RŪPNĪCA TIKA ATKLĀTA –
RAŽOŠANA UZŅEM APGRIEZIENUS
Oktobra beigās SIA „Latgran”,
viens no vadošajiem kokskaidu
granulu ražotājiem Eiropā, oficiāli
atklāja rūpnīcu Krāslavas novadā,
blakus dzelzceļa stacijai „Krāslava”. Lūgtos viesus no Rīgas uz
jaunās ražotnes atrašanās vietu atgādāja speciāls vilciena sastāvs.
Pēc ekskursijas pa rūpnīcas teritoriju un gaisa balonu salūta visi
klātesošie tika aicināti uz svētku
pusdienām. Pasākuma turpinājumā rūpnīcas saimnieki pateicās sadarbības partneriem, bet beigās
apsveikumus pieņēma ražotnes
vadītāji.
Rūpnīcas būvdarbi sākās pagājušā gada augusta mēnesī, bet jau
šovasar testa režīmā tika uzsākta
ražošana. Pašlaik rūpnīcā strādā
28 cilvēki. Ražošanas jauda – 150
tūkst. tonnu gadā.
Kā pastāstīja SIA „Latgran” valdes loceklis Mārtiņš Zvejnieks,
rūpnīcas celtniecības izmaksas sasniedza apmēram 14 milj. eiro.
Krāslavas rūpnīca ir trešā tāda tipa
ražotne Latvijā, pirmās divas veiksmīgi darbojas Jaunjelgavā (no
2005.gada) un Jēkabpilī (no
2008.gada).
Kā izejvielu granulu ražošanai
izmanto skuju un lapu koku materiālus. 90% gatavās produkcijas
tiek eksportēts uz koģenerācijas
stacijām Zviedrijā un Dānijā, kur
granulas tiek izmantotas siltuma
un elektroenerģijas ražošanai.
SIA „Latgran” valdes priekšsēdētājs Jarls Ragnars Valdens pievērsa uzmanību tam, ka pašlaik
uzņēmums vairs neplāno paplašināt kokskaidu granulu ražošanu
Latvijā. Firmas īpašnieks ar ironi-

ju „pateicās” par sadarbību Latvijas birokrātiem, jo netika atbalstīts
SIA „Latgran” lūgums piešķirt
līdzfinansējumu ES fonda projekta īstenošanai.
Ņemot vērā to, ka uzņēmums atrodas Krāslavas novada teritorijā
un lielākā daļa tā darbinieku ir
Krāslavas iedzīvotāji, SIA „Latgran” valdes loceklis Mārtiņš
Zvejnieks apsolīja piedalīties novada sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt novada domi gan morāli,
gan materiāli.
Svinīgajā rūpnīcas atklāšanas
pasākumā Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
sveica
uzņēmuma
īpašniekus un visus klātesošos un
atzīmēja, ka ir gandarīts ar to, ka
sagaida viesus vienā no visattālākajiem Latvijas novadiem, kuram
atbilstoši pagājušā gada statistikas
datiem salīdzinājumā ar citiem novadiem izdevās piesaistīt vislielāko Eiropas Savienības fondu
finansējumu.
„Pozitīvs ir tas fakts, ka mēs sadarbojamies ar mūsdienīgiem uzņēmumiem. Tagad mēs varam

redzēt šī kopīgā darba rezultātu,”
uzsvēra Gunārs Upenieks.
Līdz ar ražošanas līnijas atklāšanu Krāslavā pārstrādes apjomi uzņēmumā „Latgran” palielināsies,
tātad pieaugs arī kokmateriālu patēriņš. Rūpnīca atrodas blakus
dzelzceļa stacijai „Krāslava”, tāpēc uzņēmums domā par iespējām
nākotnē importēt izejvielas no
Baltkrievijas Republikas.
Elvīra Škutāne,
autores foto

JAUNATNES IDEJAS
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAI

Kas ir raksturīgs jauniešu viedoklim? Inovatīva pieeja, jaunas idejas,
neparasti risinājumi! Pie apaļā galda Krāslavas novada domē tikās pašvaldības vadība un pilsētas skolu parlamentu pārstāvji. Tikšanos organizēja Krāslavas novada jauniešu koordinatore Julianna Moisejenkova.
Katra no skolām sagatavoja konkrētus priekšlikumus par to, ko var
mainīt Krāslavā. Savas vēlmes skolēni izteica novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam un viņa vietniekam Viktoram Moisejam.
Daudzas idejas bija saistītas ar brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Visi tikšanās dalībnieki uzskata, ka Krāslavas jauniešiem ir nepieciešamas telpas, kur viņi varētu pulcēties brīvajā laikā, rīkot dažādus pasākumus un vienkārši kontaktēties. Jaunieši noraidīja priekšlikumu
piešķirt šīm vajadzībām telpas kādā no skolām.
Diskotēkas kultūras namā, slidotavas un skeitborda laukuma ierīkošana, populāru kinofilmu seansi, jauniešu raidījumi Krāslavas televīzijā –
šie pasākumi, pēc skolu parlamentu pārstāvju domām, neprasa ievērojamus finanšu ieguldījumus.
Jaunatne izteica priekšlikumus, kurus varētu adresēt vietējiem uzņēmējiem. Piemēram, viena no tādām interesantām idejām - atvērt kafejnīcu, kas pulcētu sporta līdzjutējus. Ņemot vērā to, ka Krāslavas novadā ir
daudz jaunu talantu, būtu lietderīgi izveidot skaņu ierakstu studiju. Biznesmeņi varētu padomāt arī par nelielu kinozāli.
Gunārs Upenieks uzsvēra, ka, iespējams, pilsētas vadība ne vienmēr
pareizi saprot jauniešu problēmas, tāpēc viņu ierosinājumi un palīdzība
ir ļoti nozīmīgi. Novada vadītājs pastāstīja par pašvaldības iecerēm pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas: tiek plānots paplašināt sporta
skolas ēku un uzbūvēt atpūtas centru ar baseinu, kas domāts gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ziemā pilsētas parkā, aiz stadiona, ir paredzēts
ierīkot hokeja laukumu.
Uz jautājumu par telpām, kur varētu sapulcēties jaunieši no dažādām
skolām, domes priekšsēdētājs sniedza šādu atbildi: „Mēs meklēsim piemērotas telpas, taču, lai saņemtu finansējumu pasākumu rīkošanai, piedāvāju jums rakstīt projektus, kurus izskatīs novada deputāti.
Pašvaldībai ir iespējas piešķirt līdzekļus jaunatnes ideju realizācijai.”
Kad jauniešu problēmas tika pārrunātas, izrādījās, ka skolēnu vidū ir
aktuāli arī citi jautājumi – kad tiks nokrāsotas aizsargbarjeras uz tilta pāri
Daugavai, vai ir plānots atjaunot asfalta segumu daudzdzīvokļu māju
pagalmos, vai ielu apgaismojums var būt nodrošināts visu nakti, kad tiks
atrisināta situācija ar darba algām aploksnēs?
Atvadoties Gunārs Upenieks pateicās jauniešiem par atsaucību un izteica savu ierosinājumu: „Tagad gaidīsim, kad jūs aicināsiet mūs uz tikšanos.”

Elvīra Škutāne,
autores foto
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Krāslavas

novada centrālajā bibliotēkā
14.novembrī plkst.17.00 tiks organizēta tikšanās ar mūsu novadnieku
Oskaru Peipiņu – dziednieku un hipnopsihoterapeitu. Projekta „Latvi-

jas dziednieku gads – 2012”
nedēļu kalendāra ar 27 dziednieku
padomiem prezentācija. Saruna ar
idejas autoru un veidotāju. Ieeja –
brīva.
gasta pārvalde tiIndras pa
ka atzīta par uzvarētāju Latgales reģionā konkursa
„Sakopsim ceļus Latvijā!” nominācijā „Par ieguldījumu valsts autoceļu kopšanā 2011". Šajā
nominācijā tika izvirzīti tie valsts
autoceļiem piegulošo zemju īpašnieki, kuri bez atlīdzības kopuši
Latvijas Valsts ceļu reģionālo nodaļu pārziņā esoša valsts autoceļa
zemes nodalījuma joslu un saņēmuši konkursa komisijas augstāko
vērtējumu savā reģionā.
mas katoļu
Krāslavas Ro
baznīcā ir beigusies centrālā altāra augšējās daļas
gleznojuma
restaurācija.
Freskas autors ir itāļu mākslinieks
Filipo Kastaldi. Freskā attēloti Sv.
Pēteris un Sv.Pāvils, kompozīciju
noslēdz jau uz velves gleznots apjomīgs kronis, ko tur divi eņģeļi.
Pie freskas restaurācijas trīs gadus ir strādājuši Latvijas un Polijas
restauratori - Dmitrijs Laščetko un
Tomašs Dziuravecs ar palīgiem,
restaurācijas darbiem nepieciešamo finansējumu piešķīra Latvijas
un Polijas puses. Kā atzīst baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis,
tagad freska izskatās kā grāfu Plāteru laikos.
cis foto albums
Klajā nā
„Krāslava – Zarasi”.
Jaunajā izdevumā tverti fotomirkļi
no abu pierobežu pilsētu dzīves gadalaiku maiņa, vēstures elpa,
šodienas mantojums, cilvēki ikdienā un svētkos. Pie albuma sagatavošanas strādāja Ināra Dzalbe,
Anatols Kauškalis un biedrība
„Foto klubs “Zibsnis””. Albumā
skatāmo fotogrāfiju autori ir: I. Alžanova, I.Andžāne, J.Bērziņš Soms, A.Bulatovs, G.Čižika,
K.Fedirka, I.Geiba, A.Gončarovs,
V.Joņina, A.Kauškalis, O.Kovaļčuka, Ā.Leonoviča, A.Mackevičs,
V.Pauliņš, I.Solima. Skaistais iespieddarbs paredzēts prezentācijas
vajadzībām.
las diena”, kas
Akcijā „Sko
šī gada oktobrī visā
Latvijā notika pirmsskolas, speciālās un vispārējās izglītības iestādēs, pašvaldības deputāti tika
aicināti uz vairākām stundām kļūt
par pedagogu „ēnām” un vērot pedagogu ikdienas darbu, novērtējot
pedagogu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. PII
„Pienenīte” par pedagogu „ēnu”
uz laiku kļuva Krāslavas novada
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Varavīksnes vidusskolā deputāti Viktorija Vengreviča un
Andris Uzuls, Valentīna Bārtule
apmeklēja Indras vidusskolu, Vera
Bīriņa - Robežnieku pamatskolu,
Viktors Moisejs - Krāslavas pamatskolu, bet Ēvalds Cauņa Valsts ģimnāziju.

15. novembrī
pskst.18.00
Krāslavas mūzikas skolas
telpās (Rēzeknes ielā 4)
notiks mikrorajona
iedzīvotāju tikšanās
ar domes amatpersonām.

UZSĀKTA PIEDRUJAS SV. NIKOLAJA
PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS RESTAURĀCIJA
Pierobežā ar Baltkrieviju - Piedrujā, ar kuru
sākas Latvija un mūsu
Krāslavas novads, līdz
ar citiem svarīgiem kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem tur atrodas viena no skaistākajām un arhitektoniski interesantākajām
baznīcām - Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo
baznīca.
Pēc vēsturiskām ziņām, baznīca būvēta
1885. gadā, kad vecā koka baznīciņa vairs nespēja apkalpot visus pareizticīgos. Mūra baznīcas celtniecība turpinājās divus gadus. 1887.
gadā apkārt baznīcai tika uzbūvēts žogs ar vārtiem.
Šobrīd baznīca atrodas avārijas stāvoklī. Pēdējo reizi kapitālais remonts tika veikts
1924.-1929. gados. Baznīcas centrālajā daļā
jumta nesošās konstrukcijas ir satrupējušas,
jumta segums sarūsējis. Griestos un sienās izveidojušās plaisas, sūcas mitrums, krīt apmetums. Logu rāmji ir sapuvuši. Arī ķieģeļu žogs
ir ļoti novecojis. Apzinoties baznīcas bēdīgo
stāvokļi, draudzes locekli kopā ar priesteri iesaistījās Krāslavas novada domes un „KNHM”
projektu konkursā ar mērķi uzsākt baznīcas
restaurāciju un kā pirmo svarīgāko darbu ieplānoja uzsākt jumta atjaunošanu. Jo tieši tā kritiskais stāvoklis negatīvi ietekmē baznīcas kopējo
stāvokli, pakāpeniski tiek bojātas arī citas konstrukcijas un telpas. Projekta ietvaros bija ie-

plānots daļēji atjaunot jumta nesošo konstrukciju, nomainīt jumta skārda segumu, sakārtot
baznīcas apkārtni un pievērst sabiedrības uzmanību baznīcas problēmām un vajadzībām.
Pateicoties projekta atbalstītājiem, kuri patiešām ir saprotoši pret cilvēku garīgajām vajadzībām un ne vienu reizi vien snieguši atbalstu
Krāslavas novada baznīcām, tika uzsākts arī
mūsu baznīcas jumta remonts. Vasarā tika iegādāts kokmateriāls nesošo konstrukciju remontam, iegādāts jauns skārds, kas atbilst
jumta restaurācijas nosacījumiem. Ar Piedrujas
pagasta padomes palīdzību tika labiekārtota
baznīcas apkārtne. Cītīgi strādāja gan draudzes
locekļi, gan vienkārši interesenti, gan priesteris
ar savu ģimeni – kas ar padomu, kas ar rokām,
kas ar lūgšanām. Rudens sākumā lielākie darbi
tika pabeigti, šobrīd projekta realizācija tuvojas nobeigumam, kaut arī baznīcas restaurācijas darbi atrodas tikai sākotnējā stadijā, tos
būtu nepieciešams turpināt. Tādēļ aicinām atbalstītājus un sabiedrību kopumā uz turpmāko
sadarbību un sapratni par to, ka, ja garīgās lietas mums visiem būs pienācīgā cieņā, tad arī citās jomās mums veiksies krietni labāk.
No sirds pateicamies Krāslavas novada domei un „KNHM” sponsoriem, Piedrujas pagasta padomei un visiem, kas sadzirdēja mūsu
lūgumus un sniedza baznīcai reālu atbalstu.
Protams, ceram uz turpmāko sadarbību, jo neatrisinātu problēmu joprojām paliek daudz. No

savas puses arī mēs sniegsim atbalstu mūsu novadam un cilvēkiem ar savām lūgšanām gan
par mūsu valsti, gan par ģimenēm un bērniem,
gan par katru cilvēku - viņa dvēseles mieru,
veselību, un citām ikdienas vajadzībām.
Projekta darba grupa

INOVĀCIJU BIZNESS - NĀKOTNES INVESTĪCIJAS
Oktobra beigās Vitebskā notika
starptautiskais forums „Inovāciju
bizness - nākotnes investīcijas”.
Latvijas delegācijas sastāvā šajā
pasākumā piedalījās uzņēmēji no
dažādām pilsētām, pašvaldību un
sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Latgales plānošanas reģiona
delegācijas priekšgalā bija Gunārs Upenieks.
Foruma gaitā tika apspriesti dažādi jautājumi par uzņēmējdarbības jomas attīstību un konkrētas
tēmas, kas ir saistītas ar Latgales
reģionu un Krāslavas novadu.
Kā zināms, Krāslavas novada
dome jau otro gadu strādā pie projekta, kas paredz loģistikas centra
izveidošanu Piedrujas pagastā,
netālu no Latvijas valsts robežas
ar Baltkrieviju.

Kā paskaidroja Gunārs Upenieks, pašlaik abas puses – gan
Baltkrievijas pierobežas pašvaldības, gan Latgales reģiona pārstāvji vēlas, lai centrs atrastos
viņu teritorijā.
„Neskatoties uz to, ka Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī atbalsta centra
radīšanas ideju Krāslavas novadā,
galīgo lēmumu pieņems Baltkrievijas pašvaldības,” uzsvēra novada domes priekšsēdētājs. „Līdz ar
to mums jādara viss iespējamais,
lai veicinātu kaimiņu valsts pārstāvju interesi. Mēs plānojam izstrādāt projektu ar mērķi iegūt
Eiropas Savienības finansējumu,
kurā iekļausim arī dažas pozīcijas, kas ir īpaši izdevīgas baltkrievu pusei. Piemēram, ceļu

JAUNA LAIPIŅA
PĀRI RUDŅAS UPEI

Izvaltā tika uzbūvēta laipiņa
pāri Rudņas upei, tā ceļot izvaltiešu dzīves kvalitāti un apmierinot sociālās vajadzības.
Projekta rezultāts ir ilglaicīgs - tas ir ieguldījums cilvēku labklājībā. Laipiņa ir droša
un pievilcīga.
Visas aktivitātes tika veiktas
biedrības biedru brīvprātīgā
darba rezultātā. Strādājot pie
laipas būvniecības, izveidojās
domubiedru grupa. Tas rosina
domāt, ka būs jauni projekti,
jauni darbi, jauni izaicinājumi
un cilvēki, kuri darbosies kāda
laba mērķa labā.
Šis projekts deva arī pozitīvu ieguldījumu izvaltiešu saliedēšanā. Tas pierāda, ka

iedzīvotāji paši var palīdzēt
sev un līdzcilvēkiem.
Projekts „Laipiņa izvaltiešiem” realizēts projektu konkursa ietvaros, kuru atbalsta
VAS „Hipotēku un zemes
banka” klientu klubs „Mēs paši”.
Konkursa mērķis - veicināt
iedzīvotāju iniciatīvas, dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanu, sekmējot sabiedriskā labuma
vairošanu
kopienas
teritorijā.
Projekta pieteicējs un izpildītājs ir biedrība „ATTĪSTĪBAI”.
Inga Leikuma,
biedrības „ATTĪSTĪBAI”
valdes priekšsēdētāja

remonts, satiksmes drošības
uzlabošana krustojumos, autostāvvietu būvniecība. Turklāt mēs
piedāvāsim partneriem no Baltkrievijas interaktīvu izstādi, kur
viņiem būs iespēja reklamēt savas
preces Eiropas Savienības mērogā.”
Foruma laikā tika apspriests
jautājums par „brīvo” 50 kilometru zonu, kas vēl joprojām nav līdz
galam atrisināts. Pašlaik ir noslēgta vienošanās par kopīgo tikšanos, kas norosināsies Vitebskā.
Ir plānots apspriest visus praktiskos aspektus, nosacījumus un
konkrētus pasākumus, kas jāņem
vērā pašvaldībām, kuras ietilpst
atvieglotās robežas šķērsošanas
zonā.
Elvīra Škutāne

Piesaki savu
projektu konkursā!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iedzīvotājus
pieteikties atbalsta saņemšanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai
mājokļos. Pieteikšanās konkursā - līdz
šī gada 30.novembrim.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu iespējams saņemt, piesakot
projektus
konkursa
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” otrajā
kārtā. Kopējais otrās kārtas pieejamais
finansējums ir 6 975 559,16 lati. No
šiem līdzekļiem vienam projektam
maksimāli pieejamā summa būs līdz
50% no kopējām projekta izmaksām,
bet ne vairāk kā 7000 lati.
Konkursa mērķis ir atbalstīt mazu
jaudu iekārtu iegādi un uzstādīšanu
dzīvojamajās mājās, kas ļauj izmantot
siltumenerģiju un elektroenerģiju no
atjaunojamajiem resursiem, piemēram, saules baterijas, vēja ģeneratorus,
biomasas apkures katlus, siltumsūkņus
un citus. Pieteikties atbalstam var dzīvojamās mājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku
veidota biedrība.
Plašāka informācija par šo konkursu, pieteikšanos un saziņas iespējām
pieejama VARAM mājas lapas sadaļā
„Klimata pārmaiņu finanšu instruments” - http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=13925.

„Palīdzēsim baznīcai!”

PROJEKTĀ APGŪTĀS
PRASMES PALĪDZĒS
SAGLABĀT LATGALEI
TRADICIONĀLĀS
AMATU PRASMES
Ir veiksmīgi noslēdzies Latgales
kultūras programmas finansētais projekts „Radošās darbnīcas bērniem”,
kuru gada laikā īstenoja Indras pagasta, Indras kultūras nama un Indras
mākslas un mūzikas skolas darbinieki.
Projekta „Radošās darbnīcas bērniem” īstenošanas rezultātā tika sarīkotas četras radošās darbnīcas
bērniem pirms Ziemassvētkiem, Lieldienām, Līgo un Miķeļiem.
Ziemassvētku radošajās darbnīcās
skolēni apguva auduma eņģeļu un
virteņu darināšanu no dažādiem dabas materiāliem.
Lieldienu radošajās darbnīcās bērni
apguva Lieldienu olu veidošanas un
rotāšanas prasmes.
Līgo radošajās darbnīcās bērni apguva svečturu veidošanu un mezglošanas prasmes, tika veidotas pīnes
svečturu iekāršanai.
Miķeļdienas radošajās darbnīcās tika apgūtas salmu puzuru veidošanas
prasmes.
Projekta īstenošanā izgatavotie rotājumi tika radoši izmantoti telpu noformēšanā: Ziemassvētku eņģeļi un
virtenes tika izmantoti Indras kultūras
nama telpu rotāšanai Ziemassvētkos;
Lieldienu olas rotā Indras saieta nama
telpas; svečturi un puzuri rotā aušanas
darbnīcas telpas.
Nodarbību laikā skolēni iepazinās
ar latviskajām rakstu zīmēm un tradicionālajiem rotājumiem, pilnveidoja
un apguva jaunas prasmes darbā ar
dzijām, audumu, mālu, dabas materiāliem. Projektā apgūtās zināšanas papildināja skolēnu prasmes un iemaņas
par tradicionālajiem latviešu rakstiem
un gadskārtām raksturīgiem rotājumiem. Projektā apgūtās prasmes palīdzēs saglabāt Latgalei tradicionālās
amatu prasmes. Ņemot vērā interesi
par projektu, papildus projektā plānotajām aktivitātēm tā īstenotāji kopā ar
bērniem, kuri apmeklēja darbnīcu rīkotās nodarbības, novembra vidū piedalīsies Indras kultūras nama rīkotajā
pasākumā un mācīs visiem interesentiem apgūtās rotājumu darināšanas
prasmes.
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Kultūras nama skatuve, treniņtērpi, mierīgi sarunājas vecāka gadu gājuma sievietes. Pēc mirkļa skan
mūzika un sākas pārvērtības – cēla stāja, graciozas kustības, acīs - dzīvesprieka dzirkstis.
„Domājam tikai par deju!.. Smaidām!.. Sarunas pārtraucam!.. Eleganti padodam roku!.. Dejojam graciozi!..”
Viņas dejo valsi. Visas pārējās domas pēkšņi kaut kur pazūd, atkārtojas tikai viena: „Cik viņas ir
skaistas!”
Laimīgas, smaidošas, sirsnīgas, ar mirdzošām acīm, dzīvespriecīgas, optimistiskas, ar humora izjūtu, ar labu noskaņu un prasmi arī citiem uzlabot garastāvokli – tādas ir dāmas
no deju kopas „Mežrozīte”.
Šī gada beigās kolektīvs svinēs 5 gadu jubileju. No
2006.gada līdz šai dienai repertuāra klāsts paplašinājās, tagad tajā ir 35 dejas– franču, angļu,
īru, skotu, latviešu,
latgaliešu, ebreju
un daudzas citas.
Krāslavā deju kolektīvs „Mežrozīte” ir ļoti iecienīts un populārs, tas piedalās dažādos
pasākumos. Skatītāji vienmēr ar siltumiem aplausiem uzņem dejotājas pilsētas svētkos, pensionāru ballēs, dažādu
uzņēmumu bijušo darbinieku atpūtas vakaros. Deju kopai
notiek koncerti ne tikai Indrā, Skaistā, Šķeltovā, Kalniešos,
ar saviem priekšnesumiem tā priecēja skatītājus Vārkavā,
Daugavpilī, Aglonā un Špoģos. Turklāt „Mežrozīte” katru
gadu piedalās Latgales novada senioru festivālā.
Droši vien visiem ir zināms, ka daudzas idejas, kuru mērķis ir dažādot Krāslavas senioru dzīvi, pieder pensionāru
biedrības priekšsēdētājam Edmundam Gekišam. Tieši viņam radās doma par to, ka varētu izveidot kolektīvu, kurā
dejotu tikai sievietes. Pamatojums ir saprotams. Vīriešu šajā

vecuma grupā jau nav tik daudz, un atrast tos, kas ir aktīvi,
grib dejot un piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ir diezgan grūti. Deju skolotāja Aloīda Andžāne atbalstīja Edmunda Gekiša ideju. Tā radās deju kopa „Mežrozīte”. 5 gadu garumā
tās vadītāja ir Aloīda Andžāne.
„Mēs vienmēr atbalstām un ar lielu cieņu izturamies pret
mūsu vadītāju,”
uzsver kolektīva
dalībnieces. „Viņa iemācīja mūs
būt elegantām,
labi izskatīties un
veiksmīgi uzstāties publikas priekšā.”
Repertuāra izvēle, organizatoriskie jautājumi, iknedēļas
mēģinājumi, semināri un vēl daudz citu lietu ietilpst kolektīva vadītājas pienākumos. Aloīda Andžāne izvēlas arī skatuves tērpu fasonus. Dāmas no „Mežrozītes” ir apburošas
debesu zilās krāsas kleitās, eleganci viņām piešķir tērpi bordo sarkanā krāsā, bet pīlādžu ogu krāsas kleitās viņas ir
vienkārši neatvairāmas. Daži kostīmi tika šūti, pateicoties
sponsoru palīdzībai, citi – par projekta līdzekļiem, to uzrakstīja kolektīva dalībniece Valentīna Kokina.
Tagad deju kopā ir 14 dalībnieces, kolektīva kodols saglabājās līdz šim laikam. Neskatoties uz to, ka „Mežrozītei”
vienmēr ir ļoti patīkami saņemt aicinājumus piedalīties koncertos, kas notiek citos pagastos vai pilsētās, dalībnieces atzīst, ka mājās dejot ir daudz vieglāk. Savas sienas un
skatuve palīdz, pēc vairākiem mēģinājumiem ir labi zināmas visas pozīcijas.
„Krāslavā ir ļoti talantīgas sievietes,” ir pārliecināta kolektīva dalībniece Zenta Meldere. „Mūsu deju kolektīvā iesācējas apgūst dažas dejas jau pēc 3-4 mēģinājumiem.
Turklāt mēs ne tikai dejojam. Mums ir arī savas dziedātājas,
mūziķes un pat dzejnieces. Galina Bukovska dzejo, viņa
bieži velta dzejoļus mūsu kolektīva dalībniecēm. Par spīti
savam vecumam, mēs labi protam parādīt sevi! Publika ar
skaļiem aplausiem un sajūsmas saucieniem uzņem mūsu
„ča-ča-ča” un „rokenrolu”.
Kolektīva dalībniecēm ir divkāršs prieks, kad uz koncertiem atnāk viņu tuvinieki. „Mežrozītes” dāmām netrūkst uzmanības un komplimentu no vīru, bērnu un mazbērnu puses.
Radinieki dāvina ziedus, fotografē un vienmēr atbalsta.
Katrai sievietei šis kolektīvs nav tikai dejas. Tā ir arī saskarsme, fiziskā slodze, iespēja aizmirst par ikdienas problēmām un nedomāt par vientulību.
Visjaunākajai kolektīva dalībniecei ir 64 gadi, vecākajai –
77 gadi. Kad sākās saruna par vecumu, dāmas kļuva domīgas. Nē, viņas nedomāja par aizgājušo laiku un saviem gadiem. Sievietes šaubās, vai Krāslavā būs līdzīgs kolektīvs
pēc 15-20 gadiem?
Patiešām, vai mēs, jauna paaudze un vidēja vecuma cilvēki, varēsim atrauties no datoriem un televizoru ekrāniem,
aizmirst par krīzi un vienkārši mīlēt dzīvi, kā to darīja tie,
kas piedzīvojuši kara šausmas un represiju gadus, izjutuši
badu un nabadzību.
Viņas dzīvoja daudz grūtākos ekonomiskos laikos, taču
neskatoties uz to – mīlēja, audzināja bērnus, gāja ciemos,
dziedāja dziesmas. Viņas vienkārši mācēja būt laimīgas.

„DEJOJAM GRACIOZI!..
SMAIDĀM!..”

INFORMĀCIJA
ZEMNIEKIEM
Analizējot esošo situāciju linu audzēšanas un pārstrādes nozarē, var secināt,
ka attīstības līmenis ir ļoti zems, sējumu
platības ir niecīgas.
Rēzeknes linu fabrikai (SIA „Baltiks
EAST”) gadā ir nepieciešams 1500 t linu
šķiedras, tas nozīmē, ka nepieciešamais
linu stiebriņu daudzums ir 4500 t. Lai
nodrošinātu uzņēmumu ar vajadzīgajām
izejvielām, esam spiesti tās iepirkt Eiropā un Baltkrievijā. Ir nepieciešams attīstīt linu nozari tepat Latvijā. Lai varētu to
izdarīt, Rēzeknes linu fabrika, Krāslavas
linu fabrika, Preiļu linu fabrika un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs nodibināja biedrību „Linu un kaņepju
pārstrādes klasteris”. Jau šogad tika uzsākts pilotprojekts linu audzēšanā, lai
pārliecinātos par ekonomisko izdevīgumu. 118 ha tika apsēti ar garšķiedras liniem un 7,5 ha - ar kaņepēm. Linu
sējumi bija Preiļu, Krāslavas un Rēzeknes novadā. Galvenā problēma linkopībā
līdz šim ir bijusi novākšana. Šogad situācija mainījusies.
Īstenojot pilotprojektu, tika iegādāta
linu novākšanas tehnika: linu plūcējs, 2
atpogaļotāji, apvērsējs un 2 preses no
Holandes, kas ļāva samērā īsā laikā novākt ražu un uzlabot stiebriņu kvalitāti.

Ražas novākšana tika uzsākta 15.jūlijā
pēc jaunas tehnoloģijas, vācot linus agrajā dzeltengatavībā.
Neskatoties uz nepastāvīgiem klimatiskajiem apstākļiem , šobrīd visa raža ir
novākta un nogādāta linu pirmapstrādes
uzņēmumos. Rēzeknes linu fabrikai ir
cieša sadarbība ar Beļģijas un Holandes
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar linu
sēklkopību, kā arī ir iespējas iegādāties
linu novākšanas tehniku par pieņemamām cenām.
Analizējot šī gada pilotprojekta rezultātus, secinām, ka iegūt 4 linu stiebriņu
tonnas no1 ha ir reāli, pārstrādājot iegūtā
pēc jaunas tehnoloģijas šķiedra, nedalot
to īsajā un garajā, ir kvalitatīva. Ar iegūtajiem rezultātiem esam apmierināti.
Aicinām Latgales zemniekus iekļauties kopēja projektā un ierīkot sējumus
savās saimniecībās
(kaut arī nelielās platībās).
Esam gatavi iznomāt vai arī nopirkt
zemes gabalus, kas būtu piemēroti linu
audzēšanai.
Mēs jūs uzklausīsim un esam gatavi
slēgt līgumus par abpusēji pieņemamām
cenām par labas kvalitātes izaudzētiem
liniem.
Sīkāka informācija pa tālruni
64607292,
28301283,
e-pasts:
zinalin@inbox vai tālr. 26555314.

Aloīda Andžāne labi zina, ko novēlēt savām dejotājām–
veselību viņām pašām un viņu bērniem, sirsnīgas attiecības
ģimenē, optimismu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Un,
protams, biežāk smaidīt!
Tas arī ir pats galvenais mūsu dzīvē. Visam pārējam nav
tik lielas nozīmes.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Kolektīva dalībnieces – par Aloīdu Andžāni:
„Gleznainā, salām
bagātā Ežezera krastos izstaigājusi mātes
un tēva gudrības, ņēmusi par labu pirmās
veiksmes un vilšanās,
skolodamās Ezernieku vidusskolā, vēlāk
Rīgā, Aloīda guvusi
nenogurstoši raito dejas soli, droši vien ņēmusi no dzimtās
puses ezera dzidrajiem ūdeņiem un liegajiem viļņiem. Uz
dzīvi viņa apmetas
rītausmas
pilsētā,
gleznainos Daugavas
krastos – Krāslavā.
No 1967. gada Aloīdas vadīto kolektīvu
soli skan deju kurpju
un zābaku izsistais
ritms Daugavas un Skonto stadionos, Rumbulā, Ķeizarmežā, Spilvē, Rīgā, uz kultūras namu skatuvēm un brīvdabas
estrādēm Latgalē un citviet Latvijā.
Dalība Skolu jaunatnes un Vispārējos dziesmu un deju
svētkos, festivālos ir kā ikdiena un balva par paveikto, par
to, ko Aloīda dara ar prieku un atbildības sajūtu. Viņa dejo,
viņa māca dejot.
Aloīda ir čakla māmiņa un nenogurstoša gaidīto pankūku
cepēja saviem 3 mazbērniem, kas arī dejo.
Viņas ikdienas vārds ir darbs, ko sauc – deja. Paldies Tev,
Aloīda!”

IR VEIKTI ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS DARBI
Projekta
„Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
Krāslavas novada pašvaldības
ēkās” KPFI-7/51 ietvaros objektos „Krāslavas Varavīksnes vidusskola”, „Krāslavas
pamatskola” un „Robežnieku
pamatskola” ir veikti darbi,
kas turpmāk veicinās šo ēku
energoefektivitātes uzlabošanu.
2011.gada laikā tika veikts
pasākumu komplekss skolu
energoefektivitātes paaugstināšanai, tādā veidā samazinot
oglekļa dioksīda emisiju daudzumu un siltumenerģijas patēriņu.
Darbus Krāslavas pamatskolā veica PS „UNI BŪVE”,
un to kopējās izmaksas ir Ls
398 470.00, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas
izmaksas
sastādīja
Ls

247 502.95, šos darbus veica
SIA „BORG”, Robežnieku
pamatskolā darbus veica līgumsabiedrība „ROLS un
NORDSERVISS”, izmaksas
sastādīja Ls 120 290.07.
Darbu būvuzraudzību veica
SIA „Jurēvičs un partneri”,
bet autoruzraudzību – Ineta
Buka.
Projekta ietvaros tika veikta
ēku fasāžu, cokola, jumta pārseguma siltināšana, kā arī logu
nomaiņa.
Ieguvumi pēc projekta realizācijas:
pasākumu īstenošana ļaus
samazināt siltuma patēriņu
ēkā;
tiks samazināts enerģijas
patēriņš uz 1 m2;
tiks pagarināts ēkas konstrukciju kalpošanas laiks;
tiks ierobežota atmosfēras
piesārņošana ar siltumnīcas
efektu izraisošām gāzēm;
tiks optimizēti Krāslavas
novada pašvaldības līdzekļi.

Klimata pārmaiņu finanšu
instruments (KPFI) ir Latvijas
Republikas valsts budžeta
programma.
KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata
pārmaiņu radītajām sekām un
sekmēt siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus
ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan
privātajā sektorā, tehnoloģiju,
kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus attīstīšanu un
ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšanai).
KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma
vienību (NDV) pārdošanas,
ko veic starptautiskās emisiju
tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem.
Andris Rukmans,
projekta vadītājs
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VALSTS
SVĒTKU
PASĀKUMI
KRĀSLAVĀ
14.novembrī
17.30 – tematisks pasākums
„Skani, mana tēvu zeme” mūzikas
skolā.

17.novembrī
18.00 – Gada novadnieku godināšana, svētku koncerts kultūras
namā.

18.novembrī
17.00 – Ievas Akurateres koncerts kultūras namā.

20.novembrī
15.00 – Senioru balle, deju kopas „Mežrozīte” 5 gadu jubilejas
koncerts.

Biedrība „Stariņš” sveic
novembrī dzimušos:

POĻIEM GARŠOJA
KRĀSLAVAS MAIZE,
ALUS UN
LINSĒKLU EĻĻA
Uniejova – ūdens, dabas un vēstures pilsēta – atrodas pašā Polijas sirdī, Lodzas vojevodistē.
Pilsētas galvenā vērtība – karstie avoti, kur ūdens no
2km dziļuma virszemē nonāk 70 grādu temperatūrā.
Ar Uniejovas pilsētu un pagastu esam pazīstami jau
vairākus gadus, taču ciešāki sakari starp pašvaldībām
nodibinājās tikai pēdējā laikā.
Visi bijām liecinieki lieliskajam Uniejovas jauniešu
pūtēju orķestra sniegumam šovasar pilsētas svētkos,
un reizē ar mūziķiem Krāslavā viesojās arī Uniejovas
pilsētas un pagasta mērs Juzefs Kačmareks (Jozef
Kaczmarek).
Tiekoties ar domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, abi vadītāji vienojās par nepieciešamību dibināt
ciešākus un noturīgākus kontaktus starp pašvaldībām
un uzņēmējiem.
Tam par iemeslu bija arī novada domes delegācijas
viesošanās Uniejovas pilsētā š.g. 4. un 5.novembrī.
Delegācija, kuras sastāvā bija arī vairāki domes deputāti , apmeklēja pilsētas mēriju, kur tika parakstīta
vienošanās starp Krāslavu un Uniejovu par sadarbības
attīstību kultūras, sporta, tūrisma un vides aizsardzības
jomās, par kontaktu veidošanu un pieredzes apmaiņu
starp uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, skolu jaunatni.
Vienošanos parakstīja Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Uniejovas pašvaldības vadītājs Juzefs Kačmareks.
Pirmie soļi tuvināšanās procesā tika sperti jau nekavējoties, pasniedzot dāvanās un kopīgi degustējot
Krāslavā cepto maizi, Krāslavas dzīvo alu un Franča

jubilejā - Staņislavu Saviču,
Inesi Borku-Ržečicku;
dzimšanas dienā - Janīnu Rutkovsku, Jūliju Lebedoku, Georgiju
Sotņikovu, Vladislavu Grundānu,
Staņislavu Ravdivi, Sņežanu Vasiļenoku.
Būs brīnumi, ja vien tiem
noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!
Būs saskaņa, ja vien to radīt
spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!

Zalboviča zemnieku saimniecībā spiesto linsēklu eļļu.
Šie produkti tika atzīti par lieliskiem un poļi izrādīja
interesi par tālāku sadarbību ar to ražotājiem.
Krāslavas delegācijai tika dota iespēja apmeklēt vairākas pašvaldības iestādes, tūrisma objektus, zemnieku saimniecības un savām acīm skatīt, kā uz samērā
neliela zemes pleķīša attīstīt savu biznesu – turēt fermu ar 4 tūkst. pīļu, audzēt sīpolus, kopt augļu dārzu
8ha platībā.
Uniejovas pašvaldības vadība ieinteresējās par mūsu apkures sistēmu, par jauno kokšķeldas ražotni, par
sadarbības iespējām ar Baltkrieviju.
Rezultātā tika norunāts, ka Uniejovas delegācija decembra sākumā apmeklēs mūsu novadu.
Inga Kavinska, autores foto

20. novembrī pkst.15.00 Krāslavas kultūras namā notiks Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai
veltīts senioru pasākums. Vakara
gaitā tiks godināti novada jaunie
pensionāri. Tiks svinēta deju kopas
„Mežrozīte” 5 gadu jubileja. Lūdzam paņemt līdzi groziņu.
Lūgums jaunajiem pensionāriem
pieteikties pa tālruni 65622191
līdz 15.novembrim (ieskaitot).

Meža inventarizācija, cirsmu
stigošana, dastošana, palīdzēsim
pārdot jūsu īpašumu, cirsmu par
maksimāli augstu cenu (sniedzam starpniecības pakalpojumus, pārstāvēsim Jūsu intereses
darījumos ar mežu). www.traderise.net,
tālr.
25429181,
25881773.

LATVIJAS LABĀKO VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU „TOP 100”
ASINSDONORU CENTRS
aicina 2011.gada 16.novembrī
no plkst. 9.00. līdz 12.00.
Krāslavas poliklīnikas telpās
uz donoru dienu.
Donoram tiek piešķirta pusdienu
nauda – Ls 3,00. Obligāti jāņem
līdzi pase. Donors var būt vecumā
no 18 līdz 65 gadiem, ar svaru virs
50 kg.
Pirms asins nodošanas nedrīkst
lietot alkoholu!

Š.g. 28. un 29.novembrī
Svetlana Bogdanova
(SIA „Veselības centrs”),
PĒDU CENTRA
tehniskais ortopēds
un pēdu datordiagnostikas
speciālists pieņems
Mobilā mamogrāfa kabinetā
pie Krāslavas slimnīcas
uzņemšanas nodaļas
Rīgas ielā 159, Krāslavā.

Konsultācija +
podometrijas
izmeklējums:
pieaugušajiem – 20 Ls,
bērniem – 15Ls,
ģimenei – 2 pers. – 30 Ls,
3 pers. – 40 Ls,
4 pers. – 50 Ls.
Pieraksts pa tālr. 67847200
Sirds veselības kabinets aicina
pilsētas un rajona iedzīvotājus bez
maksas un bez ārsta nosūtījuma
pārbaudīt holesterīna un cukura līmeni asinīs, izmērīt asins spiedienu, kā arī noteikt sirds slimību
riska faktorus. Pieteikšanās pa tālruni 65681659.
Reģistrācijas laiks: pirmdien, ceturtdien - 09.00-10.30; otrdien,
trešdien - 11.00-12.30.

Katru gadu „Neatkarīgā” veido Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu „Top 100”, ņemot
vērā centralizēto eksāmenu rezultātus. Tomēr
jāuzsver, ka eksāmenu rezultāti ir tikai viens
no vairāk nekā 20 kritērijiem, kas raksturo skolu izglītības kvalitāti un, veidojot topu, ņemts
vērā iegūto A, B un C līmeņu skaits attiecībā
pret faktiski kārtoto eksāmenu skaitu konkrētajā skolā.
Analizējot vidējos rezultātus atsevišķos centralizēto eksāmenu priekšmetos, salīdzinot ar
pagājušo gadu, pieaugušas abiturientu krievu
valodas zināšanas. Ja pērn franču valodas eksāmens kārtots ar labākiem rezultātiem, tad šogad to nomainījusi krievu valoda - vidējais
uzdevumu izpildes procents ir 70,5.
Vissliktākie rezultāti tāpat kā 2010. un 2009.
gadā ir matemātikā. Šogad vidēji eksāmenā izpildīti tikai 35,6% uzdevumu. Zems izpildes
procents konstatēts vēsturē un fizikā - attiecīgi
43,8% un 46,5%.
Interesanti, ka, salīdzinot 9. un 12. klases
valsts valodas eksāmenu rezultātus, tie krasi atšķiras - pamatskolas absolventi eksāmenu izpildījuši par 64,9%, bet vidusskolēni -tikai par
49,6%. Sliktākas zināšanas 12. klašu skolēni
šogad uzrādījuši arī vācu valodas eksāmenā; ja
pirms gada uzdevumu izpildes procents sasniedza 60 un vairāk procentu, tad šogad tie ir vairs
tikai 56%.
Lai iegūtu ģimnāzijas statusu, skolām jāatbilst noteiktiem kritērijiem - skolēnu skaitam
10.-12. klasē republikas pilsētā jābūt ne mazākam kā 180, iepriekšējos divos mācību gados
ne mazāk kā 60 procentiem skolēnu mācību sasniegumu novērtējumam centralizētajos eksāmenos jāatbilst A, B, vai C līmenim, kā arī
izglītības iestādei jāpiedalās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba pilnveides organizēšanā. Skolas ar ģimnāzijas statusu sabiedrībā
novērtētas īpaši atzinīgi, taču skolu tops atklāj,
ka šāds pieņēmums var būt maldīgs - ne viena
vien ģimnāzija palikusi ārpus simtnieka.
Arī labāko skolu augšgalā mijas gan Rīgas,
gan Latvijas novadu vidusskolas un ģimnāzijas. Piemēram, no topa pirmā desmitnieka tikai
puse ir ģimnāzijas, bet no „Top 100” - 37.
Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu
„Top 100” (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem)
1. 99,5% Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
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2. 95,5% Viļakas Valsts ģimnāzija
3. 94,9% Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
4. 94,7% Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
5. 93,1% Āgenskalna Valsts ģimnāzija
6.93,1% Rīgas 49. vidusskola
7. 92,9% Rīgas 64. vidusskola
8. 92,1% Rīgas Centra humanitārā vidusskola
9. 91,6% Madonas Valsts ģimnāzija
10. 90,3% Rīgas Teikas vidusskola
11. 89,2% Rīgas Franču licejs
12. 88,9% Daugavpils Valsts ģimnāzija
13. 88,8% Rēzeknes 1. vidusskola
14. 88,7% Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzija
15. 88,5% Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
16. 88,1% Cēsu Valsts ģimnāzija
17. 88% Daugavpils 3. vidusskola
18. 87,8% Rīgas 40. vidusskola
19. 87,5% Valmieras Valsts ģimnāzija
20. 87,2% Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
21. 86,8% Gulbenes novada Valsts ģimnāzija
22. 86,7% Siguldas Valsts ģimnāzija
23. 86% Iļģuciema vidusskola
24. 85,8% Rīgas 25. vidusskola
25. 84,9% Špoģu vidusskola
26. 84,2% Jelgavas Valsts ģimnāzija
27. 83,9% Bauskas 1. vidusskola
28. 83,9% Rīgas angļu ģimnāzija
29. 83,7% Preiļu Valsts ģimnāzija
30. 83,6% Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
31. 83,5% Olaines 1. vidusskola
32. 83,3% Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
33. 83,1% Rīgas 34. vidusskola
34. 83,1% Rīgas Klasiskā ģimnāzija
35. 82,5% Rīgas Hanzas vidusskola
36. 81,8% Tukuma Raiņa ģimnāzija
37. 81,6% Gulbīša vidusskola
38. 81,5% Jēkabpils Valsts ģimnāzija
39. 81,1% Salas vidusskola
40. 80,9% Aglonas vidusskola
41. 80,6% Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola
42. 80,3% Ziemeļvalstu ģimnāzija
43. 80,2% Pilsrundāles vidusskola
44. 80,2% Rīgas Doma kora skola
45. 80,1% Ilūkstes 1. vidusskola
46. 79,9% Rēzeknes Valsts ģimnāzija
47. 79,7% Rīgas 10. vidusskola
48. 79,6% Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
49. 79,5% Ogres Valsts ģimnāzija
50. 79,3% J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu
ģimnāzija
51. 79,3% Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
52. 79,2% Ezernieku vidusskola
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53. 79,2% Talsu Valsts ģimnāzija
54. 78,9% Limbažu 3. vidusskola
55. 78,8% Jelgavas 5. vidusskola
56. 78,4% Ogres 1. vidusskola
57. 78,3% Mārupes vidusskola
58. 78,3% Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
59. 78,2% Jūrmalas Valsts ģimnāzija
60. 78,2% Rīgas 84. vidusskola
61. 78,1% Natālijas Draudziņas ģimnāzija
62. 77,9% Kārsavas vidusskola
63. 77,5% Ērgļu vidusskola
64. 76,7% Rēzeknes 5. vidusskola
65. 76,7% Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija
66. 76,6% Daugavpils 9. vidusskola
67. 76,6% Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
68. 76,5% Rīgas lietuviešu vidusskola
69. 76,3% Baltinavas vidusskola
70. 75,8% Limbažu 1. vidusskola
71. 75,8% Cesvaines vidusskola
72. 75,7% Nautrēnu vidusskola
73. 75,7% Ventspils 1. ģimnāzija
74. 75,4% Rīgas 93. vidusskola
75. 75,4% Rīgas Juglas vidusskola
76. 74,5% Balvu Valsts ģimnāzija
77. 74,1% Krāslavas Valsts ģimnāzija
78. 74% Aizkraukles novada ģimnāzija
79. 73,9% Jumpravas vidusskola
80. 73,9% Liepājas 15. vidusskola
81. 73,9% Varakļānu vidusskola
82. 73,7% Babītes vidusskola
83. 73,5% Rīgas 69. vidusskola
84. 73,5% Valkas ģimnāzija
85. 73,3% Saldus 2. vidusskola
86. 73,2% Dobeles Valsts ģimnāzija
87. 73,2% Rīgas Kultūru vidusskola
88. 73,0% Bebrenes vidusskola
89. 72,9% Auces vidusskola
90. 72,6% Rīgas 96. vidusskola
91. 72,6% Ugāles vidusskola
92. 72,5% Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
93. 72,4% Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
94. 71,9% Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
95. 71,2% Olaines 2. vidusskola
96. 71,2% Priekules vidusskola
97. 71,1% Druvas vidusskola
98. 70,9% Ķekavas vidusskola
99. 70,6% Līvbērzes vidusskola
100. 70,6% Ventspils 4. vidusskola
70,6% Rīgas 94. vidusskola
70,6% Rīgas igauņu vidusskola
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