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Par ieguldījumu pagasta attīstībā novada domes patei-
cību saņēma Robežnieku pagasta iedzīvotāja Irina Buko. 
Indras pagasta pārvaldes darbiniece Zoja Svarinska saņēma 
pateicību par godprātīgu darba veikumu un nesavtīgumu 
līdzcilvēku labā. Par godprātīgu darba veikumu un iegul-
dījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē pateicības rakstu no 
domes saņēma Piedrujas pagasta pārvaldes autovadītājs 
Aleksandrs Kurilovičs un Izvaltas pagasta pārvaldes auto-
vadītājs Jāzeps Krīviņš.

Par ilglaicīgu, augsti profesionālu un godprātīgu darba 
veikumu apģērbu ražošanas jomā pateicību saņēma  SIA 
„Nemo” sagatavošanas – piegriešanas ceha vadītājs Antons 
Tiško.

Par godprātīgu darba veikumu un nesavtīgumu līdzcil-
vēku labā pateicību saņēma Kaplavas feldšeru – vecmāšu 
punkta vadītāja Vilhelmīna Kononova un Kombuļu pagasta 
pastniece Anita Ungure. 

Novada domes pateicību par augsti profesionālu un god-
prātīgu darba veikumu novada iedzīvotāju veselības aizsar-
dzības jomā saņēma Krāslavas slimnīcas ārste – pulmono-
loģe  Zinaida Lapkovska.

Par augstiem sasniegumiem paralimpiskajā sporta viegl-

atlētikas disciplīnās pateicību saņēma Latvijas Sporta aka-
dēmijas students Dmitrijs Silovs. 

Par augsti profesionālu un godprātīgu darba veikumu 
sabiedriskās ēdināšanas jomā pateicību saņem ēdamnama 
„Daugava” viesmīle Viktorija Timofejeva un veikala–vir-
tuves „Kulinārija” pārdevēja Ināra Rimšāne.

Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un po-
pularizēšanā ar domes pateicības rakstu tika apbalvots 
Krāslavas Kultūras nama pasākumu režisors Voldemārs 
Varslavāns. 

Par ieguldījumu novada arhitektūras un mākslas vērtību 

saglabāšanā pateicību saņēma Krāslavas Svētā Ludviķa ka-
toļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis.

Par ieguldījumu novada kultūras mantojuma apzināšanā 
un saglabāšanā pateicību saņēma Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas 
Valsts inspektore Dzintra Bukeviča. 

Katrs viens no šodien apbalvotajiem pieder pie tiem, kas 
ceļ mūsu novada un arī Latvijas vārdu zvaigznēs un debe-
sīs. Novēlēsim katram sekmes viņu darbā un dzīvē. Svei-
cam arī viņu tuviniekus un ģimenes.

Inga Kavinska,   Elvīras Škutānes foto

TIE IR ĻAUDIS, UZ KURIEM TURAS LATVIJA
Manas saknes ir manā zemē. Un mana Latvi-

ja ir mans novads, mana Latvija ir mans ciems, 
mana Latvija ir mana ģimene. Tie noteikti ir 
vārdi par cilvēkiem, kuri valsts svētku svinīga-
jā pasākumā tika apbalvoti ar novada domes 
pateicības rakstiem. Tie ir ļaudis, uz kuriem tu-
ras Latvija. Viņi ar savu ikdienu tur mūsu valsts 
pamatu un vairo mīlestību šajā naudas un karu 
plosītajā pasaulē. Viņi godprātīgi veic savu dar-
bu, viņu dzīvē kristīga tuvākā mīlestība ir ikdie-
nas sastāvdaļa, viņi audzina bērnus, kopj savas 
saimniecības, aprūpē un saglabā nākamajām 
paaudzēm mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. 
Viņi dzīvo te un tagad un ar savu esību pierāda, 
ka var darīt Latviju labāku.

28.novembrī Krāslavas Kultūras namā notika konkursa „Krāslavas novada uzņēmēju gada balva” laureātu godināšanas pasākums, ko organizēja 
Krāslavas novada dome. (Par pasākumu lasiet 4. lpp.)

Šodien numurā:

  Iedzīvotāji īstenoja 14 projektus – 2. lpp.
  Mūsu novadnieku panākumi – 3. lpp.
  Apbalvoti novada uzņēmēji – 4. lpp.
  Varavīksnes vidusskola labāko vidū – 5. lpp.
  Ģimnāzisti piedalījās Valsts prezidenta 

           kancelejas diskusijā – 6. lpp.
  TIC aicina krāslaviešus uz sadarbību – 7. lpp.

  Apsveikumi, sludinājumi, informācija – 8. lpp.
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No 24. oktobra līdz 20. novembrim Krāslavas 
novada dome aicināja iedzīvotājus izteikt domas 
par novada attīstību pēdējo piecu gadu laikā. An-
keta bija pieejama elektroniskā formātā www.
kraslava.lv, sabiedrība uzrunāta drukātajos un 
elektroniskajos medijos. Uz aptaujas anketas jau-
tājumiem atbildēja 104 iedzīvotāji. 

Respondenta portrets 
Lielākā daļa respondentu (32% respondentu jeb 33 iedzīvo-

tāji) ir valsts un pašvaldības institūciju darbinieki, tiem seko 
privāto uzņēmumu darbinieki (20% respondentu jeb 21 iedzī-
votājs) un studenti (15% respondentu jeb 16 iedzīvotāji). 

Aktīvāk uz anketas jautājumiem atbildēja krāslavieši (67% 
respondentu jeb 70 iedzīvotāji), otrajā vietā ierindojas citviet 
(Rīgā, Daugavpilī, ārzemēs) dzīvojošie novadnieki (13% res-
pondentu jeb 13 iedzīvotāji), tiem seko Ūdrīšu, Aulejas, Iz-
valtas, Krāslavas, Kaplavas, Kombuļu iedzīvotāji. Diemžēl 
aptauja nav sasniegusi Indras, Kalniešu, Piedrujas un Robež-
nieku pagastu iedzīvotājus. 

Aptaujātie iedzīvotāji uzskata sevi par sociāli aktīviem vai 
tādi plāno būt – 26% jeb 27 iedzīvotāji uzskata, ka aktīvi ie-
saistās vietējo jautājumu risināšanā (16% jeb 17 no tiem ir 
kādas biedrības biedri, 9% jeb 9 iedzīvotāji – pašdarbības 
kolektīvu vai interešu pulciņu biedri), 40% jeb 42 iedzīvotāji 
labprāt to darītu. Diemžēl lielākā daļa - 72% jeb 75 iedzīvotāji 
atzinuši, ka neiesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Par laimīgas dzīves priekšnosacījumiem Krāslavas novadā 
atzītas labas darba iespējas (49% atbilžu), droša vide (40% 
atbilžu), stabils atalgojums (33% atbilžu), kvalitatīvi sabied-
riskie pakalpojumi, daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas un laba infrastruktūra (27% atbilžu). Labus kaimiņus, 
latvisku vidi, uzticību novada pārvaldei un labas izglītības 
iespējas kā  laimīgai dzīvei nepieciešamus atzīmējuši mazāk 
par 15% aptaujāto.

Kopumā iedzīvotāji pozitīvi vērtē Krāslavas novada attīstī-
bu laika posmā no 2009. – 2014. gadam; 53% respondentu jeb 
54 iedzīvotāji attīstību novērtējuši ar 4 piecu ballu skalā, 30% 
respondentu jeb 31 iedzīvotājs ar atzīmi 5. 61% respondentu 
jeb 63 iedzīvotāji atzina, ka pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies 
arī viņu personīgā dzīves kvalitāte.  Tuvāko piecu gadu laikā 
lielākā daļa aptaujāto - 80% plāno palikt Krāslavas novadā. 

Iedzīvotāji vērtē infrastruktūru un pakalpojumus
Vērtējot paveikto transporta, loģistikas un sakaru pakalpo-

jumu nozarē, iedzīvotāji par labu atzīst transportam domāto 
ielu/ceļu infrastruktūras sakārtošanu (79% respondentu jeb 82 
iedzīvotāji ir apmierināti), kā arī ietvju, celiņu, gājēju pāreju 
kvalitāti (84% respondentu jeb 87 iedzīvotāji ir apmierināti). 
Jāatzīmē, ka nozarē panākts ievērojams uzlabojums, jo pirms 
dažiem gadiem Krāslavas novada domes veiktajā aptaujā, 
67% aptaujāto iedzīvotāju ielu un ceļu stāvokli vērtēja nega-
tīvi. 

Gandrīz vienādās daļās dalās ar ielu apgaismojumu apmie-
rināto (52% respondentu jeb 54 iedzīvotāji) un neapmierināto 
(44% respondentu jeb 46 iedzīvotāji) viedokļi. Interneta kva-
litāte apmierina 87% aptaujāto, pasta pakalpojumi – 77%.

 Iedzīvotāji norāda uz šādiem uzlabojumiem augstākmi-
nētajā nozarē – pilsētā diennakts tumšajā laikā nepieciešams 
apgaismojums iedzīvotāju drošībai un vandālisma mazināša-
nai, jāveido loģistikas centrs, jāturpina pagastu ceļu tīkla un 
neasfaltēto pilsētas ielu rekonstrukcija, pilsētā jāorganizē sa-
biedriskā transporta kustība.

Pozitīvi uzlabojumi veikti ūdensapgādē (80% respondentu 
jeb 83 iedzīvotāji ir apmierināti), kanalizācijas sistēmās (83% 
respondentu jeb 86 iedzīvotāji ir apmierināti), atkritumu sa-
vākšanā un izvešanā (75% respondentu jeb 78 iedzīvotāji ir 
apmierināti), publisko ēku siltināšanā (60% respondentu jeb 
62 iedzīvotāji ir apmierināti). Iedzīvotājus neapmierina namu 
apsaimniekošana (60% respondentu jeb 62 iedzīvotāji ir ne-
apmierināti) un atkritumu šķirošana (39% respondentu jeb 41 
iedzīvotājs ir neapmierināts). Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka 
jāuzlabo iekšpagalmu infrastruktūra, sakārtojot auto stāvvie-
tas, bērnu rotaļu laukumus, apzaļumojot teritorijas (74% atbil-
žu), steidzami nepieciešama daudzdzīvokļu namu siltināšana 
(56% atbilžu) un apgaismojuma infrastruktūras ierīkošana/
atjaunošana (36% atbilžu). Lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, 
ka daudzdzīvokļu namu siltināšana būtu jāuzņemas apsaim-
niekotājam (53% atbilžu). 

Iedzīvotājus pārsvarā apmierina pirmsskolas un vispārējās 
izglītības pakalpojumu kvalitāte (66% respondentu apmie-
rināti), domas dalās par mūžizglītību (24% respondentu ap-
mierināti, 27% - neapmierināti), profesionālo izglītību (26% 
respondentu apmierināti, 23% respondentu neapmierināti) 
un interešu izglītību (38% apmierināti, 26% - neapmierināti). 
Novadnieki uzskata, ka mūžizglītības pasākumi ir pieejami 
pārsvarā bezdarbniekiem, Bērnu un jauniešu centram būtu 
jāstrādā vakaros, profesionālās izglītība mācību programmas 
jādara pieejamas arī meitenēm. 

Viskritiskāk iedzīvotāji vērtē ēdināšanas pakalpojumus 
(63% aptaujāto ir neapmierināti), veselības aprūpi  un jaunie-
šu brīvā laika pavadīšanas iespējas (58% aptaujāto ir neap-
mierināti), sporta infrastruktūras un pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību (40% aptaujāto ir neapmierināti). Tūristu un vie-
tējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai steidzami būtu 
jānodrošina ēdināšanas pakalpojumu pieejamība vakaros un 
brīvdienās, jāveido ģimenes aktīvās atpūtas centrs (t.sk. ba-
seins), jāpiesaista jauni, kvalifi cēti mediķi, jāveido brīvā laika 
pavadīšanas vietas jauniešiem. 

Par viskvalitatīvāk sniegto pakalpojumu atzīta zaļo zonu un 
vides apsaimniekošana pilsētā (92% respondentu jeb 96 iedzī-
votāji ir apmierināti), laukos ar vides sakoptību ir apmierināti 
56% jeb 58 iedzīvotāji, īpaši atzinīgi vērtējot koptās kapsētas. 

Turpmāka attīstība un uzņēmējdarbības atbalsts 
Turpmākie Krāslavas novada attīstības veicināšanas virzie-

ni aptaujāto iedzīvotāju skatījumā ir tūrisms (71% responden-
tu jeb 74 iedzīvotāji), lauksaimnieciskā ražošana un pārstrā-
de (56% respondentu jeb 58 respondenti), sports un aktīvā 
atpūta (47% respondentu jeb 49 iedzīvotāji), loģistika (38% 
respondentu jeb 39 iedzīvotāji), starptautiskā sadarbība (31% 
respondentu jeb 32 iedzīvotāji) un kultūra (29% respondentu 
jeb 30 iedzīvotāji).

Kopumā 68 % respondentu jeb 71 iedzīvotājs ir apmieri-
nāts ar tūrisma infrastruktūras pieejamību un kvalitāti, 66% 
respondentu apmierina novadā sniegtie tūrisma pakalpojumi. 
Iedzīvotāji uzskata, ka ir nepieciešams turpināt Krāslavas pils 
kompleksa attīstību (66% aptaujāto uzskata, ka jārekonstruē 
pils, piešķirot tai ceremoniju vietas/izstāžu zāles funkciju; 
55% aptaujāto balso par parka tālāku rekonstrukciju; 46% ap-
taujāto vēlas aktīvi atpūsties parka nogāzēs). 93% aptaujāto 
jeb 97 iedzīvotāji uzskata, ka jāattīsta Daugavas labais krasts 
Krāslavā, vienbalsīgi iesakot veidot promenādi jeb pastaigu/
atpūtas taku pilsētas robežās. 

 Aptaujā piedalījās 6% uzņēmēju, 11% pašnodarbināto un 
25% iedzīvotāju, kuri nākotnē plāno kļūt par uzņēmējiem. 
Lielākais vairums jeb 53% aptaujāto atzina, ka nav un neplā-
no kļūt par uzņēmējiem.

 Vaicāti par Krāslavas novada domes piedāvātajām sadarbī-
bas iespējām uzņēmējiem, 54% jeb 56 respondenti atbildēja, 
ka nav izmantojuši domes piedāvājumus. 25% jeb 26 aptau-
jātie seko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā, 13% jeb 13 
iedzīvotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, 12% 
iepazina informāciju bukletos, blogā draugiem.lv „Ražots 
Krāslavas novadā”, izmantoja lauku konsultantu un Tūrisma 
informācijas centra pakalpojumus/konsultācijas, piedalījās in-
formatīvajos semināros. 

Uzņēmējdarbības atbalstam iedzīvotāji no pašvaldības sagai-
da reprezentācijas materiālus ar novada uzņēmumu zīmoliem, 
reklāmas un atpazīstamības pasākumus (tirdziņi, uzņēmumu 
un produkcijas prezentācijas citās teritorijās, jaunu noieta tir-
gu meklēšanu, iedzīvotāju motivēšana atbalstīt vietējos ražo-
jumus), regulārus konsultatīvos pasākumus (darba grupas ar 
uzņēmējiem, semināri, atbalsts projektu sagatavošanā, juridis-
kajos un fi nanšu jautājumos, dokumentācijas izstrāde, piere-
dzes apmaiņa), nodokļu likmju samazinājumu, infrastruktūras 
sakārtošanu, grantu programmas iesācējiem, aktīvu sadarbību 
arī ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Interesanti, ka par 
uzņēmējdarbību bremzējošu faktoru aptaujātie atzīst simtlatnie-
ku programmu un cilvēku nevēlēšanos strādāt.

Pašvaldības darbs   
Aptaujātos iedzīvotājus apmierina pašvaldības deputātu 

(48% atbilžu), novada administrācijas un pārvalžu (66% atbil-
žu), būvvaldes (48 % atbilžu) darbs. 54% respondentu novēr-
tējuši pašvaldības administrācijas darbu ar 4 piecu ballu skalā. 
Pozitīvi vērtēta sabiedrības informēšana (55% atbilžu), ārējā 
fi nansējuma piesaiste (53%),  pašvaldības budžeta izlietojums 
(49% atbilžu). 85% aptaujāto informāciju par pašvaldības 
darbu iegūst www.kraslava.lv, 63% aptaujāto – pašvaldības 
informatīvajā biļetenā „Krāslavas Vēstis”, 32% - citos preses 
izdevumos. 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa pateicas iedzīvo-
tājiem par atgriezenisko saiti un sadarbību! Katrs viedoklis ir 
būtisks atbalsts Krāslavas novada attīstības programmas aktu-
alizēšanā un turpmākā novada nākotnes veidošanā! 

Informāciju apkopoja Gunta Ahromkina,
Attīstības nodaļas 

Telpiskās plānošanas un projektu speciāliste 

projekti

Puse no īstenotajiem projektiem 
bija vērsti uz bērnu un jauniešu 
dzīves vides uzlabošanu - ir sakār-
toti bērnu rotaļu, sporta un atpūtas 
laukumi Kalniešos, Indrā, Krāsla-
vā (pilsētas parkā, pie mājas Rīgas 
ielā 112, pie „Jauniešu mājas” un 

bērnudārza „Pienenīte” 10.grupi-
ņā) un ierīkota jauna puķu dobe 
pie Varavīksnes vidusskolas. Četri 
projekti bija saistīti ar sakrālo ob-
jektu sakārtošanu – atjaunoti kapu 
vārti Izvaltā, Bebrišu kapu lūgša-
nu namiņš Skaistas pagastā, labie-

kārtotas teritorijas pie Krāslavas 
Romas katoļu baznīcas un Krāsla-
vas Svētā Aleksandra Ņevska 
pareizticīgo baznīcas. Divi pro-
jekti bijuši saistīti ar tūristu un 
apmeklētāju piesaisti Krāslavas 
novadam - izveidota atpūtas vie-
ta Latgales apceļotājiem Lielajos 
Muļķos un skatītāju tribīnes rik-
šotāju skrejceļam Robežnieku pa-
gastā; savukārt Robežnieku vokā-
lais ansamblis „Viktorija” ir ticis 
pie jauniem tērpiem.

Vinstons Čērčils ir teicis: „Mēs 
izdzīvojam no tā, ko saņemam, 
bet veidojam dzīvi no tā, ko do-
dam.” Paldies visiem projektu da-
lībniekiem par ieguldīto laiku un 
darbu projektu īstenošanā! Veido-
sim savu dzīvi Krāslavas novadā 
visi kopā!

Ināra  Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

PABEIGTA 14 IEDZĪVOTĀJU ROSINĀTO PROJEKTU ĪSTENOŠANA 
Šogad konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” Krāsla-

vas novadā tika iesniegti 22 projekti un 14 projekti saņē-
ma pašvaldības atbalstu. Šobrīd, pateicoties dažādu pa-
audžu Krāslavas novada iedzīvotāju iniciatīvai un aktīvai 
līdzdarbībai, visi projekti ir sekmīgi īstenoti. 

KRĀSLAVA GANDRĪZ GATAVA, NOVADS TOP!
IEDZĪVOTĀJI POZITĪVI VĒRTĒ KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBU 
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darbi, notikumi, cilvēki

ZĪMOLS „ANNAS SKAPĪTIS”  
IEGŪST  GODALGOTU VIETU 
KONKURSĀ „LAUKIEM BŪT!”
 
Vineta Plinta, Krāslavas novadā radītā bērnu apģērba 

zīmola „Annas Skapītis” īpašniece, ieguva otro vietu un 
naudas balvu konkursa „Laukiem būt!” nominācijā „Uz-
ņēmējdarbības attīstība nelauksaimniecības nozarē”, aiz-
stāvot biznesa plānu „Bērnu apģērbu šūšanas ateljē „An-
nas Skapītis””.

Konkursu „Laukiem būt!” jau ceturto gadu organizē Latvijas Lauku 
konsultāciju centrs (LLKC) un Valsts Lauku tīkls.

 „Pēdējos divos gados no LLKC Krāslavas reģionālās nodaļas izvirzī-
tie jaunieši iegūst ne vien atzinību valsts mērogā, bet arī naudas balvas, 
kas liecina par oriģinālām un ekonomiski pamatotām uzņēmējdarbības 
idejām”, atzīst Terēze Brazeviča, LLKC  uzņēmējdarbības eksperte, ak-
tivitātes īstenotāja mūsu novadā. 

Gunta Ahromkina

Konkursa mērķis ir apzināt un 
godināt Latgales plānošanas re-
ģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas savā nozarē, 
sekmējot uzņēmējdarbības vides 
attīstību Latgales reģionā, veici-
nāt Latgales plānošanas reģiona 
uzņēmēju atpazīstamību, plašsazi-
ņas līdzekļos popularizējot labas 
uzņēmējdarbības prakses piemē-
rus Latgalē.

Konkursa ietvaros tiesības iz-
virzīt pretendentus tika dota jeb-
kuram iedzīvotājam, organizā-
cijām, uzņēmumu kolektīviem, 
komersantiem, biedrībām, iestā-
dei un pašvaldībai.

Konkursa nolikumā paredzētajā 
termiņā (līdz 10.11.2014.) tika sa-
ņemti 30 uzņēmumu pieteikumi, 
turklāt daži uzņēmēji tika pieteikti 
vairākās nominācijās vienlaicīgi.

Veicot vērtēšanu, konkursa ko-
misija noteica 3 galvenos preten-
dentus katrā nominācijā:

„Lielākais nodokļu maksātājs” 
– SIA „ Antaris”, SIA „Rēzeknes 
Gaļas Kombināts”, AS „Preiļu 
siers;

„Lielākais darba devējs” – SIA 
„ANTARIS”,  AS „Preiļu siers”, 
SIA „NEMO”;

„Sociāli atbildīgs uzņēmums” – 
SIA „Z-Light”,  RSEZ SIA „New 
Fuels”,  Z/S „Ziediņi”;

„Gada lauksaimnieks” – Z/S 
„Vaicuļevas”,  Z/S „Kalni”, Z/S 
„Ivanānu Mājas”;

„Gada jaunais komersants” – 
SIA „Austrumlatgales koncertzā-
le”, SIA „LaPizza”, SIA „Green 
PIK Lat”.

Latgales plānošanas reģiona at-
tīstības padomes priekšsēdētājs A. 
Adamovičs atzīmē: „Bijām gai-
dījuši lielāku atsaucību no uzņē-
mēju puses, taču, veicot pieteikto 
konkursa pretendentu vērtēšanu, 
bijām gandarīti, jo pretendenti ir 

atzīti savas darbības nozares pār-
stāvji ne tikai Latgalē, bet arī Lat-
vijā un Eiropā.”

Konkursā tika atzīti uzvarētāji.
„Lielākais nodokļu maksātājs” 

– AS „Preiļu siers” - viens no 
lielākajiem piena pārstrādes uz-
ņēmumiem valstī, lielākais siera 
ražotājs un eksportētājs Latvijā, 
nodarbināti vidēji 300 strādājošie, 
95% produkcijas tiek eksportēta, 
vienīgais populārās siera šķirnes 
„Čedars” ražotājs Latvijā un Bal-
tijā.

„Lielākais darba devējs” – SIA 
„Antaris” – daudznozaru uzņē-
mums, kas darbojas konditorejas 
izstrādājumu ražošanas sektorā 
(„Mora”), mazumtirdzniecībā 
(Saules veikals), tūrismā (Atpūtas 
parks „SILENE”), nodarbināto 
skaits katru gadu palielinās, 2013.
gadā vidējais darbinieku skaits sa-
stādīja 668 cilvēkus.

„Sociāli atbildīgs uzņēmums” – 
SIA „Z-Light” – darbojas augsto 
tehnoloģiju jomā, ražojot optiskās 
stikla šķiedras. Uzņēmums vairā-
ku gadu garumā Līvānu novadā ir 
lielākais mecenāts jauniešu izglī-
tības jomā, kopš 2004.gada uztur 
stipendiju fondu jauniešu studi-

jām.
„Gada lauksaimnieks” – Z/S 

„Vaicuļevas” – saimniecība at-
rodas Krāslavas novada Indras 
pagastā un saimnieko kopš 1995.
gada, uz šo brīdi apsaimniekojot 
1400 ha lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platības, specia-
lizējas graudkopībā, ražo arī linu 
eļļu.

„Gada jaunais komersants” 
– SIA „Austrumlatvijas kon-
certzāle” – Latgales vēstniecība 
„GORS” ir pilnīgi jauna akustis-
ka koncertzāle, daudzfunkcionāls 
centrs Rēzeknē, kurš patlaban ir 
viena no nozīmīgākajām kultū-
ras būvēm ne tikai Latvijā, bet 
arī Baltijas valstīs. 2013 gadā 
uzņēmums spējis organizēt 119 
pasākumus, no kuriem 77% bija 
koncerti un izrādes, bet reģistrēto 
apmeklētāju skaits sniedzas gan-
drīz līdz 100 tūkstošiem.

Konkursa uzvarētāju godināša-
na notika Latvijas valsts svētku 
dienā, 18.novembrī, Rēzeknes 
pilsētā – Latgales vēstniecībā 
„GORS”, svētku pasākuma laikā.

 V.Stankevičs, 
LPR LUC vadītājs

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 
PASNIEDZ BALVAS REĢIONA UZŅĒMĒJIEM
Šī gada oktobra nogalē Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības 

centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu izsludināja konkursu „Latgales reģiona 
uzņēmēju gada balva 2014’’, paredzot godināt uzņēmumus 5 nominācijās – „Lielākais 
nodokļu maksātājs’’, „Lielākais darba devējs’’, „Sociāli atbildīgs uzņēmums’’, „Gada 
lauksaimnieks’’ un „Gada jaunais komersants’’. 

Šī gada 20. novembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā atklāta foto 
izstāde, kurā līdz 8. decembrim 
būs aplūkojami kopumā 99 labā-
kie Latvijas profesionāl o fotogrā-
fu un entuziastu darbi, kuri tika 
iesniegti 3 nominācijās – „Dabas 
skaistums”, „Notikums” un „Cil-
vēks”. Apsveicam!

Konkursa laikā visvairāk fo-
togrāfi ju tika iesniegts kategori-
jā „Dabas skaistums”, kopumā 
1976 darbi, populārākā sadaļa 
skatījumu ziņā ir bijusi galerija 
„Cilvēks”, kur iesniegtas 1332 fo-
togrāfi jas, savukārt, kategorijā 
„Notikumi” pieteiktas 729 fotog-
rāfi jas, tai skaitā, G.Čižikas darbs. 
Visus iesniegtos darbus vērtēja 
starptautiska žūrija.

APSVEICAM!
Krāslavas fotokluba „Zibsnis” aktīviste Gunta Čižika - viena no prestižā konkursa „Gada 

balva fotogrāfijā 2013” laureātēm!

Gunta ar savu fotogrāfju „Tā top vēsture”, A. Nevska baznīcai 
jauns krusts.

   UGUNSDZĒSĒJI IZGLĀBUŠI 289 CILVĒKUS
Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(VUGD) apkopotā statistika par šā gada pirmajiem septiņiem 
mēnešiem, ugunsdzēsēji glābēji ugunsgrēkos un, veicot glāb-
šanas darbus, izglābuši 289 cilvēkus. No uguns liesmām iznes-
ti vai, izmantojot speciālo ugunsdzēsēju aprīkojumu, izglābti 
106 cilvēki, bet 183 cilvēki izglābti, veicot glābšanas darbus.

Septiņu mēnešu laikā Latvijā dzēsti 9155 ugunsgrēki, kas ir par 32% 
vairāk nekā 2013. gadā analoģiskā laika periodā. Ugunsgrēkos gāja bojā 
50 cilvēki, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 35% mazāk. No 9155 
ugunsgrēkiem 1991 bijis Rīgā, 1850 – lielākajās pilsētās, bet 5314 – no-
vados. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ugunsgrēku skaits visvairāk palie-
linājies novados – par 50 %. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka šogad, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kūlas ugunsgrēku skaits pieaudzis par 74%, 
un tieši novados kūlas ugunsgrēku bijis visvairāk.

No 9155 reģistrētajiem ugunsgrēkiem 2260 izcēlušies dzīvojamajā sek-
torā, 346 – transporta līdzekļos vai transporta nozares objektos, 121 – sa-
biedriskajās ēkās, 85 – ražošanas ēkās. Salīdzinot ar iepriekšējā gada ana-
loģisku laika posmu, ugunsgrēku skaits ir samazinājies ražošanas ēkās un 
būvobjektos, bet palielinājies noliktavās un sabiedriskajās ēkās. Ugunsgrē-
kos ir nopostītas 558 ēkas, sadeguši 143 transporta līdzekļi, 98 mājlopi, 108 
mājputni.

Šā gada sešos mēnešos VUGD veicis 3501 glābšanas darbus, kas ir par 5 % 
vairāk nekā iepriekšējā gada analoģiskā laika periodā. VUGD palīdzība 
citiem operatīvajiem dienestiem bija nepieciešama 1229 reizes, tehniskās 
palīdzības darbi veikti 1069 reizes. Glābēji 583 reizes glābuši cilvēkus, sa-
vukārt 469 reizes glābti nelaimē nonākuši dzīvnieki.

Inga Vetere,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
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28.novembrī Krāslavas Kultūras namā notika 
konkursa „Krāslavas novada uzņēmēju gada 
balva” laureātu godināšanas pasākums, ko or-
ganizēja Krāslavas novada dome.

Septembrī Krāslavas novada domes izveidota konkur-
sa komisija 6 cilvēku sastāvā - Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, domes izpilddirektors Jā-
nis Geiba, Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, Būv-
valdes vadītāja Ineta Danovska, domes deputāte un speciā-
liste lauku attīstības jautājumos Viktorija Lene un tūrisma 
informācijas centra speciāliste Inta Lipšāne - izvirzīja pre-
tendentus balvu saņemšanai deviņās konkursa nomināci-
jās pēc šādiem kritērijiem - sekmīga saimnieciskā darbība 
nozarē, savas saimnieciskās darbības modernizācija gan 
pašu spēkiem, gan ar dalību ES projektos, darba apstākļu 
uzlabošana saviem darbiniekiem, apkārtnes sakārtošana, 
uzņēmuma tēls un reputācija, pakalpojuma pieejamība, 
pakalpojuma kvalitāte. Vēl trīs nominācijas tika noteiktas, 
ņemto vērā statistikas datus.

Oktobrī Krāslavas novada iedzīvotāji un viesi varēja at-
balstīt sev tīkamāko pretendentu katrā no 8 nominācijām. 
Kopumā nobalsoja 35 2 cilvēki, salīdzinoši mazāk kā pa-
gājušogad.

Nominācijas „Gada sakoptākais uzņēmums” balvas ie-
guvējs - atpūtas bāze „Lejasmalas”, īpašnieki Anna un 
Artūrs Ļaksa. Atpūtas bāze ir iecienīta kāzu un citu svinību 
rīkošanas vieta. 2013.gadā tika atklāta jauna svinību telpa. 
Atpūtas bāzes apkārtne vienmēr ir sakopta. 

Nominācijas „Gada ražotājs” balvas ieguvējs - Z/S 
„Druviņi”, īpašnieks Ernests Milevskis. Saimniecība no-
darbojas ar piena ražošanu. 2013. gadā pieauga lopu skaits, 
tika realizēts vairāk nekā 1 miljons kg piena. Pagājušogad 
atvēra jaunlopu fermu, kas tika uzbūvēta, realizējot Eiro-
pas Savienības programmu „Lauku saimniecību moder-
nizācija”. Novembra sākumā saimniecība nosvinēja savu 
20.gadadienu.

N o m i n ā c i j a s 
„Gada tirgotājs” 
balvas ieguvējs - 
SIA „GSK”, valdes 
loceklis Aleksandrs 
Savickis. Veikals ar 
konkurētspējīgām 
cenām, labu servisu 
un metālkonstrukci-
ju dažādību. Katru 
gadu veikala telpās 
notiek iekšējie re-
monti, paplašinās 
preču sortiments. 
Uzvarētājs šajā no-

minācijā pagājušajā gadā.
Nominācijas „Gada amatnieks” balvas ieguvējs - Juris 

Kokins. J. Kokins piedāvā dažādus virpojumus no koka, 
traukus, suvenīrus, rotaļlietas, kas tiek apstrādātas ar val-
riekstu un bišu vasku. Juris dažu gada laikā no amatiera 
kļuvis par īstu meistaru. 2011.gadā saņēma titulu „Gada 
novadnieks”. 

Nominācijas „Gada jaunais uzņēmējs” balvas ieguvējs 
- Nauris Lipšāns. N.Lipšāns kopš 2013.gada pēc pasū-
tījuma izgatavo mēbeles, durvis, kāpnes, kā arī virtuves 
piederumus. Nauris 2013.gadā startēja pašvaldības projek-
tu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdar-
bības uzsākšanai Krāslavas novadā”, viņam tika piešķirts 
fi nansējums savas biznesa idejas īstenošanai.

N o m i n ā c i j a s 
„Gada mecenāts” 
balvas ieguvējs - 
SIA „Zalers”, val-
des loceklis Sergejs 
Zakrevskis. Uzņē-
mums nodarbojas ar 
linu un kaņepju au-
dzēšanu un pirmap-
strādi, piedāvā izej-
vielas ekoloģiskiem 
siltināšanas materiā-
liem, izejvielas deg-
vielai, ražo linsēklu 
un kaņepju eļļu, 
cep maizi. Sergejs 
Zakrevskis atbalsta 
kultūras un tūrisma 
pasākumus.

Krāslavas novada 
pašvaldība aicināja 
iedzīvotājus un vie-
sus izvirzīt preten-
dentus nominācijai 
„ Gada viesmīlīgā-
kais uzņēmums”. 
Kopumā tika minēti 
50 uzņēmumi.

N o m i n ā c i j a s 
„Gada viesmīlīgā-
kais uzņēmums” 
balvas ieguvējs - 
Z/S „Bagātības”, 
īpašniece Olga 
Birķe. Saimniece 
vienmēr ar prieku 
uzņem viesus un or-

ganizē ekskursiju pa savu sakopto saimniecību. Pēc ne-
lielas ekskursijas viesmīlīgā Olga viesus ciena ar saviem 
mājas sieriem.

Nominācijas „Gada uzņēmums – novada atpazīstamības 
veicinātājs” balvas ieguvējs - Z/S „Kurmīši”, īpašnieks 
Ivars Geiba. Saimniecībā tiek ražota zāļu tēja, vaska šū-
nas biškopības saimniecībām, vairāk kā 200 dažādu veidu 
sveces un ēteriskās eļļas no dabas parka „Daugavas loki” 
augiem. 2013.gadā saimniecība saņēma Bioloģiskās lauk-
saimniecības atbilstības sertifi kātu, sāka ražot bišu vaska 
sveces. Gada sākumā uzņēmums nosvinējis savu 20.gada-
dienu.

Nominācijas „Gada naktsmītne” balvas ieguvējs - 
brīvdienu māja „Dīva Dorzi”, īpašnieks Juris Bērziņš. 
Brīvdienu māja ir lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai 
draugu lokā Ārdavas ezera krastā. Viesu skaits ar katru 
gadu palielinās, tāpēc saimnieks visu laiku uzlabo pa-
kalpojumu klāstu un kvalitāti. 2012.gadā saimniecība 
sāka nodarboties arī ar aitkopību.

Trīs nākamās nominācijas noteica nevis iedzīvotāju un 
viesu balsojums, bet statistikas dati.

Nominācijā „Gada lielākais apgrozījuma pieaugums” 
uzvarētājs ir SIA „RH Būve”, valdes loceklis Ruslans 
Homutinins. Uzņēmums nodarbojas ar dzīvojamo un 
nedzīvojamo ēku būvniecību. 2013.gadā apgrozījums 
salīdzinājumā ar 2012.gadu pieauga 2,83 reizes.

Nominācijā „Gada lielākais apgrozījums” uzvarē-
tājs ir A/S „Krāslavas piens”, valdes priekšsēdētājs 
Aleksejs Krivenko. Uzņēmuma piedāvātā produkcija: 
sviests, sausais vājpiens, sausais pilnpiens un paniņu 
pulveris. 2013.gadā uzņēmuma apgrozījums bija vairāk 
nekā 9 miljoni eiro, kas ir par 45% lielāks salīdzinājumā 
ar 2012.gadu.

Nominācijā „Pašvaldības budžeta lielākais papildinā-
tājs” tika ņemti vērā VID dati par 2013.gadā iemaksāta-
jām iedzīvotāju ienākuma nodokļu summām. 

Nominācijā „Pašvaldības budžeta lielākais papildinā-
tājs” uzvarētājs ir SIA „Nemo”, valdes priekšsēdētāja 
Inga Zemdega - Grāpe. Galvenais uzņēmuma darbības 
virziens ir kvalitatīva sieviešu apģērba rūpnieciska ra-
žošana eksportēšanai uz Eiropas Savienības valstīm, 
balstoties uz ilgtermiņa sadarbības līgumiem. 2013.gadā 
uzņēmuma iemaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļu 
summa bija gandrīz 90 000 Ls. Gada sākumā uzņēmums 
nosvinējis savu 20.gadadienu.

Krāslavas novada dome saka paldies pasākuma 
sponsoriem – A/S „Krāslavas piens” valdes priekš-
sēdētājam Aleksejam Krivenko, SIA „Nordserviss” 
valdes loceklim Mihailam Žuravskim, SEB bankas 
Krāslavas fi liāles vadītājai Rutai Purvinskai un sa-
darbības partneriem - Latvijas Lauku konsultāci-
jas un izglītības centra vadītājam Ivaram Geibam, 
Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas fi liāles 
vadītājai Ilonai Šlapinai un VID nodokļu pārvaldes 
Krāslavas klientu apkalpošanas centra vadītājai Li-
dijai Moisejai.

Pasākums bija izdevies, paldies Krāslavas novada uz-
ņēmējiem!

Agita Ļebedkova,
uzņēmējdarbības atbalsta 

projekta koordinatore
Elvīras Škutānes foto

„KRĀSLAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”

Anna un Artūrs Ļaksa

Nominācijas „Gada ražotājs” ieguvēji, 
Ernests Milevskis centrā

Aleksandrs Savickis

Domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pasniedza 
balvu Jurim Kokinam

Nominācijas „Gada jaunais uzņēmējs” ieguvēju Nau-
ri Lipšānu apbalvo Agita Ļebedkova

Sergejs Zakrevskis

Ivaram Geibam balvu pasniedz Attīstības nodaļas va-
dītāja Ināra Dzalbe

Olga Birķe
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 „Mums bija liels gods pie-
dalīties šajā ceremonijā. Kad 
nominēto skolu vidū, pilsētu vi-
dusskolu grupā, par labākajiem 
tika nosaukti Daugavpils Krievu 
vidusskola-licejs un Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola, tas bija 
fantastiski patīkami,” ar prieku 
un gandarījumu atzīst Varavīks-
nes vidusskolas direktore Ludmi-
la Senčenkova. 

Skolas kolektīvam šis apbal-
vojums bija negaidīts, bet likum-
sakarīgs. Šī nozīmīgā balva ir 
iegūta, pateicoties pedagogu ko-
pīgajam darbam, kas tiek organi-
zēts, lai veiksmīgi apgūtu dabas-
zinību cikla mācību priekšmetus, 
sākot ar visjaunākajām klasēm. 

Pašlaik trīs Varavīksnes vidus-
skolas absolventi studē Rīgas 
Stradiņa universitātē, divi – Far-
mācijas fakultātē, viens – Medi-
cīnas fakultātē, un vēl divi studē 
bioloģiju Latvijas Universitātē. 
Pieci absolventi studē bioloģiju 
Daugavpils Universitātē, viena 
meitene mācās Medicīnas ko-
ledžā, bet 15 absolventi turpina 
savu izglītību RTU. 

„Kad es sāku strādāt skolā,” 
pastāstīja fi zikas skolotāja  Kla-
ra Sakoviča, „izglītības sistēmā 
lielāka nozīme bija veltīta huma-
nitārajiem mācību priekšmetiem, 
bet dabaszinības palika otrajā 
plānā. Taču tagad, kad es jau bei-
dzu savu darbu skolā, viss ir mai-
nījies, beidzot arī dabaszinībām 
tiek pievērsta lielāka uzmanība.” 

Pēdējos gados olimpiādēs 
praktiski nav uzdevumu, kas būtu 
saistīti ar vienu konkrētu priekš-
metu. Piemēram, risinot uzdevu-
mus ķīmijā un fi zikā, nevar iztikt 
bez matemātikas zināšanām. Tā-
pēc sekmīgas zināšanu apguves 
pamatā, pēc pedagogu domām,  
ir visu dabaszinību skolotāju 
kopdarbs.

„Skolēni no piektās līdz devī-
tajai klasei veic eksperimentus 
bioloģijā, ķīmijā vai fi zikā. Ar 
eksperimentiem mūsu audzēkņi 
nodarbojas arī ģeogrāfi jas stun-
dās. Piemēram, viņi izstrādā 
materiālus par dabas taku, bet 
„ķīmiķi” pēta augsni un ūdeni, 
savukārt „biologi” apkopo infor-
māciju par ķērpjiem,” uzsvēra 
ķīmijas skolotāja Lilija Jasins-
ka. „Vēl svarīgāka ir sadarbība 
starp skolotāju un skolēnu. Savās 
stundās mēs mēģinām atrast pie-
eju katram bērnam. Uzdevumi ir 
diferencēti: stipriem skolniekiem 
– viens variants, bet tiem, kas ir 
vājāki – cits. Ir arī tādi audzēkņi, 
kam atļauts izmantot špikerus, lai 
arī viņi nopelnītu savu četrinie-
ku.” 

Dabaszinību prioritāte -
 pētnieciskais darbs
Visi skolas dabaszinību skolo-

tāji uzskata, ka viena no nozīmī-
gākajām mācību procesa sastāv-
daļām ir skolēnu pētnieciskais 
darbs. 

„Pētnieciskie darbi, kuri ir jā-

raksta visiem bez izņēmuma, ie-
skaitot korekcijas klases, ir mūsu 
mācību priekšmeta prioritāte,” 
paskaidroja Irina Kurilova, biolo-
ģijas skolotāja. „Pagājušajā gadā 
mūsu sestās klases skolnieks aiz-
stāvēja savu pētniecisko darbu 

un piedalījās novada konkursā 
„Skolēni eksperimentē”, kur 1.-
9. klašu audzēkņu konkurencē 
ieguva 2. vietu.”

Veiksmīga mācību
 procesa pamatā 
ir pēctecība 
Skolā veiksmīgi tiek izmantota 

interesanta mācību metode - ve-
cāko klašu skolēni demonstrē 
eksperimentus jaunākajiem skol-
niekiem. Vēl skolas audzēkņiem 
ļoti patīk veikt eksperimentus 
mājas apstākļos un nofi lmēt visu 
procesu, bet pēc tam piedalīties 
dažādos konkursos. 

Kā zināms, jebkura mācību 
priekšmeta apguves procesā ir 
svarīgs pakāpeniskums un se-
cīgums, tāpēc, lai nodrošinātu 
pēctecību starp sākumskolas un 
vidusskolas posmu, vasaras brīv-
laikā skolā tika organizēta ekolo-
ģiskā dienas nometne „Tīra daba, 
tīra dvēsele”, kurā ar 3.-4. klašu 
audzēkņiem strādāja dabaszinību 
(fi zikas, ķīmijas, bioloģijas, kā 
arī ģeogrāfi jas) skolotāji. 

Pamatskolas klašu audzēkņi 
pēta fl oru un faunu Krāslavas 
parkā, Persteņa ezerā, Berende-
jevkā. 

„Tas, ka skolēni pēta un novē-
ro dabas parādības dažādos mūsu 
novada objektos, veicina arī pat-
riotisma audzināšanu, šīs aktivi-
tātes sniedz audzēkņiem prak-
tiskas zināšanas,” ir pārliecināta 
Irina Kurilova. „Bērniem šajā ve-
cumā piemīt liela vēlēšanās iz-
zināt dabas procesu īpatnības, 
tāpēc viņiem jāpiedalās dažādos 
projektos. Līdz ar to interese par 
dabaszinībām saglabājas arī ve-
cākajās klasēs. 5. klašu skolēni 
stundās atceras, ar ko nodarbo-

jās vasaras dienas nometnē, un 
izmanto savu praktisko pieredzi 
teorētisko jautājumu apguvē.”

Pasākumi, kas veicina skolēnu 
interesi par dabaszinībām, tiek 
organizēti ne tikai vietējā līme-
nī. Skola piedalās valsts mēroga 

konkursos un projektos. 
„Kad pagājušajā gadā tika ak-

tualizēts jautājums par obligāto 
centralizēto eksāmenu ķīmijā un 
fi zikā, tika izstrādāts pilotpro-
jekts, un arī mūsu skolu aicināja 
piedalīties šajā izpētē,” pastāstīja 
ķīmijas skolotāja Lilija Jasinska. 
„10. klašu skolēni uzrakstīja mo-
nitoringa darbu, ko var uzskatīt 
par pirmo soli, lai mūsu skolas 
audzēkņi kārtotu obligāto centra-
lizēto eksāmenu ķīmijā. Rezultā-
ti, neskatoties uz to, ka projektā 
piedalījās visi skolnieki – gan ar 
labu sekmju līmeni, gan tie, kam 
ķīmija ir „briesmīgs” mācību 
priekšmets, nebija slikti. 

Ārpusklases darbs 
kā izzinošās intereses
veicināšanas līdzeklis
Bērni labāk apgūst informāci-

ju, kad tā viņiem ir interesanta, 
tāpēc Varavīksnes vidusskolā lie-
la loma ir ārpusklases darbam. 

Skolā regulāri tiek organizētas 
mācību priekšmetu nedēļas, kad 
skolēni iepazīst dažādas zinātnes 
no neparastas puses, tas paplaši-
na skolēnu zināšanas par konkrē-
tiem jautājumiem.

Lai sekmētu skolēnu interesi 
par bioloģiju un motivētu vecā-
ko klašu skolēnus izvēlēties šo 
mācību priekšmetu, kārtojot cen-
tralizētos eksāmenus, skolā tiek 
realizēti divi projekti, kas saistīti 
ar veselīga dzīvesveida populari-
zēšanu. 

Ik gadu skolas parlaments un 
divpadsmito klašu skolēni rīko 
Veselības nedēļu. Vecāko klašu 
audzēkņi gatavo prezentācijas 
par dažādiem tematiem un uzstā-
jas citu skolēnu, tai skaitā sākum-
skolēnu, priekšā. Tie jaunieši, kas 

atbalsta veselīgo dzīves veidu, 
stāsta bērniem par smēķēšanas 
kaitīgumu. Bet tie, kas diemžēl 
jau ir atkarīgi no cigaretēm, brī-
dina jaunāko klašu skolēnus, lai 
bērni neatkārtotu viņu kļūdas. 

„Vecāku interesi izraisīja ak-
tuāls jautājums par datoru un 
mobilo telefonu kaitīgumu,” pie-
bilda bioloģijas skolotāja Ieva 
Bojarčuka. „Pirms tam tika veik-
ta bērnu anketēšana, bet no med-
māsas bija saņemta informācija 
par redzes pasliktināšanās dina-
miku dažādos vecumposmos.
Vecākiem bija piedāvāta iespēja 
vērot eksperimentu - radioaktīvā 
starojuma mērījumus vidē, kur ir 
ieslēgts mobilais telefons. Šī in-
formācija ļoti pārsteidza skolēnu 
vecākus.”

Otrais projekts, kas tiek reali-
zēts skolā, ir veltīts apkārtējās 
vides aizsardzībai un labiekārto-
šanai. Skolēni apzina informāciju 
par vietām pilsētā, kuras ir nepie-
ciešams sakopt, un sakārto šīs te-
ritorijas – tīra mežu, stāda kokus, 
veido puķu dobes. 

Par skolas attīstību
Eksāmenu rezultāti ķīmijā un 

bioloģijā Varavīksnes vidussko-
las absolventiem vairāku gadu 
garumā ir augstāki nekā vidēji 
valstī. Viena no skolas audzēk-
nēm bija Latvijas izlases dalīb-
niece un gatavojās starptautiska-
jai ķīmijas olimpiādei. 

Pirms dažiem gadiem skola 
saņēma uzņēmuma „Grindex” 
fonda prēmiju par panākumiem 
ķīmijas apguvē. Pateicoties šai 
prēmijai, ķīmijas kabinets tika 
aprīkots ar visiem nepieciešama-
jiem tehniskajiem līdzekļiem. 

Pašlaik skola piedalās Dabas 
fonda projektu konkursā un at-
tīstības programmā nākamajiem 
trim gadiem par prioritāti plāno 
izvirzīt dabaszinību bloku. 

„Mums ir ļoti interesantas ie-
ceres, kas saistītas ar skolas at-
tīstību, taču šis projekts vēl nav 
apstiprināts, tāpēc par visām ni-
ansēm pagaidām nerunāsim,” at-
zīmēja skolas direktore Ludmila 
Senčenkova. 

Novembra beigās skolu ap-
meklēja Daugavpils Universi-
tātes rektors Arvīds Barševskis, 
kas ir Latvijas Rektoru padomes 
priekšsēdētājs, tāpēc tikšanās lai-
kā runa bija par augstākās izglītī-
bas specifi ku mūsu valstī.

Kā uzsvēra Ludmila Senčen-
kova, abas mācību iestādes plā-
no noslēgt līgumu par sadarbību 
projektu ietvaros un par iespēju 
izmantot universitātes laboratori-
jas Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas audzēkņu pētnieciskajai 
darbībai, kas, protams, pozitīvi  
ietekmēs dabaszinību apguves 
procesu un uzlabos skolēnu re-
zultātus konkursos, olimpiādēs 
un eksāmenos.

Elvīra Škutāne

LIKUMSAKARĪGS
 APBALVOJUMS

14. novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma balvas pasniegšanas ceremonija. Nominā-
cijā „Dabaszinības” pilsētu vidusskolu grupā par labākajiem ir atzīti Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (lielo pilsētu 
skolu grupa) un Krāslavas Varavīksnes vidusskola (pilsētu skolu grupa).

Izglītības iestādes tiek vērtētas pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos. Skolas sadalītas 4 ka-
tegorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

IZGLĪTĪBA
KRĀSLAVAS 
JAUNSARGU 

CIEMOŠANĀS 
BĒRNUDĀRZĀ 
„PĪLĀDZĪTIS”

Krāslavas bērnudārza „Pīlādzī-
tis” metodiķe Jeļena Vorošilova 
piedāvāja 308. Krāslavas jaunsar-
gu vienībai šī gada 7.novembrī pre-
zentēt savas zināšanas un prasmes. 
Ciemos pie bērniem atnāca 5 jaun-
sargi, kuri bija gatavi pastāstīt par 
Jaunsardzi un savām zināšanām.
No rīta mēs ieradāmies bērnudār-
za teritorijā, kur mūs jau gaidīja 
ļoti daudz ieinteresētu bērnu, viņi 
izrādīja atklātu prieku, kad ierau-
dzīja jauniešus, kas bija ģērbušies 
formas tērpā un kas nesa visdažā-
dāko inventāru. Savu prezentāciju 
iesākām ar nelielu ierindas mācī-
bu. Tika izpildītas visvienkāršā-
kās, bērniem saprotamākās ko-
mandas. Tad visi bērni tika sadalīti 
divās grupās, jaunieši stāstīja par 
Jaunsardzi, par pārgājieniem, kā 
arī rādīja ikvie nam jaunsargam 
nepieciešamo inventāru un dažāda 
veida formas tērpus.

Lai bērniem būtu interesantāk 
un jautrāk, viņiem bija piedāvāts 
pielaikot jaunsargu formu, ķiveri, 
šņorzābakus. Bērnus, kuri, pro-
tams, to vēlējās, izkrāsoja ar mas-
kēšanās krēmu. Bērni ar prieku ap-
lūkoja piedāvāto inventāru, un ar to 
drīkstēja pastaigāties pa teritoriju. 
Tikšanās beigās kopā ar bērniem 
uz sausā spirta liesmas cepām gar-
šīgas konfektes. Pateicībā par dar-
bošanos bērnudārza pārstāvji jaun-
sargiem uzdāvināja grāmatiņas, 
kurās pastāstīts, ar ko nodarbojas 
bērnudārzs, bet bērni mums dāvāja 
savu uzmanību un prieku. 

Dzintars Patmalnieks,
308.Krāslavas jaunsargu vienības

jaunsargu instruktors
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izglītība

Šī gada 19.novembrī Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš un Mazā-
kumtautību konsultatīvās pado-
mes pārstāvji aicināja trīs Latgales 
skolas - Daugavpils Valsts ģimnā-
ziju, Daugavpils 3.vidusskolu un 
mūs, Krāslavas Valsts ģimnāziju, 
- uz diskusiju „Latvijas sabiedrī-
bas saliedētība, no Latgales re-
ģiona raugoties”. Sākumā katrai 
skolai tika dots laiks prezentāci-
jām.  Par svarīgāko Daugavpils 
Valsts ģimnāzijā stāstīja metodi-
ķe Renāte Malnace, bet direktors 
Vitālijs Azarevičs kopā ar skolēnu 
parlamenta prezidenti atklāja bū-
tiskāko Daugavpils 3.vidusskolā 
(mazākumtautību skola). 

Stāstījumu par savu skolu vei-
dojām kopā ar skolēniem, tāpēc 
arī prezentēt devāmies 7 cilvēku 
sastāvā – direktors J.Tukāns, di-
rektora vietnieces A.Juškeviča un 
I. Stikute, kā arī 12.klašu skolēni 
- I.Smirnova, I.Vorslova, S.Kižlo 
un K.Miglāns. Sākumā īsi pa-
stāstījām par Krāslavas novadu 
un Krāslavu, kur gadsimtu gaitā, 
daudzām tautībām un etniskām 
grupām savstarpēji ietekmējoties, 
ir veidojusies vietējā vide; stāstī-
jām par Krāslavas ģerboni, kas at-
klāj kādu svarīgu patiesību – tikai 
kopā airējot, var tikt uz priekšu; 
stāstījām par situāciju savā skolā, 
kur šogad mācās 168 skolēni, no 
kuriem 144 pēc tautības ir latvieši, 
bet ikdienā mājās latviešu valoda 
kā sarunvaloda ir vien 60 bērniem, 
bet, neskatoties uz to, CE latviešu 
valodā rezultāti ir par 12% augstā-
ki nekā vidēji valstī, mums ir aug-
sti rezultāti valsts līmeņa mācību 
priekšmetu olimpiādēs, atklātajās 
olimpiādēs un skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā valstī, 
esam piedalījušies arī starptau-
tiskajā fi lozofi jas olimpiādē, un 
tas šogad mums ļāva Draudzīgā 
Aicinājuma pilsētu skolu reitingā 
ierindoties godpilnajā trešajā vietā 
valstī. 

Stāstījām par pasākumiem sko-
lā, kas priecē ne vien mūs pašus, 

bet kuros piedalīties aicinām arī 
skolēnu vecākus, kā arī pilsētas 
un novada skolu pārstāvjus. Tādi 
pasākumi ir:

patriotisko dziesmu konkurss, 
kas nu jau izvērties par īstu dzies-
mu festivālu (šogad tajā piedalījās 
19 kolektīvi!) un kolektīvu vērtē-
šana notika divās kārtās – ansam-
bļi un klašu kolektīvi; 

zinātnes diena, kad mūsu sko-
lotāji māca un rāda to, par ko 
viņi interesējas un ar ko viņi no-
darbojas savā brīvajā laikā – rotu 
pagatavošana, lietišķās etiķetes 
pētīšana, tekstu šifrēšana un nere-
dzamās tintes pagatavošana... un 
visbiežāk tas nemaz nav saistīts ar 
mācāmo priekšmetu.  

Radošās darbnīcas skolēnu 
brīvdienās – brīnišķīga iespēja 
pusaudžiem un jauniešiem lietde-
rīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Sporta un Tūrisma dienas, ko nu 
jau var dēvēt par starptautiskiem 
pasākumiem, jo tajos piedalās arī 
mūsu partnerskola no Lietuvas - 
Visaginas „Verdenes” ģimnāzija.

Stāstījām, ka lepojamies ne vien 
ar saviem skolēniem un skolēnu 
vecākiem, bet arī ar pedagoģisko 
sastāvu: ģimnāzijā strādā 28 sko-
lotāji, no kuriem 

6 skolotājiem ir 5.skolotāju pro-
fesionālās kvalifi kācijas pakāpe,

10 pedagogiem - 4.skolotāju 
profesionālās kvalifi kācijas pakā-
pe,

15 pedagogiem ir maģistra 
grāds,

9 pedagogi ir novada mācību 
priekšmetu MA vadītāji,

3 pedagogiem ir skolotāja – 
mentora sertifi kāts,

1 pedagogam ir multiplikatora 
sertifi kāts,

2 pedagogiem ir tiesības vadīt 
profesionālās pilnveides kursus, 
jo ir trīs ar IZM saskaņotas un ap-
stiprinātas programmas,

1 pedagogs ir apbalvots ar V 
šķiras Atzinības krustu un ir ie-
celts par Atzinības krusta kava-
lieri,

2 pedagogiem ir piešķirta Ata 
Kronvalda prēmija,

4 pedagogi ir saņēmuši Luda 
Bērziņa prēmiju. 

Un to visu droši vien ietekmē 
arī tas, ka 19 skolotāji ir mūsu 
skolas absolventi!

Pēc skolu prezentācijām uzstā-
jās Konsultatīvās padomes locek-
ļi, dažādu biedrību un korporāciju 
pārstāvji, kas savās runās dedzīgi 
apliecināja, ka svarīgākais un bū-
tiskākais Latvijā dzīvojošajiem 
ukraiņiem, baltkrieviem, lietuvie-
šiem un citu tautību pārstāvjiem 
ir zināt latviešu valodu, cienīt 
un godāt tās valsts kultūru, kurā 
dzīvojam, un būt aktīviem pilso-
ņiem. Valsts prezidents savā runā 
atzīmēja, ka viņam esot patikusi 
mūsu minētā metafora, kas saistī-
ta ar kopīgo airēšanu kuģī, kā arī 
uzsvēra dažādu valodu zināšanu, 
īpaši vācu valodas, nepieciešamī-
bu mūsdienās. A.Bērziņš aicināja 
apgūt vairākas valodas, lai mēs 
varētu droši un brīvi justies Eiro-
pā. 

Pēc diskusijas Valsts prezidents 
aicināja visas skolas nofotografē-
ties, pēc tam sarunas ar diskusijas 
dalībniekiem turpinājās jau brīvā-
kā atmosfērā. Mums nāca klāt vai-
rāki Mazākumtautību konsultatī-
vās padomes pārstāvji un izteica 
komplimentus gan par Krāslavu, 
tās cilvēkiem un viesmīlību, gan 
par mūsu uzstāšanos. 

Šī tikšanās mūsos radīja pozitī-
vas emocijas, jutāmies novērtēti 
un esam pateicīgi par mums izrā-
dīto godu piedalīties šāda līmeņa 
diskusijā. 

Sakām lielu paldies Krāslavas 
novada domei par atbalstu un no-
drošināto transportu. 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
vārdā -

Ilga Stikute, 
direktora vietniece

 audzināšanas jautājumos  

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
 PIEDALĪŠANĀS KONSULTATĪVĀS 

PADOMES DISKUSIJĀ 
VALSTS PREZIDENTA KANCELEJĀ

„ Jūs esat malači!”, „Jūs tiešām bijāt to pelnījuši!” – tās bija frāzes, ko 20.novembrī 
dzirdējām gan no rīta, nākot uz skolu, gan dienas laikā, atbildot uz telefonzvaniem. Ie-
priekšējo dienu svētku izjūta turpinājās...

LABS DARBS, 
AUGSTS NOVĒRTĒJUMS

Indras vidusskolas 8.klases skolnieks Artūrs Smertjevs 
kopā ar krievu valodas skolotāju Ilonu Bunto piedalījās 
Latvijas baltkrievu savienības organizētajā pētniecisko 
darbu konkursā „Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagad-
ne”. 

Jau pagājušajā mācību gadā un vasarā Artūrs kopā ar 
skolotāju meklēja, izzināja, apkopoja materiālus par Edu-
ardu Vaivodišu un izstrādāja pētniecisko darbu  „Eduards 
Vaivodišs – dzimtās zemes dziesminieks”.  

Šāds temats tika izvēlēts tāpēc, ka „no manas mājas loga ir redzama 
māja, kurā kādreiz dzīvoja bijušais Vaivodu pamatskolas skolotājs, balt-
krievu dzejnieks Eduards Vaivodišs, un redzami bijušās Vaivodu skolas, 
nu jau kokiem un krūmiem aizaugušie, pamati ”. Tā rakstīja Artūrs.  

Konkursa žūrija Artūra pētniecisko darbu atzina par vienu no labāka-
jiem savā vecuma grupā. Organizētāji labākos, šim konkursam iesūtītos 
darbus apkopoja un izveidoja grāmatu par Latvijas baltkrieviem. Grā-
matā Artūra darbs ir iedrukāts pirmais. 

Par labi izstrādātu darbu un veiksmīgu tēmas atklāsmi pētnieciskajā 
darbā  „Eduards Vaivodišs – dzimtās zemes dziesminieks” Artūrs saņē-
ma diplomu, bet skolotāja Ilona Bunto - pateicību no konkursa organi-
zatoriem, kā arī piemiņas veltes no Baltkrievijas Republikas vēstniecī-
bas Latvijā un Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas Nacionālā 
kultūras centra. Skolotāja Ilona Bunto piedalījās noslēguma pasākumā 
Rīgā.

Skolas kolektīvs sveic Artūru Smertjevu, kas saņēma diplomu par 
pētnieciskā darba izstrādi, un izsaka pateicību par ieguldīto darbu sko-
lotājai Ilonai Bunto!  Malači! Lai radošas idejas ir turpmāk! 

Inga Jākobsone, Indras vidusskolas direktore 

AICINA UZ ZIEMASSVĒTKU 
KONCERTU!

Latvijas Mūzikas akadēmijas un Daugavpils Mū-
zikas vidusskolas pedagogi un studenti aicina uz 
Ziemassvētku koncertu 2014.gada 9.decembrī 
plkst.16.00 Krāslavas Romas katoļu baznīcā. Pie ēr-
ģelēm Mūzikas akadēmijas profesore-ērģelņiece La-
risa Bulava.

Koncertu atklās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi 
un pedagogi.

Laipni lūdzam!
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26. novembrī Krāslavas Mūzikas skolā notika Daugavpils reģiona MS klavieru nodaļu 
audzēkņu festivāls, kurā savus sasniegumus demonstrēja arī Krāslavas Mūzikas skolas 
audzēkņi. Koncerta noslēgumā visi jaunie muzikanti saņēma pateicības par dalību šajā 
pasākumā.

izglītība

MŪZIKAS FESTIVĀLĀ

Elvīras Škutānes foto

„Esmu gandarīta par to, ka 
centrs ieguva popularitāti ne 
vien tūristu vidū, mūs bieži ap-
meklē arī vietējie iedzīvotāji,” 
pastāstīja Tatjana Kozačuka. 
„Cilvēki priecājas, ka Krāslavā 
parādījās vieta, uz kurieni var 
atvest savus radus un draugus 
no citiem reģioniem. Pie mums 
atnāk arī krāslavieši, kas pašlaik 
dzīvo ārzemēs. Viņi labprāt pērk 
magnētus, krūzītes, konfektes un 
citus suvenīrus ar Krāslavas lo-
gotipu, lai uzdāvinātu tos saviem 
ārvalstu draugiem.” 

Vienā no ēkas pirmā stāva tel-
pām atrodas Tūrisma informā-
cijas centrs, kur tiek piedāvāta 
bezmaksas informācija ne tikai 
par Krāslavas novadu, bet arī 
par visu Latgales reģionu, kā arī 
par citām Latvijas pilsētām. Citā 
telpā tika izvietots Starptautis-
kais kulinārā mantojuma centrs, 
kurā apmeklētājiem piedāvā ie-
gādāties dažādus izstrādājumus, 
ko izgatavojuši vietējie ražotāji 
– tējas, medu, lineļļu, konfektes, 
saldumus („riekstiņus”, „sēnī-
tes”, „kastaņus”), kā arī vietējo 
amatnieku darinājumus - rokdar-
bus un suvenīrus. 

Ēkas otrais stāvs ir paredzēts 
semināru rīkošanai. Šeit ir ne-
liela telpa (līdz 30 cilvēkiem) 
semināra vai vietējās produkci-
jas degustācijas pasākuma orga-
nizēšanai, telpa kafi jas pauzei, 
ar laiku tiks ierīkota arī virtuve. 
Lai pabeigtu remontdarbus ēkas 
trešajā stāvā, vēl ir nepieciešami 
fi nansiāli ieguldījumi. 

„Cerēsim, ka nākamā gada 
pašvaldības budžetā nepiecie-
šamie līdzekļi tiks paredzēti,” 
atzīst TIC vadītāja. „Mēs plā-
nojam trešajā stāvā ierīkot zāli 
dažādām ekspozīcijām. Pēc 
Krāslavas mākslinieku domām, 
šī telpa ir ideāli piemērota izstā-

žu rīkošanai.” 
TIC speciālisti pat negaidīja, 

ka centra darbība veicinās arī uz-
ņēmējdarbības attīstību Krāsla-
vas novadā. 

„Piemēram, jaunieši atnāk pie 
mums, apskata dažādus izstrādā-
jumus, kurus izgatavoja tādi paši 
kā viņi jaunākās paaudzes pār-
stāvji, un uzdod  sev jautājumu: 
„Bet kāpēc es nevaru? Varu!” 
Pavisam nesen savus izstrādā-
jumus – paštaisītas sveces - pie 
mums atnesa Dominika Podja-
va, četrpadsmitgadīga meitene. 
Visi brīnās - vai tādā vecumā var 
reģistrēt savu saimniecisko dar-
bību Valsts ieņēmumu dienestā? 
Izrādās, ka var,” paskaidroja 
Tatjana. „Mūsu biedrība „Latga-
les kulinārā mantojuma centrs” 
pieņem preces, pamatojoties uz 
pavadzīmēm, tāpēc personai, 
no kuras mēs pērkam izstrādā-
jumus, ir jābūt reģistrētai VID. 
Uzcenojums mums ir minimāls, 
jo galvenais, pēc mūsu domām, 
nevis nopelnīt, bet gan populari-
zēt mūsu novadu un mūsu amat-
niekus.” 

Tuvojas Ziemassvētki, un ide-
ju dažādām dāvanām centrā ir 
ļoti daudz – sveces, eglīšu rotā-
jumi no vaska, konfektes, kera-
mika, koka izstrādājumi, teksti-
lijas un citi suvenīri. 

Lai atvieglotu pircējiem 
pirmssvētku raizes, šeit tiek pie-
dāvātas jau gatavas un noformē-
tas dāvanas. Pašlaik var pasūtīt 
arī Adventes vainagus. 

Starp citu, jau drīz preču sorti-
ments papildināsies ar šokopastu 
- tā ir speciāli iepakota 100 gra-
mu šokolādes tāfelīte, bet uz tās 
iesaiņojuma tiks attēloti Krāsla-
vas skati. Šo ēdamo suvenīru 
sauc arī par šokolādes pastkarti, 
jo to var nosūtīt pa pastu.

Tatjana Kozačuka: „Pils kom-

TŪRISMS
TATJANA KOZAČUKA:

„Būsim priecīgi 
izskatīt dažādas  idejas, 

ko gaidām 
no krāslaviešiem”

Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs un Tūrisma 
informācijas centrs (TIC),  kas nesen tika izvietoti grāfu 
Plāteru pils kompleksa restaurētajā ēkā, ātri iegūst po-
pularitāti ne tikai mūsu novada iedzīvotāju vidū, bet arī 
Latgales reģiona ietvaros. Krāslavas novada tūrisma in-
formācijas centra vadītāja Tatjana Kozačuka uzsver, ka 
piedāvāto pakalpojumu klāsts ir viens no plašākajiem vi-
sas Latvijas mērogā. 

pleksa teritorijā mēs plānojam 
organizēt dažādus pasākumus. 
Gribētos, lai grāfu Plāteru pils 
kompleksā norisinātos daudz da-
žādu aktivitāšu, lai pašvaldības 
milzīgais ieguldījums šīs ēkas 
rekonstrukcijā veicinātu pozitī-
vus sasniegumus un rezultātus.  
Būtu jauki, ja arī mūsdienās, 
tāpat kā Plāteru laikos, šī vieta 
būtu sakoptākā visā Krāslavā. 

Mēs centīsimies maksimāli 
efektīvāk un aktīvāk piedalīties 
projektos kopā ar mūsu partne-
riem no Lietuvas un Baltkrievi-
jas, piesaistot fi nanšu līdzekļus 
pils kompleksa attīstībai, un, 
protams, būsim priecīgi izskatīt 
dažādas idejas, ko gaidām no 

krāslaviešiem.” 
TIC un Kulinārā mantojuma 

centra darba laiks svētku die-
nās:

24., 25., 26., 27., 28.decembris 
- 10.00 - 15.00

31. 12., 01. - 02.01. - 
brīvdienas
3. - 4. janvāris - 10.00 - 15.00

Elvīra Škutāne, 
autores foto 
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Iespiests SIA „Latgales druka”
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sports

pasākumi

Rudens izskaņā, 24. novembrī, Daugavpilī norisinājās 
Latgales reģiona sacensības volejbolā jauniešiem un jau-
nietēm (1996.-1998.g.dz.). 

Šoreiz Krāslavas un Dagdas novadus gan puišu, gan meiteņu kon-
kurencē pārstāvēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas, kuras tie-
sības piedalīties reģionālajās sacensībās bija izcīnījušas jau iepriekš. 
Sacensībās piedalījās labākās Latgales reģionu vidusskolu komandas 
no Daugavpils, Rēzeknes novada, Balviem, Preiļiem. Abas Krāslavas 
komandas startēja labi. Mūsu komandas bija gan individuāli spēcīgas, 
gan saliedētas. Īpaši jāuzteic Krāslavas Valsts ģimnāzijas puišu koman-
da, kura savā apakšgrupā ierindojās pirmajā vietā, bet  fi nālspēlēs sprai-
gā cīņā ieguva bronzas godalgas. Līdz sudraba medaļām pietrūka pavi-
sam nedaudz, taču, kā zināms, sports ir arī nedaudz veiksmes spēle. Arī 
meiteņu komanda startēja godam un ierindojās ceturtajā vietā - uzreiz 
aiz godalgoto trijnieka. Šīs sacensības bija lieliska pieredze jaunajiem 
volejbolistiem kā arī stimuls turpmākajam darbam. 

 Abu komandu vārdā izsaku lielu pateicību mūsu sporta skolotājiem 
Natālijai Raudivei un Dmitrijam Duškinam, bez kuru nesavtīgā un 
cītīgā darba mēs nebūtu spējuši tikt tik tālu. Paldies Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam un Krāslavas novada domei par 
sniegto atbalstu, nodrošinot mūsu braucienu ar autobusu. 

Ieva Jokste, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece 

 6.decembrī plkst. 14.00 Krāslavas KN - Latgales senioru deju kopu
 ziemas sadancis „Satiksimies dejā”.

 Ieeja bez maksas.

12.decembrī plkst. 17.00 svētku egles iedegšana pilsētas lauku-
mā.

aicina darbā
Krāslavas novada Indras 

pagasta pārvalde aicina 
darbā grāmatvedi (darbs 
no 2015.gada 1.janvāra). 
Prasības kandidātam:

• labas latviešu valodas zināša-
nas;

• obligātas teorētiskas zināšanas 
grāmatvedībā (vēlama augstākā 
vai vidējā speciālā izglītība grā-
matvedībā);

• labas datorprasmes;
• darba pieredze grāmatveža 

amatā;
• teicamas datoru programmas 

zināšanas (programma „Horizon” 

(Apvārsnis) vai „Proteus”);
• analītiskā domāšana;
• atbildības izjūta;
• spēja uzņemties iniciatīvu un 

patstāvība lēmumu pieņemšanā;
• godīgums, precizitāte.
Pieteikuma – motivācijas vēs-

tuli un CV sūtīt uz e-pastu - ind-
ra@kraslava.lv vai iesniegt Indras 
pagasta pārvaldē līdz 2014.gada 
10.decembrim.

Vajadzības gadījumā tiks nodro-
šināta dzīvojamā platība.

 Kontaktinformācija: 65621398 
vai 26392391.Krāslavas invalīdu biedrība „STARIŅŠ” sēro par Anatolijas Pliv-

čas aiziešanu mūžībā un izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Krāslavas novada invalīdu biedrība „Stariņš” 
sveic dzimšanas dienā Inesi Borku- Ržečicku!

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums - grūts, bet skaists,
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija,

Mirkļus skaitīsim, ko žēl bij projām laist.

Krāslavas novada invalīdu biedrība „Stariņš”
 sveic biedrības locekļus un visus Krāslavas novada 

invalīdus Starptautiskajā invalīdu dienā!
No visas sirds vēlam, lai Jūsu gara spēkam un gribai nebūtu ro-

bežu, lai Jūsu dzīvē vienmēr būtu daudz optimisma, lai Jūs uztu-
rētu augstu dzīves tonusu, vēlam daudz uzmanības un izpratni no 
apkārtējo puses, tuvinieku siltumu un mīlestību, laimi un veiksmi!

ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, MĒS ROTĀJAM SAVU PILSĒTU!
Krāslavas novada dome aicina arī šogad visus pilsētas iedzīvotājus, uzņēmumu un ies-

tāžu vadītājus iesaistīties mūsu pilsētas izrotāšanā Ziemassvētkiem. 
Skaistāk un interesantāk noformēto māju, balkonu, lodžiju, skatlogu un fasāžu  īpaš-

nieki tiks aicināti uz domi un saņems balvas.

Krāslavas novada TIC un 
biedrība „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” aicina 
pieteikties Ziemassvētku tir-
dziņam, kas notiks 20.decem-
brī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Krāslavas kultūras namā. 

PROGRAMMĀ:
Latgales amata meistaru da-

rinājumi un Latgales kulinārā 
mantojuma gardumi jūsu dāvanu 
grozam.

Dziesmas un dejas kopā ar Zie-
massvētku vecīti un rūķiem.

Ziemassvētku foto studija – foto 
klubs „Zibsnis”.

Piparkūku un prieka darbnīcas 
ar čaklajiem rūķiem Krāslavas tū-
risma informācijas un starptautis-
kajā kulinārā mantojuma centrā. 

Degustācijas un citi pārsteigumi…
Laipni aicinām krāslaviešus un 

Krāslavas viesus apmeklēt tirdzi-
ņu, lai visiem kopā radītu jauku 
atmosfēru un iegādāties Ziemas-
svētku dāvanas – amatnieku da-
rinājumus, svētku rotājumus, gar-
dumus un našķus!

Piedalīties tirdziņā aicinām 
ikvienu Latgales un citu reģio-
nu amatnieku, Latgales kulinārā 
mantojuma tīkla uzņēmumus un 
citu reģionu tirgotājus, kas var no-
drošināt krāslaviešus un pilsētas 
viesus ar jaukām Ziemassvētku 
dāvanām, gardumiem un tradici-
onāliem Ziemassvētku ēdieniem.  

Aicinām pieteikties tirgotā-
jus līdz 12.decembrim pa tālruni 
26487763 (Inta) vai e-pastā: tic@
kraslava.lv 

Lai mierīgs un veiksmīgs pirms-
svētku laiks!

sludinājumi
 Pārdod lietotas virtuves mēbe-

les un gāzes plīti. T.28396410.
 Pārdod zemi Lauku ielā 16А, 

Krāslavā, 671 m2. T.28966736.
 Kārtīga ģimene vēlas īrēt māju 

uz ilgāku laiku, var būt veca, bet 
silta. T.25304358.

 Pārdod „Audi A4 1,6” , sedans, 
1997. g., pelēks met., teicamā 
stāvoklī, TA 2015.g., lietie diski, 
lūka, labas M+S riepas, nav ne-
pieciešami ieguldījumi, 1950 eiro. 
T.29425213.

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā).

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

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

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

Viss aizgājis – kas izdzīvots un bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vladimira Vjatkina ģimenei un pie-
derīgajiem sakarā viņa aiziešanu mūžībā.

SIA „Augstceltne” kolektīvs 

„23.novembrī pulksten 
17:25 Krāslavas novada 
Ūdrīšu pagastā, ārpus ap-
dzīvotas vietas, automa-
šīna VW Golf, kuru vadīja 
1960.gadā dzimis vīrietis, 
notrieca gājēju, 1960.gadā 
dzimušu vīrieti, kurš tuvu 
braucoša transportlīdzekļa 
priekšā šķērsoja ceļa brau-
camo daļu. Gājēja apģērbs 
bija bez gaismu atstarojo-
šiem elementiem. Cietušais 
ar dažādiem lūzumiem tika 
nogādāts slimnīcā”, pazi-
ņoja Valsts policijas Latga-
les reģiona pārvaldes dar-
binieki.

Atbilstoši Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijas datiem,  lielākā 
daļa jeb 71% negadījumu, kuros 

pērn gājuši bojā gājēji, notikuši 
Latvijas reģionos, tostarp Latgalē 
ievainoti 114, bet dzīvību zaudē-
juši 13 gājēji. Visbiežāk Latgales 
reģionā gājēji cietuši Daugavpilī, 
kur notikusi aptuveni puse minēto 
negadījumu, bet Rēzeknes nova-
dā fi ksēts augstākais bojā gājušo 
skaits – četri gājēji. Raksturīgi, ka 
67% negadījumu, kuros cieš gājē-
ji, notiek diennakts tumšajā laikā, 
turklāt gada pēdējos mēnešos to 
skaits ievērojami palielinās. 

Visbiežākais iemesls negadīju-
miem ir gājēju paviršība pret pra-
sību ka, pārvietojoties diennakts 
tumšajā laikā un nepietiekamas 
redzamības apstākļos, ir jāvalkā 
gaismu atstarojošā veste vai ap-
ģērbs ar atstarojošiem elemen-

tiem. 2013.gada pieredze rāda, ka 
vispārgalvīgākie ir bijuši gājēji 
Vidzemē un Latgalē, kur dzīvī-
bu zaudējuši attiecīgi 22 un 13 
cilvēki, savukārt Zemgalē fi ksēti 
desmit bojā gājušie, bet Kurzemē 
gājēji bijuši ievērojami piesardzī-
gāki – pieci negadījumi ar letālām 
sekām.

Šogad uz Latvijas ceļiem bojā 
gājuši jau 53 gājēji, savukārt ie-
vainoti vairāk nekā 740. Tāpēc 
ikviens iedzīvotājs aicināts ne vien 
pats diennakts tumšajā laikā valkāt 
gaismu atstarojošu apģērbu, bet rū-
pēties arī par līdzcilvēku redzamī-
bu uz ceļa un glābt viņu dzīvības, 
dāvinot tuviniekiem, draugiem vai 
klientiem „gaismas vestes” vai at-
starojošu apģērbu.

AICINĀM PIEDALĪTIES TIRDZIŅĀ! IEDZĪVOTĀJU 
IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas  Slimoka-
se” atgādina, ka pacienta 
iemaksu par 2015.gada  
I ceturksni, kas sastāda 
EUR 21.34, jānomaksā līdz 
31.12.2014.g. (ieskaitot). 
Nomaksājot pēc norādītā 
termiņa, pacienta iemak-
sas grāmatiņa stāsies spē-
kā pēc 10 dienām, skaitot 
no pēdējā nomaksas datu-
ma.

    
  Slimokases 

administrācija

Tumšajā laikā valkājiet gaismu atstarojošu apģērbu!


