 
ne tikai Krāslavā, bet arī Robež-
niekos, Aglonā, Dagdā, Kaplavā. 
Pašlaik tiek veidotas grupas Izvaltā 
un  Ezerniekos. Lielākā daļa dalīb-
nieču ir lauku iedzīvotājas. Tam ir 
arī izskaidrojums – pilsētas iedzī-
votājiem ir lielāka izvēle, ar ko 
nodarboties, uz kurieni aiziet savā 
brīvajā laikā. Pastāv vairāk iespēju 
pašatklāsmei, sava hobija attīstībai. 
Laukos izvēle ir daudz pieticīgāka.

- Kāds ir jūsu studijas locekļu 
vecuma diapazons?

- Nodarboties ar dejām pie mums 
nāk bērni, sākot ar 4 gadiem, bet 
visvecākajai kolektīva dalībniecei 
ir 55 gadi. Pēdējā laikā par mūsu 
deju studiju interesējas arī seniori. 
Pagaidām es vēl izvērtēju šo piedā-
vājumu, bet, iespējams, mēs atvēr-
sim grupu arī gados vecām sievie-
tēm. Kāpēc gan ne, ja cilvēkiem ir 
tāda vēlēšanās?

- Studijas dalībnieces aktīvi 
apmeklē ne tikai mēģinājumus, 
jūsu dejotājas bieži var redzēt 
arī uz skatuves. 

- Jā, pie mums atnāk ne tikai tā-
pēc, lai iegūtu labu garastāvokli, 
emocijas un uzlabotu veselību. Cil-
vēkiem ir svarīgi redzēt sava darba 
rezultātus, būt novērtētiem skatītā-
ju auditorijā. Turklāt gan bērniem, 
gan pieaugušajiem gribas kaut kur 
aizbraukt, apmeklēt citas vietas, 

redzēt citus kolektīvus, gribas ak-
tīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 
Mēs uzstājāmies Daugavpilī, Rīgā, 
Jēkabpilī, kā arī ārzemēs - Polijā. 
Lūk, tāda ģeogrāfi ja.

- Kas ir šo spilgto kostīmu au-
tors?

- Es esmu ne tikai kolektīva va-
dītāja, bet arī tērpu māksliniece, 
jo mana pamatprofesija ir šūšanas 
meistare. Pati izdomāju modeļus 
un šuju. Sakarā ar to gribu pievērst 
uzmanību Robežnieku pagasta pār-
valdes atsaucībai, vietējā vadība 
cenšas atbalstīt sava kolektīva da-
lībnieces. Palīdz ar transportu, no-
pirka apavus un piešķīra līdzekļus 
jau ceturtajam tērpu komplektam. 
Robežnieku grupai ir tikai 3 gadi, 
bet jau tik daudz ir paveikts! 

- Kādas dejas jūs iestudējat 
pašlaik?

- Apgūstam „latino” stilu. Šujam 
jaunas kleitas, pēdējā laikā domā-
jam par to, lai tērpi būtu slēgtāki. 
Tāpēc ka ne visos pasākumos var 

uzstāties ar vēderdejām. Mūsu plā-
nos - paplašināt repertuāru, apgūt 
jaunus virzienus un stilus.

- Ar kādam problēmām sasto-
paties?

- Lielākoties nekādu īpašu prob-
lēmu mums nav. Dažreiz rodas 
problēmsituācijas, kas ir saistītas 
ar mūsu priekšnesumiem, piemē-
ram, auksti un lietaini laika aps-
tākļi uzstāšanās laikā. Es uztraucos 
- lai meitenes nebūtu samirkušas, 
saaukstējušās.

- Vai jūs nekad nedomājat par 
to, ka viss apnika un vairs negri-
bas nodarboties ar dejām?

- Man ļoti nepatīk mierīga dzīve, 
bez kustības un dažādu notikumu 
virknes! Pēc vairākām nodarbību 
stundām es nejūtu nekādu noguru-
mu, dejas sniedz man enerģiju, un 
spēks tikai pieaug. Kamēr varēšu, 
vienmēr kustēšos!

- Vēlu jums veiksmi un panā-
kumus!

Elvīra Škutāne

„MAN VIENMĒR PATIKA DEJOT!”
„Reizēm man uzdod jautājumus: „Kāds ir šīs dejas nosaukums? No kurienes ir šīs kustī-

bas?” Varu atbildēt, ka visu esmu apguvusi pašmācības ceļā, un mūsu dejas ir stilizētas. 
Kaut kādas deju kustības atrodu internetā, kaut ko izdomāju pati. Nekādā gadījumā ne-
pretendēju uz to, lai varētu teikt, ka dažādus deju veidus un žanrus mēs izpildām „tīri”, 
atbilstoši visiem standartiem. Mēs tikai improvizējam un dejojam čigānu, austrumu, 
kantrī un tautas deju stilā. Dejojam savam priekam! Mans elks ir Aisedora Dunkana, 
viņas dejas nepakļāvās nekādiem noteikumiem un kanoniem, jo viņa dejoja saskaņā 
ar savu brīvo un neatkārtojamo stilu”, tā par savu hobiju stāsta deju studijas „Alisa” 
vadītāja Alla Zabelova. Janvārī deju kolektīvs atzīmēs savas pastāvēšanas 8. gadadienu.
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10. oktobrī trīs mūsu skolas mazpulcēni un mazpulka 
vadītāja Ināra Grāve devās uz Latgales novada mazpulku 
Projektu forumu Dagdā.

Mazpulcēni jau no pavasara čakli strādāja, īstenojot savus projektus, 
tos vajadzēja aizstāvēt skolas mazpulka skatē. Uz novada Projektu foru-
mu aizbrauca tikai labākie.

 Šis pasākums notika Dagdas vidusskolā. Savus darbus prezentēja visi 
mūsu skolas mazpulcēni: Elmārs Malahovskis (6. a kl.), Artis Krikovs 
(8. b kl.) un es, Mareks Mjadjuta,   (8. b kl.). Katrs mazpulcēns prezentē-
ja savu veikumu projekta īstenošanā, darbojoties kādā no darba grupām. 
Manā grupā darbojās mazpulcēni ar ļoti labi izstrādātiem projektiem, tā 
ka bija ar ko sacensties.

Projektu aizstāvēšanai klāt kā saldu odziņu Dagdas vidusskolas sko-
lēni piedāvāja jauku iepazīšanos ar Dagdu, kur mazpulcēni pa grupām 
meklēja pēc kartes kontrolpunktus ar objektiem, kas nozīmīgi Dagdas 
pilsētai. Diena pagāja ļoti ātri.

Projektu foruma noslēguma pasākumā 2 mūsu skolas mazpulcēniem 
eksperti piešķīra 2. un 3. pakāpes diplomus savās projektu grupās. E. 
Malahovskis saņēma 2. pakāpes diplomu par projektu „Sīpolu audzēša-
na,” es saņēmu 3. pakāpes diplomu par projektu „Tomātu audzēšana.” 

Mūs, mazpulcēnus, atbalstīja un nesavtīgi mums palīdzēja vecāki un 
vecvecāki. Par to esam viņiem ļoti pateicīgi. Sirsnīgs paldies skolotājai 
Inārai Grāvei, mūsu mazpulka vadītājai, par sapratni, atbalstu un izsme-
ļošām konsultācijām, noformējot un gatavojoties aizstāvēt projektus.

 Par iespēju piedalīties Projektu forumā Dagdā lielu paldies sakām 
mūsu skolas direktorei Vijai Koncevičai, par sagādāto transportu - 
Krāslavas novada domei.

   Mazpulcēns Mareks Mjadjuta, 8. b klase

KRĀSLAVAS MAZPULCĒNI 
PREZENTĒJA SAVUS PROJEKTUS

         SKOLAS PARLAMENTA TELPAS 
LABIEKĀRTOŠANA

Zināms, ka radošam būt ir diezgan grūti, jo tas prasa 
papildus pūles, laiku un izdomu. Vēlos nedaudz pastāstīt 
par projektu, kurš tapa un tika īstenots, pateicoties mūsu 
skolas parlamenta iniciatīvas bagātākajiem skolēniem.

Pagājušā mācību gada 2.semestrī mūsu skolas parlaments nolēma 
piedalīties Krāslavas novada izsludinātājā jauniešu projektu konkursā. 
Projekta mērķis – labiekārtot skolas parlamenta telpas. Ko nozīmēja 
labiekārtot? Tas nozīmēja saviem spēkiem telpā veikt kosmētisko re-
montu un iegādāties dažas parlamenta darbam nepieciešamās lietas.

 Sapratām, ka projekta veiksmīgai tapšanai ir nepieciešama darba 
grupa. Grupas darbs balstījās uz brīvprātības principa. Pienākumus jau-
nieši sadalīja diezgan ātri: vieni veica aprēķinus, konsultējās ar skolo-
tājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, citi veidoja sienas glezno-
juma skices. Nākamais solis bija projekta iesniegšana konkursam un 
rezultātu gaidīšana. Gaidījām, gaidījām un sagaidījām! Mūsu projektu 
atbalstīja!

Laiks ķerties pie darba. Darāmā bija daudz. Vispirms vajadzēja sa-
gatavot telpu remontdarbiem, tad jānopērk viss nepieciešamais, jāzīmē 
un jākrāso. Arī šajā posmā viss balstījās uz brīvprātības principa, jo 
katrs apzinājās savas prasmes un spējas. Rezultātā - skolas parlamenta 
telpa tika pie jauna un krāsaina sienas gleznojuma, žalūzijām, galda. 
Tā kā jaunajā mācību gadā darbu uzsāka arī jaunais skolas parlamenta 
sastāvs, nolēmām, ka būtu jauki sarīkot simbolisku sālsmaizes pasāku-
mu, uz kuru tika aicināti arī ciemiņi, kas ieradās ar dāvanām un labā 
vēlējumiem.

Vislielākais gandarījums ir par to, ka visu paveicām saviem spēkiem. 
Protams, mēs neiztikām bez pieaugušo padoma un atbalsta, par ko sa-
kām lielu paldies!

Varavīksnes skolas parlaments

BRĪVO LAIKU
 PAVADĪT 

LIETDERĪGI
Šī gada vasara jaunsargiem bija 

jēgpilna un radoša. Projekta „ Jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas – orientēšanās” gaitā, ko 
fi nansiāli atbalstīja Krāslavas no-
vada dome, gūtās zināšanas nu rod 
savu pielietojumu mācībās. Vasarā 
organizētais divu dienu pārgājiens 
Krāslavas novada jauniešiem tika 
rīkots pirmo reizi. Tajā piedalījās 
21 jaunietis (12 – 18 gadi) no trim 
pagastiem – Robežnieku, Kalnie-
šu, Aulejas - un no Krāslavas . Savā 
starpā nepazīstamie jaunieši tika 
sadalīti trīs grupās pēc nejaušības 
principa, lai jauniešiem būtu lielā-
ka iespēja iepazīties un sadarboties. 
Bija ieplānota ļoti interesanta un 
plaša programma. 

Pirmajā dienā katrai grupai bija 
dots uzdevums uzsliet divpadsmit-
vietīgu telti un tajā iekārtoties. Tad 
sākās nodarbības pēc darba plāna 
- formācijas veidi, azimuta noteik-
šana, savu pārsoļu noteikšana, teo-
rija, praktiskā pielietošana utt. Va-
karā spēlējām futbolu. Naktī katra 
grupa dežurēja, jauniešiem patika 
sēdēt pie ugunskura un stāstīt da-
žādus stāstiņus un piedzīvojumus.

Otrajā dienā arī darījām visu ie-
plānoto - apguvām roku signālus, 
riņķveida aizsardzību, slēpni. Lie-
lāko daļu mēs paveicām arī teorē-
tiski. Jāpiebilst, ka pārgājiena lai-
kā bērni paši gatavoja ēst. Dienas 
beigās sakārtojām nometni, savā-
cām teltis un devāmies mājup. 

Jauniešiem palika brīnišķīgas 
atmiņas par notikušo pārgājienu. 

Tagad – mācību procesā - visu 
vasarā apgūto jaunieši stāsta jau-
najiem dalībniekiem, ieinteresējot 
brīvo laiku pavadīt lietderīgi.

Dzintars Patmalnieks, 
Krāslavas jaunsargu instruktors 

Jaunais mācību gads Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā ir sācies ļoti aktīvi. Neļaujoties il-
gām un nopietnām pārdomām, mēs, ģimnā-
zisti, strauji „raujam” uz priekšu paveicamos 
un reizēm - šķiet - nepaveicamos darbus.

Zinību diena – pirmie rudens akordi ik-
vienā ģimenē, kurā ir skolēns, students vai 
skolotājs. Lai kā arī veicas visa mācību gada 
garumā, bet šos svētkus gaida visi! Arī mūsu 
skolas pagalmā Zinību dienā pulcējās 168 
skolēni un 25 pedagogi. Esam skaita ziņā 
mazliet pieauguši un noteikti varam lepoties 
ar mūsu „jauniņajiem”. Mācības 7. klasē 
uzsāka 17 radoši, aktīvi, zinoši un sportiski 
skolēni, kā arī 37 jaunpienācēji ir 10. klasēs, 
kuri kopā ar mūsu bijušajiem devītajiem vei-
do divas eksaktās un vienu humanitāro klasi. 
Kopskaitā viņi ir 51 skolēns. Pieredzes ba-
gātās klašu audzinātājas – Dinu Skudru (pe-
dagogu kvalitātes novērtēšanas 4. pakāpe), 
Ivetu Baluli (4. pakāpe), Lieni Andžāni (5. 
pakāpe) un Viktoriju Naļivaiko (5. pakāpe) 
- sagaida nopietns darbs, saliedējot un dar-
bojoties ar jaunajiem klašu kolektīviem. Lai 
viņām veicas!

Laika ilgām pārdomām, kā iešūpoties, jau-
no dzīves posmu uzsākot, nemaz nav, jo viss 
skolas kolektīvs 3. un 4. septembrī devās 
divu dienu pārgājienā uz krāšņo Daugavas 

krastu Slutišķu sādžas apkaimē. Ģimnāzis-
tiem tika piedāvāti gan nopietni, gan jautri, 
gan atjautīgi uzdevumi piedzīvojumu trasītē. 
Te jāsaka milzīgs paldies Krāslavas jaun-
sargu organizācijas vadītājam Dzintaram 
Patmalniekam par interesantām idejām, par 
ekipējumu, par sava brīvā laika ziedošanu 
mūsu labā. Un vēl kaut kas nebijis! Par to 
mēs visi bijām sajūsmā – vakariņas un bro-
kastis mums gatavoja „lauku virtuve”, ko 
sarūpēja LR Zemessardzes 35. Nodrošināju-
ma bataljons, un šeit mēs satikāmies ar Irīnu 
Nikitinu, mūsu 2009. gada absolventi. Silts, 
sātīgs, garšīgs ēdiens brīvā dabā – ko vēl vai-
rāk var vēlēties!

Septembris Latvijā ienāk ar Dzejas dienu 
melanholiski romantisko pieskaņu, kas ļauj 
ne tikai izteikti radošam cilvēkam izpausties 
un pilnveidoties, bet arī ikvienam interesen-
tam izmēģināt savas spējas. Tā kā šis gads 
Latvijā ir izsludināts par Aspazijas un Raiņa 
gadu, arī mūsu skolas dzimtās valodas sko-
lotāji nolēma ko radošu piedāvāt skolēniem. 
Tā skolā tapa Aspazijas un Raiņa vizualizēto 
dzejoļu siena. 

Savukārt diviem skolēniem – Jurģim Vi-
ļumam (8.kl.) un Jānim Umbraško (10.d kl.) 
– bija iespēja piedalīties skatuves runas kon-
kursā „Zelta sietiņš”, kas notika Raiņa mājā 

Berķenelē. Te jāsaka liels paldies latviešu 
valodas un literatūras metodiskās apvienī-
bas vadītājai V. Purpišai, kura organizēja šo 
braucienu.

Septembrī (24.-25.) notika nu jau tra-
dicionālais Krāslavas pilsētas un novada 
skolu teatrāļu saiets, ko organizēja mūsu 
skolas latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja Daina Andžāne, vien atšķirība bija tā, 
ka jaunie aktieri šoreiz darbojās divas die-
nas. Pasākumu fi nansiāli atbalstīja Krāsla-
vas novada dome, un, pateicoties tam, SIA 
„Launags” (vad. V.Kazimirova) nodrošināja 
bērnus ar garšīgām, siltām un sātīgām pus-
dienām, launagu, naksniņām un brokastīm. 
Veselu dienu un vakaru topošie aktieri no 
Daugavpils Saules skolas praktiski darbojās 
ar mūsu novada skolēniem un teātra pulciņu 
vadītājiem. Viņu pašu sacerēto un iestudēto 
priekšnesumu novērtēja ne vien pasākuma 
dalībnieki, bet arī ģimnāzisti, kas bija aicinā-
ti noskatīties izrādi. 

Informatīvs un piedzīvojumiem bagāts 
mūsu 7.un 8.klašu skolēniem bija 18.sep-
tembris, kad diena tika pavadīta Rīgā, ap-
meklējot muzejus. Skolēniem ļoti patika 
Rīgas Vēstures un kuģniecības un Latvijas 
Kara muzeja apmeklējums, kā arī Eiropā 
skaistākās ēkas – Mencendorfa nama – ap-
meklējums. 

Etiķetes eksperte un astoņu grāmatu au-
tore Aija Strautmane un apgāda „Zvaigzne 
ABC” interaktīvo mācību materiālu izstrā-
des grupas vadītāja Sintija Buhanovska 28. 
septembrī ģimnāzistiem, viņu vecākiem un 
pedagogiem (gan mūsu skolas, gan pilsētas 
un novada pedagogiem) stāstīja par svarī-
gāko un būtiskāko attiecīgajās jomās, kā arī 
atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

29.septembrī dzejniekam, mūsu novad-
niekam un mecenātam Valdim Grantam 
– Krāslavietim apritētu 95 gadi. Ģimnāzijā 
notika piemiņas pasākums, kurā piedalījās 
Arkādijs Petaško (bijušais direktors) un Ja-
nīna Gekiša (bijusī skolas muzeja vadītāja), 
kas tālajā 1989.gadā uzdrošinājās ar dzejnie-
ku nodibināt kontaktus un uzaicināja apcie-
mot dzimto pilsētu un skolu. Pasākuma laikā 
skanēja dzeja, dziesmas ar dzejnieka vār-
diem, kā arī klātesošo uzmanībai tika piedā-
vāta pasākuma vadītājas (ģimnāzijas muzeja 
vadītājas) Spulgas Varslavānes izveidotā 
mācību fi lma par dzejnieku. 

Gatavojoties Latgales kongresa simtgadei, 
kā viens no pirmajiem pasākumiem skolā 
5.oktobrī notika režisora Normunda Puča fi l-
mas „Segvārds Vientulis” izrāde. Pēc fi lmas, 
kas ir emocionāls stāsts par nacionālo par-
tizānu organizācijas darbību Latgalē un tās 
līdera, mūsu novadnieka, Kombuļu katoļu 
baznīcas priestera Antona Juhņeviča likteni, 
noskatīšanās režisors atbildēja uz klātesošo 
jautājumiem. 

Un tradicionāli kā katru gadu skolā notika 
Skolotāju dienai veltīta pašpārvaldes diena. 
Pedagogi pārliecinājās, ka mūsu skolas au-
dzēkņi ir vislabākie, visradošākie, spēj būt 
atbildīgi un pārsteigt ar savu izdomu. Šoreiz 
mēs tikām aicināti uz džeza kafejnīcu, kur, 
baudot kafi ju un bērnu gatavotos našķus, 
klausījāmies mūziku, dziesmas un sirsnīgus 
pateicības vārdus. 

Aija Jakovele, 
KVĢ latviešu valodas un literatūras

skolotāja

 MĀCĪBU GADA SĀKUMS 
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Rudens lieliem, nopietniem, zemes spēka pielijušiem soļiem lēnām do-

das uz Ziemas pusi, iekrāsojot savus soļus raibos kļavlapu toņos. Kā no-
slēpumains vīraks līdzi aizvijas ābolu smarža. Tas viss liek mazliet apstā-
ties rudens darbu steigā, atvilkt elpu un padomāt – kas ir paveikts, kas ir 
izdevies un kam vēl jākrāj spēki? 
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sludinājumi un reklāma

AICINĀM UZ SADARBĪBU 
UZŅĒMUMUS UN ORGANIZĀCIJAS

 Profesionālās pilnveides 
un tālākizglītības iestāde 
„Mācību centrs plus” sa-
gaida savus studentus gai-
šās un plašās telpās. Mūsu 
jaunā adrese: Rīgas ielā 32, 
Krāslavā. Mācību centrs 
nesen uzsāka savu darbī-
bu gleznainajā un draudzī-
gajā Krāslavas pilsētā un 
īsā laikā apliecināja, ka šī  
mācību iestāde piedāvā ie-
spēju kvalitatīvi un efektīvi 
pilnveidot savas zināšanas 
un prasmes profesionālajā 
sfērā. 

Aicinām uz sadarbību organizā-
ciju un uzņēmēju vadītājus, kuri 
gribētu paaugstināt savu darbi-
nieku kvalifi kāciju un sagatavot 
speciālistus, kas ir nepieciešami 
organizācijai. 

Profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības iestāde „Mācību 

centrs plus” piedāvā šādas nefor-
mālās pilnveides izglītības prog-
rammas – latviešu valoda, vācu 
valoda un skolēnu sagatavošana 
eksāmeniem.

Profesionālās pilnveides izglī-
tības programmas: 

- ugunsdrošība un aizsardzība,
- darba aizsardzība,
- lauksaimniecības pamati,
- grāmatvedības pamati, 
- šūto izstrādājumu izgatavošana, 
- stropētājs, 
- frizieris,
- atbildīgais speciālists bīstamo 

iekārtu apkalpošanā (kravas celtņi 
Q >1 t).

Mācību centrs piedāvā apmācī-
bas Nodarbinātības valsts aģentū-
ras Kuponu programmas ietvaros.

Informācija pa tālr.27650981, 
22135555. Gaidām jūs mūsu mācī-
bu centrā Rīgas ielā 32, Krāslavā.

V. Tračuma, administratore

13.oktobrī jaunākie futbolisti no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, 
Krāslavas un Indras pamatskolām tikās, lai noskaidrotu labāko skolas 
komandu futbolā starp 2002.-2003. gadā dzimušajiem zēniem. Prieks, 
ka Indras pamatskolas skolēni sastādīja konkurenci pilsētas skolām, 
tomēr ar skaitu 0:2 piekāpās Krāslavas pamatskolai un ar 1:4 zaudēja 
Varavīksnes vidusskolas futbolistiem. Kausu izcīnīja Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas skolēni, apspēlējot savus vienaudžus no Krāslavas 
pamatskolas ar skaitu 2:0.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

FUTBOLS

VOLEJBOLS

20.oktobrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika sko-
lēnu sacensībās volejbolā vidusskolēniem.

Starp jaunietēm uzvaru svinēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, 
otro vietu ieguva Krāslavas Varavīksnes vidusskola un trešo - Ezernieku 
vidusskola.

Jauniešiem par uzvaru cīnījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Ezer-
nieku vidusskolas komandas. Ezernieku vidusskolas skolēni pārlieci-
noši uzvarēja pirmajā setā, toties otrs sets turpinājās līdz pat rezultātam 
32:30 un noslēdzas Ezernieku vidusskolas jauniešu labā. Trešā vieta-  
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēniem.

Uzvarētāju komandas ieguva tiesībās piedalīties Latgales reģiona sa-
censības!

 Ilona Vanaga, Krāslava Sporta skolas metodiķe

 Pērk dārgi - senlietas: koka ikonas, krustus, svētbildes, 
ordeņus, patvārus, pulksteņus, porcelāna fi gūriņas, zobe-
nus, kara laika atribūtus, dzirnakmeņus, cara laika mo-
nētas. Samaksa uzreiz, izbraucam uz vietu. antic-war@
inbox.lv. Т. 22433510, 26986262.

 Televizoru remonts. T.29703639, Germans (bijusī 
darbnīca Miesnieku ielā).

 Jauns pāris vēlas īrēt uz ilgāku laiku 2 istabu dzīvokli 
Krāslavā. Vēlams otrais stāvs. Izskatīsim visus piedāvā-
jumus. T. 26762873.

 Pārdod četrus lietotus 15 izmēra diskus ar labām zie-
mas riepām. Der „TOYOTA” markas a/m. Stāvēja uz 
„TOYOTA Picnic”. T.26187350.

 Sniedzam meža ciršanas un atjaunošanas pakalpo-
jumus. Veicam jaunaudžu izretināšanu. Т. 26634760.

Nāc dejot! 
Apnikusi ikdienas rutīna, vienmuļais ritms? Vē-

lies savai dzīvei jaunas krāsas? Tad nāc dejot! Viens 
vai kopā ar savu partneri. Aicinu visus, kuri vēlētos 
pavadīt brīvo laiku, dejojot pāru balles dejas sava 
prieka pēc. Piedāvāju apgūt vadīšanas iemaņas dejā 
vīriešiem un sievietēm - sievietes lomu dejā: sekot 
partnerim. Padziļināti apgūt deju stilu „West coast 
swing”, kas ir ļoti demokrātisks gan mūzikas izvēlē, 
gan dejotāju vecuma ziņā, gan nepieciešamo prasmju 
ziņā. T. 29461575.

 PALDIES 
PAR ATBALSTU!

„Gribu ar jūsu avīzes pa-
līdzību pateikties sporta 
klubam „Krāslava” par at-
balstu!” ar tādu lūgumu 
redakcijā vērsās Irina Mat-
jušonoka. 

Mūsu laikos cilvēki nav iz-
lutināti ar vārdu „paldies”, 
tāpēc mēs ar prieku sākām 
izjautāt mūsu viešņu, ar ko 
ir saistīta šī pateicība.

„Mans dēls Ernests, Krāslavas 
pamatskolas 7. klases skolnieks, 
no bērnības aizraujas ar sportu. 
Neskatoties uz to, ka vieglatlētika 
nav viņa jājamais zirdziņš, Ernests 
jau četrus gadus piedalās 5 km 
skrējienā apkārt Krāslavai. Ja pir-
majā reizē viņš ieguva otro vietu, 
tad pēc tam trīs gadus pēc kārtas 
izcīnīja zelta medaļu savā vecuma 
grupā,” – pastāstīja Irina.

Kad Ernests nolēma piedalīties 
Rēzeknes pusmaratonā, viņš ne-
zināja, ka skrējienā piedalīsies 3 
tūkstoši dalībnieku, bet viņa ve-
cuma grupā startēja 200 sportistu. 
Neskatoties uz tik lielu konkuren-
ci, Ernests izcīnīja pirmo vietu. 

Tad zēnam bija jāpiedalās vēl 
septiņos posmos, kas notika dažā-
dās Latvijas pilsētās. Traumas dēļ 
Ernests nevarēja skriet vienā no 
etapiem, bet sešos pārējos skrējie-
nos viņš ieguva otro, trešo, cetur-
to un trīs pirmās vietas, līdz ar to 
nodrošinot sev pirmo vietu Latvijā 
savā vecuma grupā.  

„Finansiālajā ziņā mums bija 
ļoti sarežģīti nodrošināt dēla 
piedalīšanos visos pusmaratona 
posmos, un mums ieteica vēr-
sties sporta klubā „Krāslava”,” 
turpināja sportista māmiņa. „Mēs 
esam ļoti pateicīgi par atsaucību 
un atbalstu, pateicoties kuram mēs 
varējām apmaksāt transporta izde-
vumus.” 

Komandu spēles - futbols un 
basketbols - palika pagātnē, tāpat 
kā aizraušanās ar motokrosu, kurā 
Ernests arī sasniedza augstus re-
zultātus – 4. vietu Latvijā. 

„Uz diviem soliem sportā ne-
nosēdēsi,” tā sacīja treneris mūsu 
jaunajam sportistam. Pašlaik 
Ernests nopietni nodarbojas ar 
spīdveju. 

Elvīra Škutāne

afiša
11. novembrī  plkst. 17.00 Krāslavā notiks Lāčplēša dienas lāpu 

gājiens.
Gājiena dalībnieki dosies no Baznīcas ielas (pulcēšanās plkst.16.45) 

līdz piemineklim „Māte Latgale raud”, kur notiks Lāčplēša dienas pie-
miņas pasākums.

13. novembrī plkst.18.00 Krāslavas KN koncerts  „Savās mājās, 
savā Tēvijā”. Piedalās Krāslavas izglītības un kultūras iestā-

žu kolektīvi.

31. oktobrī plkst.19.00 Krāslavas TIC aicina uz izgaismotu pie-
dzīvojumu vakaru ar draugiem Krāslavas pils dārzā (Pils ielā 

2) Viesim jāierodas izgaismotam: ar lāpu, sveci, mirdzošām lampiņām 
vai šalli, vai….

Dosimies lāpu gājienā, gaiņāsim pils spokus, piedalīsimies vakara 
orientēšanās pils parkā, skatīsim zinātniskos gaismas brīnumus kopā 
ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un atradīsim vēl kādas citas 
aizraujošas nodarbes rudenīgam sestdienas vakaram.

Sildoties garšosim tēju un zupu pie ugunskura, varēs pasildīties arī 
pie kamīna Krāslavas TIC un kulinārā mantojuma centra telpās.

Ģērbieties silti, ērti un esiet mīļi gaidīti Krāslavas muižā (pasākuma 
ilgums ~ 2 stundas)!

Pasākums „Leģendu nakts” tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Piļu 
un muižu asociāciju un Krāslavas novada domi. Kontaktinformācija: 
26487763 (Inta) vai tic@kraslava.lv

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
 1. novembris (svētdiena) VISI SVĒTIE (lieli svētki)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par mirušajiem
14:00 – Sv. Mise Krāslavas vecajos katoļu kapos
2. novembris (pirmdiena) 
VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (latviski)
7. novembris (sestdiena)
13:00 – Dievkalpojums Krāslavas Meža kapos

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā
Žannu Galilejevu un Liliozu Stavro!

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Jums no visas sirds!
Šī diena lai ir skaistāka par citām!

Taksatora pakalpojumi. 
Stigošana, dastošana.

Meža zemju un cirsmu pirkšana.  
Т.65421808, 26121733


