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Rekonstrukcijas darbu ietva-
ros ir rekonstruēts Rēzeknes ie-
las braucamās daļas posms 590 
m garumā no Vienības ielas līdz 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pa-
matskolai (ieskaitot gājēju ietves 
izbūvi). Papildus ir veikta arī gā-
jēju ietves izbūve 450 m garumā 
līdz krustojumam ar Vasarnieku 
ielu (ieskaitot posmu pie pilsē-
tas kapiem) un 386 m garumā no 
krustojuma ar Vasarnieku ielu līdz 
Latgales ielai. 

Tehniskajā projektā noteikto ri-

sinājumu izpildei ir uzstādītās gā-
jēju drošības barjeras 223 m ga-
rumā un 34 jaunās ceļa zīmes, ie-
rīkotās 2 pieturvietas, labiekārtota 
teritorija 2550 m2 platībā. Ir veik-
ti pasākumi vienlīdzīgu iespēju 
principa nodrošināšanai, uzlabo-
jot vides pieejamību personām ar 
funkcionāliem traucējumiem - gā-
jēju ietves ir izbūvētas ar vienmē-
rīgām nobrauktuvēm pie privāt-
mājām un ielu pieslēgumiem; pie 
krustojumiem un nobrauktuvēm 
uz gājēju ietvēm ir paredzēts spe-

ciāls reljefa segums, kas papildus 
ir izcelts dzeltenā krāsā; ceļa zīm-
ju stabi ir aplīmēti ar kontrastējo-
šo lenti). 

Rekonstrukcijas darbus veica 
SIA „Ošukalns” un SIA būvfi r-
ma „Ceļi un tilti” un to kopējās 
izmaksas ir Ls 517 850.27. Re-
konstrukcijas darbu būvuzraudzī-
bu nodrošināja SIA „Jurēvičs un 
partneri”, bet autoruzraudzību – 
SIA „L4 ceļu projekti”.

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 
523 148.43, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda piešķirtais fi nansē-
jums ir Ls 427 516.00 (81.72 %).

Andris Rukmans,
Elvīras Škutānes foto

IR  VEIKTA  RĒZEKNES  IELAS 
POSMA  REKONSTRUKCIJA

Projekta „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uz-
ņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta” ietvaros Krāslavas 
pilsētā ir noslēgušies darbi pie Rēzeknes ielas posma re-
konstrukcijas.

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai vel-
tītajā pasākumā godināja labākos sportistus un viņu tre-
nerus.

6.decembrī Krāslavā notiks konference lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”, 
ko organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs”. Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja piedalīties diskusijās un darba 
grupās par lauksaimniekiem un mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investīcijām, pla-
tībmaksājumiem un citām aktualitātēm.

Konferences norises vieta: Krāslavas kultūras nams, Rīgas iela 26, sākums – plkst. 11.00, 
noslēgums – plkst. 15.30. Ierašanās un reģistrācija - no plkst. 10.30.

Jūsu interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlaties dzirdēt atbildes, iesūtīt uz e-pasta adresi: 
laukutikls@llkc.lv. Papildus informācija Valsts Lauku Tīkla mājas lapā: www. laukutikls.lv. 

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA -
 LABĀKĀ  ARODBIEDRĪBAS 
ORGANIZĀCIJA 2012.GADĀ

Lai izceltu 
un suminā-
tu aktīvākās 
un izcilākās 
arodbiedrības 
organizācijas, 
Latvijas Brī-
vo arodbied-
rību savienī-
ba katru gadu 
pasniedz bal-
vu LABĀKĀ 
ARODORGANIZĀCIJA.  Balvas mērķis ir atbalstīt aktīvākās arodor-
ganizācijas, kuras īpaši veiksmīgi darbojas darbinieku sociālo, ekono-
misko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā. 

Šogad balvu saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas arodbiedrī-
bas organizācija. Arodbiedrības priekšsēdētāja  Margarita Ļahova, kura 
vada arodorganizāciju jau vairākus gadus,  burtiski „stāv un krīt” par 
katru arodbiedrības biedru savā kolektīvā. Pateicoties priekšsēdētājas 
neatlaidībai, drosmei un  reizēm pacietībai, ARODBIEDRĪBA kolek-
tīvā ir cieņā. Pirmorganizācijā ļoti veiksmīgi darbojas sociālās  palī-
dzības fonds.  Arodbiedrības darbs šajā kolektīvā katram biedram  ir 
zināms un reāli redzams,  liels paldies jāsaka kolektīva arodbiedrības 
komitejai, kura šo darbu veic sabiedriskā kārtā.

Kolektīvā ir noslēgts koplīgums, visi sociāli ekonomiskie jautājumi 
tiek apspriesti un pieņemti koleģiāli, pamatojoties uz spēkā esošām tie-
sību normām. Arodbiedrība aizstāv un palīdz saviem biedriem darba 
likuma tiesiskajā regulējumā, priekšsēdetāja informē biedrus par visām 
novitātēm, grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar biedru tiesības un 
intereses. 

 Regīna Sakoviča, 
LIZDA Krāslavas un Dagdas novadu arodbiedrības priekšsēdētāja 

Lasiet numurā:
  Balvas saņēma divpadsmit „Gada 

novadnieks 2012” titula īpašnieki – 2.lpp.
  Intervija ar Anatoliju Veceli – 3. lpp.
  Krāslavas Sporta skolai - 60, intervija ar 

Viktoru Beinaroviču - 4.lpp.
 Ģimnāzijas skolnieces intervē grupu 
„Autobuss debesīs” - 6.lpp.
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Par Donatu Roman-
ceviču Kalniešos teic, ka 
viņai ir „zelta” rokas. Ik-
dienā strādājot ar cipa-
riem un rēķiniem, vien-
mēr tiek atrasts laiks arī 
savai sirdslietai – izšū-
šanai. Izstādēs, kuras 
apskatījuši visi kolēģi, 
draugi un pagasta ie-
dzīvotāji, novērtēta  
viņas iedzimt krā-
su izjūta, izdoma un 
akurātums.

Lai arī  nākamajā 
gadā dāma labākajos gados svinēs apaļu 

jubileju, viņa joprojām ir enerģiska un radošu ieceru pār-
ņemta.

*       *       *
Pagasta ļaudis par savu feld-

šeri Antoninu Sinkeviču saka 
– esot profesionāli zinoša, 
laipna, pacietīga, labvēlīga 
un enerģiska.  Daba viņu ap-
veltījusi ar daudzām labām 
īpašībām. Sastopoties ar 
slimnieku ciešanām, sā-
pēm un bēdām, feldšerīte 
Antonina nespēj palikt 
vienaldzīga ne profesio-
nāli, ne tīri cilvēcīgi. 
Viņa nešķiro pacientus 
pēc sociālā stāvokļa – 
cilvēki vienīgi ir vai nu slimi, vai 
veseli.

Pāri par 30 gadiem Antonina Sinkeviča rūpējas par sava 
pagasta iedzīvotāju veselības stāvokli – bez kurnēšanas do-
das tālās mājas vizītēs, uzklausa vientuļos sirdzējus, ja va-
jag, pavada pacientus pie ģimenes ārsta. Par to iemantojusi 
sava pagasta iedzīvotāju nedalītu cieņu un mīlestību.

*       *       *
Anatolijs Latkovskis - 

mīlošs vīrs, tēvs, vectētiņš 
un īsts saimnieks savās mā-
jās. Pēc izglītības viņš ir 
mehanizators, bet pēc ai-
cinājuma - kokapstrādes 
meistars, jo, pateicoties 
Anatolija izdarīgajām ro-
kām un lieliskajai izdo-
mai, čaklumam un rado-
šumam, Robežnieku pa-
gastā redzami tik daudzi 
skaisti koka darbi, bērnu 
atpūtas laukumi. Kolē-

ģu, draugu un kaimiņu vērtējumā – at-
saucīgs un vienmēr izpalīdzīgs.

*       *       *
Regīna Hveckoviča ir dzi-

musi strādīgā un darbu mīlo-
šā ģimenē. Bērnībā apgūtās 
rokdarbu prasmes pielieto-
jusi visas dzīves garumā. 
Darba tikums ir ieaudzināts 
arī trijiem bērniem. Kad 
bērni izauga, Regīna uzņē-
mās milzīgu atbildību un 
lielu darbu – uzaudzināja 
savā ģimenē audžumeitu, 
kurai arī nodeva rokdarbu 
un aušanas prasmes.

Būdama ļoti atsaucīgs 
cilvēks arī pašlaik viņa 

nav vienaldzīga pret līdzcilvēkiem. Regīna kopj savu kai-
miņieni, kura ir vientuļa un slima.

Kad Indrā tika izveidota aušanas darbnīca, kuras galve-
nais uzdevums ir Latgales tradicionālo aušanas tehniku sa-
glabāšana, Regīna bija viena no pirmajām, kura sāka aktīvi 
strādāt un  dalīties savos amata noslēpumos ar audzēknēm.

Regīna aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī 
palīdz  baznīcā svētku procesiju organizēšanā.

Pateicoties Josifam Borščevskim, 
ūdenssaimniecība Pied-
rujas pagastā ir sakārtota. 
Josifa vadībā strādā īsta 
profesionāļu komanda, kuri 
katru dienu, neskatoties uz 
laika apstākļiem strādā pa-
gasta iedzīvotāju labā.

Kādreizējais agronoms, šo-
brīd komunālās saimniecības 
speciālists Josifs Borščevskis 
visu sava darba mūžu veltījis 
pagasta labiekārtošanai. Pa-
gasta ļaudis zina, ka  griezties  
pie viņa pēc palīdzības var dro-
ši jebkurā diennakts stundā. At-
nāks un izdarīs. Visi Piedrujas iedzīvotāji un pagasta vadī-
ba izsakās atzinīgai par Josifa teicamo darbu.

*       *       *
Jānis Šidlovskis dzimis, audzis, 

mācījies un arī tagad ar ģimeni 
dzīvo Kaplavas pagastā. Tiesa, 
meitas šobrīd studē augstskolās. 
Jāņa kolēģi un pagasta vadība 
teic, ka Jānis ir saimniecisks 
un atbildīgs un viņa vislabākā 
īpašība noteikti ir prasme ātri 
apgūt un labi izdarīt jebkuru 
darbu.

Laikam tāpēc pagasts Jā-
nim  ir uzticējis darbu ar pa-
gaidu strādniekiem.  Viņam 

nav saskarsmes problēmu ne ar 
vienu padoto – pats rādot priekšzīmi un kopā strā-

dājot, motivē darīt arī citus.
*       *       *

Šogad Silvija Stivriņa 
saņēma Kultūrizglītības 
un nemateriālā mantojuma 
centra atzinības rakstu un 
balvu nominācijā „Gada 
skolotājs interešu izglītī-
bā”. Mūzikas skolotāja ar 
dvēselē iekodētu tautas-
dziesmas gēnu.

Folkloras zināšanu 
bagāža viņai, neapšau-
bāmi, lielākā visā tuvā-
kā un tālākā apkārtnē.

Liekot lietā iemācīto un no senčiem 
mantoto, viņa izveidojusi lieliskus folkloras kolektīvus – 
sākumā „Izvoltīšus”, un tad – mūsu novada lepnumu un 
skaņāko balsu apvienojumu - kopu „Mozī latgalīši”, kurā 
latgaliski dzied un muzicē bieži vien arī cittautieši. Pavi-
sam nesen Silvijas vadītie kolektīvi svinēja skaistu  jubi-
leju.

Izdziedāti Starptautiskie Baltica festivāli, piedziedāti 
visi apkārtējie pagasti, kuplināti daudzi gadskārtu ieražu 
svētki Krāslavā un Izvaltā,  darinātas maskas Meteņdienu 
svinēšanai. Kāds viņas kolēģis teica – „Kur Silvija iet, tur 
visi dzied un rodas folkloras ansambļi!”

*        *        *
Ģertrūde Petrovska 

ļoti ilgus gadus nostrā-
dāja Skaistas pamatskolā 
par latviešu valodas un li-
teratūras skolotāju. Viņai 
tuva bija gan literatūra, 
gan dzimtās puses vēsture 
un tradīcijas. Tādēļ paralē-
li darbam skolā tika rakstīti 
dzejoļi, lugas, vākti nostās-
ti un teikas par Skaistas pa-
gastu, intervēti gados vecāki 
cilvēki. Daļa no materiāliem 
tagad glabājas Skaistas pa-

matskolas muzejā un tā ir nenovērtējama bagātība nāka-
mām paaudzēm. Lai arī skolotāja jau pensijā, tikai tagad 
iedrošinājās savus dzejoļus iemūžināt grāmatā. Tā šogad 
septembrī tautā tika laista grāmata „Saruna ar sevi”. Tās at-
vēršanas svētkos piedalījās daudzi G.Petrovskas skolnieki, 

kolēģi, laikabiedri. Grāmata daudzos uzjundīja atmiņas par 
cilvēkiem un notikumiem, kuri apdzejoti dzejoļos.

*       *       *
Ilmārs Vecelis pazīstams ne tikai kā podnieks, bet arī  kā 

dīdžejs, zīmēšanas skolotājs, 
dzejnieks, gleznotājs, kara-
vīrs, kuram nācies dienēt 
Afganistānā.

Pēdējos piecpadsmit ga-
dus Ilmārs ir griezis pod-
nieka ripu, apgleznojis, 
kurinājis cepli un, pilnīgi 
noteikti, bijis podu vecis. 
Ilmāra darinātie priekš-
meti - podi, vāzes, krū-
kas- ir priecējuši ne ti-
kai novada  ļaudis, bet 
darījuši atpazīstamu 
Krāslavas novadu arī 
tālu aiz Latvijas robežām.  Ilmara podi ir 
ne tikai ļoti skaist, bet arī lieliski noder sadzīvē! 

*       *       *
Anna Juškeviča no 1983. gada līdz pat šim brīdim, ap-

vienojot matemātikas skolotājas un direkto-
ra vietnieces mācību 
jautājumos pienāku-
mus, strādā Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā.

Godprātīgi pildot 
savus darba pienāku-
mus, Anna Juškeviča ir 
spējusi rast savstarpēju 
uzticību un sapratni gan 
ar skolēniem un to vecā-
kiem, gan arī ar skolotā-
jiem, viņa vienlaicīgi ir 
autoritāte un sadarbības 
partneris.

Skolotājas izglītojamie 
allaž guvuši spīdošus panā-
kumus mācību olimpiādēs un viņu Zinātniski pētnieciskie 
darbi izcili novērtēti. 

Annas Jušķevičas intereses neaprobežojas ar matemāti-
ku vien – viņa labprāt ceļo, apmeklē koncertus un teātra 
izrādes, ilgus gadus pati dejojusi tautas dejas. Viņas darbs 
novērtēts ar daudziem Atzinības rakstiem, Skolotājai ir pie-
šķirta 5.profesionālās kvalitātes pakāpe.

Ģimnāzijas audzēkņi un kolēģi-skolotāji atzīst - esam 
lepni, ka mūsu skolā strādā tāda skolotāja.

*       *       *
Arkādijs Petaško - cilvēks, kurš spītīgi turas pie savas 

pārliecības, vienmēr ir atklāts 
un tiešs, drosmīgi pieņem lē-
mumus, atvērts jebkurām ino-
vācijām, nemitīgi pilnveidojas 
un mudina to darīt arī citus.

Ja ne Arkādija stingrā no-
stāja un stingrā pārliecība, ka 
tā vajag, nez vai būtu šodien 
Krāslavā Rīgas Valsts tehni-
kuma fi liāle un, galvenais, 
Kokapstrādes centrs ar lielis-
ku aprīkojumu. Te bērni no 
visa novada apgūst arodu, iz-
mantojot jaunāko tehnoloģi-

ju sasniegumus. Te strādā lieliski 
pedagogi, jo visu centra darbu vada, pārrauga, pārzina līdz 
pēdējai skaidiņai mācību iestādes vadītājs Arkādijs Petaš-
ko. Vienmēr ceļā, vienmēr meklējumos – pamatoti ieman-
tojis savu audzēkņu un kolēģu cieņu un mīlestību.

*       *       *
Valdis Stivriņš piedzima un izauga zemnieka ģimenē. 

Zemes darbi ir ieauguši viņa rokās un kaulos tik pašsapro-
tami, ka, skaidrs, nekur nav tik labi ka mājās un nav ko 
doties pasaulē laimi meklēt, kad viņa ir tepat – dzimtajā 
pagastā. No sēklkopības agronoma līdz kooperatīvās saim-
niecības priekšsēdētājam – tāds  ir izvaltieša Valda Stivriņa  
dzīves ceļš. Par labu darbu saņemti Zemkopības ministri-
jas diplomi un vietējo iedzīvotāju atzinība, jo bijušā kol-
hoza un paju sabiedrības lauksaimniecības tehnika netika 
izsaimniekota – un tāpēc šodien pagastā lauki ir sakopti un 
apsaimniekoti un daudzi vietējie nodrošināti ar darba vie-
tām.  Krietnajam saimniekam pieder arī zemnieku saimnie-
cība. No darba brīvajos brīžos ir aktīvs kultūras pasākumu 
apmeklētājs, esot pat dejojis vietējā deju kolektīvā.

Jau trešo reizi mūsu novadā pirms valsts svētkiem tika sumināti Gada novadnieki. Novada do-
mes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka svinīgajā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienai, kas notika 16.novembrī, balvas saņēma divpadsmit „Gada novadnieks 
2012” titula īpašnieki.

GADA NOVADNIEKS 2012
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No pirmā acu uzmetiena šķiet, 
ka Anatolijs Vecelis ir stingrs, 
bargs un savaldīgs cilvēks – virs-
nieka stāja, skanīga balss, izteiks-
mīga runa. Bet pēc pāris minūtēm 
saproti, ka tavs sarunas biedrs ir 
cilvēks, kas ir atvērts saskarsmei, 
domā pozitīvi, ar smalku humora 
izjūtu un veselīgu pašironiju. 

- Kā jūtaties pēc apbalvojuma 
saņemšanas?

- Man tas bija ļoti liels pārstei-
gums. Tolaik es biju komandējumā, 
piezvanīja kolēģi un lūdza, lai es 
atvērtu „Latvijas Vēstneša” mājas 
lapu internetā. 

- Kā reaģēja ģimene?
- Mierīgi. Visi, protams, apsveica, 

bet tāda veida jaunumus mēs parasti 
uztveram bez liekām emocijām. 

- Ja runāt par ģimeni, kas jums 
ir pirmajā vietā - ģimene vai 
darbs?

- Ģimene. Taču par darbu arī ne-
varu teikt, ka man tas ir tikai izdzī-
vošanas avots, drīzāk - tas ir manas 
dzīves sastāvdaļa ar visiem tā sarež-
ģītajiem pagriezieniem un pavērsie-
niem.

- Vai jūs gribētu, lai jūsu dēli 
kļūtu par robežsargiem?

- Audzinot bērnus, es cenšos vi-
ņus arī virzīt, bet piespiest kaut ko 
darīt negribu, viņiem pašiem ir jā-
izdara sava izvēle. Ja viņi izvēlēsies 
tādu pašu profesiju, tad kolēģi no-
teikti mūs salīdzinās. Es to negribē-
tu. 

- Cilvēki, kam ir uzpleči, aso-
ciējas ar jēdzieniem „kārtība”, 
„disciplīna”, „noteikumi”. Vai jūs 
esat stingrs tētis?

- Domāju, ka ne. Nevar teikt, ka 
esmu pedantisks un prasīgs pret 
bērniem. Uzskatu, ka gan pieau-
gušajiem, gan bērniem nav jālauž 
sevi, lai vienmēr būtu pareiziem un 
precīziem. Mēs visi esam cilvēki, 
un zaudēt kontaktu ar bērniem kaut 
kādu pārmērīgu prasību dēļ nav 
vērts. Es, protams, kādreiz esmu 

pārāk emocionāls, bet tikai neilgu 
laiku.

- Droši vien, bērni par to zina.
- Man liekas, ka jā (smaida).
- Jūsu dzīvesbiedre strādā tajā 

pašā struktūrā. Vai nenotiek tā, 
ka darbs turpinās arī mājās?

- Nē. Ja mēs sāksim mājās ap-
spriest darba jautājumus, tad do-
māju, ne vienmēr būsim vienisprāt 
(smejas). Labāk lai katrs pilda savus 
pienākumus darba vietā! 

- Tad parunāsim par darbu! Kā 
kolēģi uztvēra ziņu par jūsu ap-
balvošanu?

- Tāpat kā jebkurā kolektīvā - visi 
apsveica, ceru, ka no sirds (smaida).

- Cik cilvēku ir jūsu pakļautī-
bā, vai Piedrujas nodaļa ir pilnī-
bā nokomplektēta?

- Pie mums strādā ap 50 darbinie-
ku. Ne visas darba vietas ir aizņem-
tas, vēl ir brīvas vakances. 

- Pirms 8 gadiem „Krāslavas 
Vēstīs” jau bija raksts par Pied-
rujas robežapsardzības  nodaļu. 
Kā iestāde ir mainījusies šo gadu 
laikā?

- Ēkas veidolā lielu izmaiņu nav, 
bet tehnisko nodrošinājumu mēs 
pastāvīgi attīstām un atjaunojam. 
Par spīti ekonomiskajām grūtībām 
valstī, jaunāko tehnoloģiju un teh-
nikas ieviešana valsts robežas ap-
sardzībai tiek turpināta. 

Visas modernās tehnoloģijas, ko 
pašlaik piedāvā dažādas fi rmas, ir 
saistītas ar datoru programmatūras 
nodrošinājumu, līdz ar to mēs pa-
stāvīgi mācāmies, lai būtu iespē-
ja ne tikai izmantot jaunu tehniku, 
bet arī pārzināt visas tās sarežģītās 
funkcijas. Šīs zināšanas ir ļoti sva-
rīgas un nepieciešamas tad, kad ir 
jābrauc uz tādām vietām, kur mūsu 
datorspeciālistu palīdzība nav pie-
ejama. 

- Vai robežas apsardzība tiek 
organizēta, izmantojot tikai elek-
troniskās kontroles sistēmas vai ir 
nodrošināta arī patrulēšana?

- Pašlaik Latvijas valsts robežas 
apsardzības galvenā  metode ir vi-
zuālā novērošana un valsts robežas, 
valsts robežas joslas, pierobežas 
joslas un pierobežas režīma ievēro-
šanas kontrole. Tehnika tikai palīdz 
izpildīt mūsu darbu. Protams, jau-
nākās tehnoloģijas attīstās, tiek iz-
strādātas modernākas elektroniskās 
kontroles sistēmas, taču tās neprot 
pieņemt lēmumus vai veikt preven-
tīvos pasākumus, nespēj aizturēt 
robežas pārkāpēju. Arī mūsdienās 
pats galvenais robežas apsardzībā ir 
cilvēki un viņu savstarpējās attiecī-
bas, jo pārkāpēji nav roboti vai citas 
planētas iedzīvotāji. 

- Kā notiek pārkāpēja aizturē-
šana?

- Viss ir atkarīgs no konkrētas si-
tuācijas, noteikta standarta nav. Pa-
rasti viss notiek tā, kā to var redzēt 
fi lmās vai lasīt grāmatās - pārkāpējs 
nelikumīgi šķērso valsts robežas lī-
niju, robežsargi atklāj pārkāpumu 
un izsauc kinologu ar suni. Suns iet 
pa pēdām un atrod pārkāpēju, pēc 
tam sākas aizturēšana. Visbiežāk 
viss notiek mierīgi, pārkāpēji reti 
izrāda pretestību. 

- Vai jūs sadarbojaties ar Balt-
krievijas robežsardzi?

- Jā, pastāv struktūrvienība, kas 
sadarbojas ar līdzīgu struktūru 
Baltkrievijā. Notiek apmaiņa ar in-
formāciju, preventīvi pasākumi. 
Tas palīdz uzlabot gan sauszemes, 
gan ūdeņu teritorijas kontroli. Ga-
dījumos, kad ir nepieciešama ātra 
reaģēšana un kad ir signāli par ro-
bežas pārkāpšanu, mēs operatīvi 
sazināmies ar Baltkrievijas puses 
dežūrdienestu. 

- Vai mūsdienu novērošanas un 
kontroles tehniskās metodes ir at-
bilstošas kontrabandistu izdomai 
un atjautībai? 

- Ir dažādas situācijas. Ļoti bie-
ži tehnoloģijas apsteidz pārkāpēju 
jaunākās idejas, bet tas notiek līdz 
brīdim, kamēr viņi „atkož”, ka kon-

troles metodes tika atjaunotas un 
mēģina radīt „pretindi”. 

- Pastāstiet, lūdzu, par kādu 
piemēru, kas liecina par to, ka 
pārkāpēji mēdz būt ļoti atjautīgi?

- Piemēram, vakardienas situā-
cija - Daugavā tika aizturētas pre-
ces bez akcīzes nodokļa markām. 
Kontrabandisti mēģināja bez mui-
tas kontroles Latvijas teritorijā pār-
vietot cigaretes ar Baltkrievijas Re-
publikas akcīzes nodokļa markām. 
Cigarešu kastītes bija sastiprinātas 
savā starpā un iesaiņotas polietilē-
na plēvē, lai ūdens nesabojātu preci. 
No augšas pārkāpēji izveidoja kaut 
ko līdzīgu salai - no zāles, krūmiem, 
nelieliem kociņiem. Nakts laikā 
viss izskatījās tā, it kā zemes gabals 
atdalījās no krasta un aizpeldēja. Ja 
tur būtu zaķi, tad viss būtu tieši tā kā 
Nikolaja Ņekrasova dzejolī „Vec-
tēvs Mazajs un zaķi” (smejas). 

- Vai bija arī kādi kuriozi gadī-
jumi?

- Visi valsts robežas nelikumī-
gas šķērsošanas gadījumi ir ļoti no-
pietns pārkāpums. Un tikai pēc tam, 

kad paiet zināms laiks, ir noskaidro-
ti visi lietas apstākļi, var to uztvert 
un vērtēt kā kuriozu. 

Kā piemēru varu minēt atgadīju-
mu ar makšķerniekiem no Baltkrie-
vijas Drujas ciemata, kuri ķēra zivis 
pavasara sākumā, kad ledus Dau-
gavā jau sakustējās. Vakarā ledus 
gabals aizpeldēja, un Baltkrievijas 
Republikas iedzīvotājs, lai glabtu 
savu dzīvību, lēca uz Latvijas kras-
tu. Viņš pats atnāca uz nodaļu, pie-
klauvēja pie vārtiem, izskaidroja si-
tuāciju. Sakarā ar to, ka cilvēks bija 
spiests šķērsot Latvijas valsts ro-
bežu forsmažora apstākļu dēļ, mēs 
palīdzējām viņam atgriezties mājās.  

- Vai jums patīk jūsu darbs?
- Nekad neuzdevu sev šādu jautā-

jumu. Ir vārds „vajag”, tas nozīmē, 
ka ir jāceļas un jāiet. 

- Paldies, ka atradāt laiku in-
tervijai. Apsveicam jūs un novē-
lam daudz panākumu jūsu sarež-
ģītajā darbā, lai jums ir mazāk 
negaidītu izsaukumu sakarā ar 
robežas pārkāpšanu.

Elvīra Škutāne

2012.gada 18.oktobrī Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā un sakarā ar 
Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu  nolēma piešķirt apbalvojumus vairā-
kiem iekšlietu nozares profesionāļiem.

Ar Viestura ordeņa IV šķiru tika apbalvots Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes 
Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšnieks, majors Anatolijs Vecelis.

IR VĀRDS „VAJAG”

Tuvojas nobeigumam dabas objekta labiekārtošana pie Aulejas ezera
2012.gada oktobrī un novembrī Krāslavas novada 

Aulejas pagastā turpinājās dabas objekta labiekār-
tošana pie Aulejas ezera. Labiekārtošanas darbi tiek 

veikti ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.   

Projekta„Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā”  ietvaros labiekārtota teritorija pie Aulejas 
ezera 3900 m2 platībā - teritorija atbrīvota no krūmiem, koku celmiem, veikta virsmas planēšana, uzbērts 

drenējošs smilts slānis.
Pludmalē uzstādīti 3 koka soli ar atzvelt-

nēm, koka pārģērbšanās kabīne, koka WC 
ar izsmeļamu tvertni. Aulejas ezerā  uzstā-
dīta rūpnieciski ražota pontonu tipa laipa ar 
āķiem triju laivu piesiešanai.

Projekta ietvaros iegādātā 5-vietīgā plasti-
kāta airu laiva pieslēgta pontonu laipai.

Aivars Umbraško,
Aulejas pagasta pārvaldes 

vadītājs
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KRĀSLAVAS 
NOVADA DOMES

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

2012.gada 6.novembrī notika 
administratīvās komisijas kārtējā 
sēde, kurā tika izskatīti 6 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokoli:

- V.K., dzim.1958.g., iesāktā 
lietvedība tika izbeigta;

- I.A., dzim.1956.g., tika uzlikts 
naudas sods 25,00 Ls apmērā par 
apzināti nepamatotu policijas dar-
binieku izsaukšanu;

- A.S., dzim.1957.g., tika uzlikts 
naudas sods 25,00 Ls apmērā par 
apzināti nepamatotu policijas dar-
binieku izsaukšanu;

- A.G., dzim. 1950.g., tika iz-
teikts brīdinājums par dzīvnieku 
(suņa) turēšanas prasību pārkāp-
šanu;

- J.L., dzim. 1968.g., tika iz-
teikts brīdinājums par dzīvnieku 
(suņa) turēšanas prasību pārkāp-
šanu;

- A.J., dzim.1941.g., iesāktā liet-
vedība tika izbeigta.

Atbilstoši pašreizējā Nacionālā attīstības 
plāna 2014.-2020. gadam redakcijā noteikta-
jam mērķim, ka 2020. gadā apsaimniekotās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsva-
ram ir jābūt 95% no kopējām lauksaimniecībā 
izmantojamām zemes platībām un 2012. gada 
10. oktobra Valsts prezidenta rīkojumam Nr.5 
„Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes 
efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai” par 
Latvijas valsts ilgtermiņa aktīva – zemes – ra-
cionālu izmantošanu, nodrošinot lauksaimnie-
cības zemes apjoma saglabāšanu, tās efektīvu 
un ilgtspējīgu izmantošanu, Zemkopības mi-
nistrija ierosināja veikt labojumus likumā par 
nekustamā īpašuma nodokli,  mainot pašreiz 
noteikto proporciju neapstrādātajai lauksaim-
niecībā izmantojamai zemei.

„Līdz šim lauksaimniecībā izmantoto zemi 
uzskatīja par apstrādātu, ja ir apstrādāti tikai 
30% no visas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Līdz ar Saeimas pieņemtajiem grozī-
jumiem šis nosacījums tiek mainīts uz 70%. 
Savukārt pašvaldības, izdodot saistošos notei-
kumus, neapstrādātajai lauksaimniecības ze-

mei varēs piemērot 4,5% nodokli pašreizējo 
3% vietā. Līdzšinējais noteiktais slieksnis, ka 
lauksaimniecībā izmantotā zeme tiek uzska-
tīta par apstrādātu, ja ir apstrādāti tikai 30% 
no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platības attiecīgajā zemes vienībā, nav devuši 
pietiekoši lielu stimulu, lai zemes īpašniekus 
mudinātu izmantot zemi lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai,” paskaidro Zemkopī-
bas ministrijas parlamentārais sekretārs Ed-
vards Smiltēns.

Grozījumi stāsies spēkā ar 2013. gada 1. jan-
vāri un tiks piemēroti nodokļa aprēķinam, sā-
kot ar 2014. taksācijas gadu.

Uz 2010. gada septembri saskaņā ar Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) datiem gandrīz 15% 
jeb 370 tūkstoši ha no lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes netika uzturēti labā lauksaim-
niecības stāvoklī, bet 20% no tiem bija pilnī-
bā aizauguši. Salīdzinot ar LAD veikto 2011. 
gada apsekojumu, šīs platības ir samazināju-
šās tikai par 2%. Ņemot vērā pašreizējos neap-
strādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apsekošanas rezultātus, LAD prognozē, ka šo-

gad platības, salīdzinot ar 2010. gadu, varētu 
būt samazinājušās par apmēram 3%. Jāņem 
vērā arī LAD apzinātā situācija, ka šobrīd ir 
ļoti liels gadījumu skaits, kad zemes īpašnieki, 
lai izvairītos no palielinātā nodokļa nomaksas, 
apstrādā tikai mazāko daļu no lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes, lai iekļautos 30% 
kritērijā. Tādejādi kritērijs, ka tikai 30% no 
lauksaimnieciskās zemes ir jāapstrādā, lai to 
uzskatītu par apstrādātu, bija neadekvāti zems.

„Apstrādājot lauksaimniecībā neizmantotās 
zemes, tiks stimulēta lauksaimnieciskās ra-
žošanas attīstība, kas pozitīvi ietekmēs lauk-
saimniecības ekonomisko izaugsmi. Zemes 
īpašnieki būs vairāk ieinteresēti apstrādāt sa-
vus īpašumus, kā rezultātā lauksaimnieciskās 
darbības veicējiem pieaugs ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās produkcijas ražošanas, tādejā-
di radot priekšnosacījumus lauku iedzīvotāju 
labklājības pieaugumam, kā arī nodarbinātības 
pieaugumam lauku teritorijās,” uzsver Zemko-
pības ministrijas parlamentārais sekretārs Ed-
vards Smiltēns.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,

ZM Preses un sabiedrisko attiecību
 nodaļas vadītāja

Turpmāk lauksaimniecībā izmantotā zeme tiks uzskatīta 
par apstrādātu, ja būs apstrādāti 70% no visas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes
15. novembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Likumā par 

nekustamā īpašuma nodokli, kur tika akceptēti arī  Zemkopības ministrijas 
ierosinājumi izmaiņām attiecībā uz neapstrādātu lauksaimniecībā izmanto-
jamo zemi.

- Kāda ir Krāslavas Sporta 
skola mūsdienās?

- Pašlaik skolā ir 5 sporta vei-
di, ar kuriem nodarbojas 250 au-
dzēkņi: basketbols, brīvā cīņa, 
distanču slēpošana, ložu šaušana 
un vieglatlētika. Tādai nelielai 
pilsētai kā Krāslava tas ir diezgan 
daudz. Kaimiņpilsētu sporta sko-
lās ir apmēram tikpat daudz sporta 
veidu. Mūsu audzēkņi izcīna god-
algotas vietas Latvijas Olimpiādē. 
Atrašanās augšējā trijniekā repub-
likas līmenī arī ir labs rezultāts. 
Un pats galvenais – mūsu skolas 
absolventu vidū ir daudz talantīgu 
sportistu. 

- Pastāstiet, lūdzu, par vis-
svaigākajiem panākumiem!

- Šogad teicami rezultāti ir Ka-
rīnai  Krilovai, kas izcīnīja 1. vie-
tu ložu šaušanā Latvijas Olimpi-
ādē, bet Evelīna Petunova Latvi-
jas Olimpiādē ieguva 2. vietu lo-
des grūšanā. 

Pagājušajā gadā mūsu audzēk-
nes Kristīne Liepiņa un Natāli-
ja Kovaļova piedalījās pasaules 
čempionātā distanču slēpošanā. 
Tas arī ir liels sasniegums. 

- Ar kādiem sasniegumiem 
skola lepojas visvairāk?

- Protams, ar mūsu olimpiešiem. 
Juris Silovs piedalījās Olimpis-
kajās spēlēs (1972. un 1976. g.). 
1972. gadā  Minhenē, PSRS izla-
ses sastāvā, viņš izcīnīja sudraba 
medaļu sprintā (4x100 m stafetē). 
Pēc četriem gadiem Monreālā šajā 
distancē viņš ieguva bronzas me-
daļu. 

Vieglatlēte Valentīna Gotovs-
ka piedalījās četrās Olimpiska-
jās spēlēs (1992., 1996., 2000., 
2004.g.). Startējusi pasaules čem-
pionātos un Eiropas čempionātos. 
24 reizes izcīnīja Latvijas čempio-
nes titulu. Viņas rekords augstlēk-
šanā Latvijas mērogā līdz šim lai-
kam nav pārspēts, bet tāllēkšanā 
to uzlaboja Ineta Radeviča.

Vieglatlēte Ineta Radeviča pie-
dalījās divās Olimpiskajās spēlēs 
(2004. un 2012.g.). Šogad Lon-
donā viņa ierindojās 4. vietā tāl-
lēkšanas sacensībās. Startējusi 
pasaules čempionātos un Eiropas 
čempionātos. 2010.gadā  kļuva 
par Eiropas čempioni tāllēkša-
nā, 2011.gadā  - bronzas meda-
ļas ieguvēja pasaules čempionā-
tā. 2010. un 2011. gadā atzīta par 
Latvijas labāko sportisti. 

Ilze Gribule piedalījās Vasaras 
olimpiskajās spēlēs (2004. g.), kur 
sacentās šķēpa mešanā. 2002.gadā 
pasaules čempionātā junioriem 
viņa ieguva otro vietu, bet 2003.
gadā Eiropas čempionātā junio-
riem – 3. vietu. 

Oļegs Andrejevs - 2006.gadā 
piedalījās XX Ziemas olimpiska-
jās spēlēs Turīnā. Startējis pasau-
les jaunatnes čempionātā (2000. 
g.) un Eiropas čempionātā triat-
lonā. 

Anatolijs Ļevša piedalījās Turī-
nas Olimpiādē distanču slēpošanā. 

Šogad Paralimpiskajās spēlēs 
piedalījās Dmitrijs Silovs, kas tāl-
lēkšanā ierindojās 9. vietā. 

- Vai skola ir pilnībā nokom-

plektēta ar treneru kadriem?
- Pedagoģiskais kolektīvs mums 

ir salīdzinoši neliels - 8 pedago-
gi. Direktors, direktora vietniece 
mācību jautājumos un metodiķe 
amatu savienošanas kārtībā strā-
dā arī par treneriem. Skolas darbs 
ir organizēts, kaut gan ne vien-
mēr viss ir tik vienkārši. Trenerim 
bez pieredzes pirmajā darba gadā 
diez vai būs daudz audzēkņu, kas 
ir čempioni. Pedagogu un treneru 
rezultātu augstākā pakāpe parasti 
tiek sasniegta pēc 10-20 gadiem. 
Grūti ir trenēties pašam un iegūt 
šajā procesā zināšanas un pras-
mes. Daudz sarežģītāk ir tad, kad 
cilvēks sāk trenēt citus. Iepriekš 
uzkrāto zināšanu bagāžas paras-
ti ir par maz. Mūsu skolas trene-
ri pastāvīgi mācās - lasa speciālo 
literatūru, apmeklē kursus. Tagad 
ļoti daudz noderīgas informācijas, 
kas saistīta ar dažādu sporta veidu 
tehniku, var atrast internetā. 

- Bieži saka, ka agrāk bērni 
esot bijuši centīgāki, paklau-
sīgāki, pareizāki. Kāds ir jūsu 
viedoklis par šo tēmu?

- Iespējams, pašlaik bērni ir 
haotiskāki nekā agrāk, toties viņi 
ir brīvdomīgāki un atvērtāki, vieg-
lāk nodibina kontaktus. Ar vidus-
skolēniem mums ir koleģiālas at-
tiecības - kopā apspriežam, ko un 
kā labāk izdarīt. 

- Kādus mērķus un plānus 
jūs izvirzāt nākamajiem 10 ga-
diem? 

- Ir jāuzlabo sporta bāzes ma-
teriāltehniskais aprīkojums un in-

ventārs vieglatlētikā, brīvajā cīņā 
un distanču slēpošanā. Novada 
dome plāno sniegt sporta skolai 
atbalstu - ir uzrakstīti projekti, no-
risinās fi nanšu avotu meklēšana. 
Pašlaik ir ļoti labvēlīgs periods, jo 
sākas nākamais sešu gadu plānoša-
nas posms, no 2014.gada Eiropas 
Savienības līdzekļus varēs piesais-
tīt tieši sporta bāžu attīstībai. 

Tiek plānots stadiona remonts, 
mēs ļoti gribētu, lai Krāslavā būtu 
vieglatlētikas manēža, kur būtu 
paredzētas telpas un aprīkojums 
arī mūsu cīkstoņiem.  

- Kādas ir jūsu domas par ju-
bilejas pasākumu?

- Domas ir dažādas. No vienas 
puses, gatavojoties jubilejai, mēs 
izjutām stresu, saviļņojumu un 
spriedzi. Bet no citas – ir ļoti pa-

tīkami satikties ar bijušajiem tre-
neriem, sportistiem, kas bērnībā 
bijuši mani elki.

Atsauksmes par pasākumu ir 
pozitīvas, tādas tikšanās īpaši pa-
tīk vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
Viņi atceras par bērnību, jaunību, 
savām uzvarām, gatavošanos sa-
censībām, kopīgiem braucieniem. 

Daudzi no tiem, kas neturpinā-
ja sportista karjeru, uzsvēra, ka 
sportam viņu dzīvē bija ļoti liela 
loma, jo tas palīdzēja ne tikai stip-
rināt un norūdīt raksturu, bet arī 
ietekmēja cilvēku likteni - iemā-
cīja pārvarēt grūtības un sasniegt 
nospraustos mērķus. 

- Paldies par atbildēm! Svei-
cam jubilejā!

Elvīra Škutāne,
Alekseja   Gončarova foto

 KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAI - 60
24.novembrī Krāslavas Sporta skola atzīmēja 60 gadu jubileju. 
Kā klājas skolai mūsu dienās? Ar ko tā lepojas? Kādi nākotnes plāni? Par ko sapņo? Uz 

šiem un citiem jautājumiem atbild Krāslavas Sporta skolas direktors Viktors Beinarovičs. 

Apsveikumus pieņem Dmitrija Silova trenere Marina Šlapina



5Kraslavas ESTISraslavas V

19. novembrī Krāslavas kultūras namā pulcējās mūsu 
pilsētas seniori. Krāslavas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks sveica pensionārus Latvijas Republikas 
proklamēšanas 94. gadadienā. 

Svētku koncertu sagatavoja Krāslavas pamatskolas, Va-
ravīksnes vidusskolas skolēni un skolotāji, kolektīvi „Mež-
rozīte” un „Senči”, kā arī pilsētas nacionālo biedrību paš-
darbības kolektīvi. 

Šajā dienā tika svinēta Latvijas proklamēšanas diena 
un Krāslavas novada pensionāru biedrības priekšsēdētā-
ja Edmunda Gekiša dzimšanas diena. Mūsu pensionāru 
aktīvajam vadītājam vēlēja labu veselību, optimismu un 
možumu. 

Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVAS SENIORI SVIN SVĒTKUS 
POZITĪVĀ ATMOSFĒRĀ

Zoja Svarinska strādā par šu-
vēju Indras pagastā. Pabeidza 
kursus, strādāja šūšanas fabrikā 
„Nemo”, tur bija uzkrāta pieredze. 
Katru dienu braukt no Indras uz 
Krāslavu un atpakaļ nebija viegli, 
tāpēc, kad pagasta vadītājā Ērika 
Gabrusāne piedāvāja darbu pagas-
tā, Zoja labprāt piekrita. 

Kultūras darbiniekiem šuvēja 
kļuva par īstu atradumu. „Zoja 
strādā pie mums tikai no pavasa-
ra, bet jau tik daudz ir izdarīts,” 
pastāstīja Indras tautas nama va-
dītāja Anžela Kuzminska. „Pirms 
festivāla „Latgales vainags”, kas 
notika vasarā, mēs izrotājām visu 
pagastu ar dekoriem, ko izgatavo-
ja mūsu talantīgā šuvēja. Pašlaik 

gatavojamies Ziemassvēt-
kiem. No audumu atliekām 
Zoja sagatavoja jau divus 
maisus ar eglīšu rotāju-
miem. Ar zvaigznēm mēs 
izrotāsim egles kultūras 
namā un pagastā, bet eņģeļi 
paredzēti Ziemassvētku eg-
lei Indras baznīcā.

Indras šūšanas darbnī-
ca atrodas ēkā, kur ir FAP 
un pagasta bibliotēka. Šeit 
ir brīvas telpas, kur Indras 
radošās aktīvistes plāno 
audzēt stādus. Bet tas vēl 
priekšā. Tas, ka blakus telpām at-
rodas bibliotēka, ļoti patīk šuvējai 
Zojai. Kad ir nepieciešams  sa-
meklēt piegrieztni vai idejas deko-

ram, var vienkārši nokāpt lejā un 
atrast visu vajadzīgo informāciju 
internetā. 

Aprīkot darbnīcu palīdzēja Vik-
tors Moisejs, te var izmantot pro-

JA VAJADZĪGI TEKSTILA IZSTRĀDĀJUMI - 
BRAUCIET UZ INDRU!

Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai veltī-
tajā koncertā, kas notika Ūdrīšu tautas namā, piedalījās 
bērnu un pieaugušo pašdarbības kolektīvi.

fesionālo šujmašīnu. Daži izstrā-
dājumi tiek izgatavoti no fabrikas 
audumu atliekām, bet daļa  - no 
izārdītā apģērba. 

Nevienam nav noslēpums, ka 
tautas tērpi ir ļoti dārgi, bet Zojas 
Svarinskas stilizētā tautas tērpa, 
(kas ir šuvējas roku darbs) pašiz-
maksa ir tikai 3 lati. 

Zoja meistarīgi tiek galā ar jeb-
kādas sarežģītības darbu. Ja ne-
pieciešams - apvīlēs galdauta vai 
aizkaru malas. Bet, protams, viņas 
sirdij tuvāks ir radošs darbs. Šuvē-
ja labprāt izgatavo dāvanu maisi-
ņus no lina auduma, uz kuriem ir 
aplikācija – „Indra”, bet no burta 
d „izaug” roze. Tas ir sava veida 
vietējais zīmols, jo Indra ir Rožu 
ciems. 

Vēl viens suvenīrs, ko Zoja Sva-
rinska izgatavo savām rokām, ir 
audekla maisiņi ievārījumu bur-
ciņām. Uz tiem ir aplikācija - oga 
vai auglis, no kā ir gatavots ievā-
rījums.

Pareizi saka: „Mūžu dzīvo – 
mūžu mācies!” Arī Indras šuvēja 
apgūst jaunu tehniku, kas pirms 
tam viņai nebija pazīstama, un 
jau izgatavojusi oriģinālu galdau-
tu - pirmo izstrādājumu pečvorka 
tehnikā.  

„Mēs plānojam,” atklāja savas 
radošās idejas Anžela Kuzmins-
ka, „strādāt ar projektiem, ar kuru 
palīdzību mēs varētu organizēt šū-
šanas kursus vai, piemēram, meis-
tarklases pirms svētkiem un mācīt 
vietējos iedzīvotājus izgatavot da-
žādus svētku dekorus. Mēs katru 
gadu piedalāmies Ziemassvētku 
tirdziņā, kas notiek Krāslavas kul-
tūras namā pirms svētkiem. Do-
māju, drīz mūsu izstrādājumu sor-
timents paplašināsies.”

Kā uzsvēra Ērika Gabrusāne, 
Indras pagasts ir gatavs pieņemt 
pasūtījumus arī no citiem pagas-
tiem - Indrā var izgatavot suvenī-
rus, dāvanu maisiņus un dažādus 
dekorus, jo ne katrā pagastā štatu 
sarakstā ir sava šuvēja. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

„Veidots no sirds”, „šajā darbā ir ieguldīta dvēse-
le” - tā saka par lietām, kas ir uztaisītas pašu ro-
kām. Ja cilvēks nodarbojas ar iemīļoto darbu un 
tajā ielikta daļiņa sirds, tad arī viņa darba rezultāts 
ir īpašs. Tas ir raksturīgs izstrādājumiem, ko izgata-
vo Zoja Svarinska. Tie vilina un piesaista uzmanību, 
gribas tiem pieskarties un aplūkot. 
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- Kā jūs jūtaties pēc koncerta?
-Pirmais, ko teicu kolēģiem, nokāpjot no 

skatuves, ka ir ļoti patīkami spēlēt koncertu, 
kad ir tik liela atdeve no publikas. Ir pilnī-
gi citādāka sajūta spēlēt. Noteikti arī ir tāda 
„pirmreizības” sajūta par pašu Krāslavu, jo 
koncertējām šeit pirmo reizi. Varbūt tas ir 
pateicoties valsts svētkiem, jo visiem ir pa-
cilāts noskaņojums, bet spēlēšana šeit patie-
šām bija ļoti jauka. 

- Tad tas noteikti ir kompliments 
jums, jo uz jūsu koncertu cilvēki atnāca. 
Krāslavas koncertā vismīlētākā dziesma 
bija „Lilioma dziesma”. Kā ir citos kon-
certos?

-Šis bija vairāk „sēdošais” koncerts, cil-
vēki vairāk vai mazāk klausījās un bau-
dīja, bet mēs neteiktu, ka cilvēki nezinātu 
tās dziesmas, kuras mēs spēlējām. Mēs ļoti 
daudz spēlējam arī tādas dziesmas, kas skan 
pa radio. Un es domāju, ka Krāslavā jau arī 
ir radio! (smiekli) 

- Skanēja arī tādas dziesmas, ka gribē-
jās celties kājās un dziedāt līdzi, bet jāpie-
krīt gan, ka šis bija „sēdošais” koncerts.

-Manuprāt, tas arī ir tas labums, ka visi 
koncentrējās uz to, kas notiek uz skatuves, 
tad ir iespējams uzspēlēt arī kādu nopietnā-
ku mūziku.

- Kā atšķiras sajūtas, uzstājoties dažā-
da mēroga/nozīmīguma koncertos? Kad 
jūs paši vairāk izbaudāt koncertus?

- Man arvien vairāk patīk tādas mazākas 
vietas, kur ir mazāk publikas, tas, protams, 
nenozīmē 5 cilvēki! (smiekli) Tas piešķir 
tādu intimitātes sajūtu. Lielie pasākumi, 
protams, vienmēr ir un būs, bet nav tāda 
kontakta. 

- Jūsu pēdējais albums iznāca 2006.
gadā. Kādi plāni nākotnei?

-Domājam! Rakstām dziesmas! Nesen 
„Palladium” koncertzālē uzstājāmies ar 
savu 15 gadu jubilejas koncertu. 

- Jā, tāpēc jau mēs arī gribējām uzzi-
nāt par tiem kontrastiem starp koncer-

tiem. „Palladium” koncertzāle ir uzbūvē-
ta pirms gada, liekas, viss ir „pa smuko”, 
un, ierodoties kādā tautas namā, ir nu 
tā... 

- NĒĒ! Šeit viss ir! „Palladiumā” nav šā-
das telpas, kur ir kafi jas automāts un gardu-
mi! (smejas)

- Tad atgriezīsimies 1998.gadā. Kā jūs 
izdomājāt sanākt kopā?

- Mēs sēdējām pie Saeimas nama un dzē-
rām „Zelta alu”, kā jau normāli jaunieši! 
(smiekli) Jā, pilngadīgi mēs toreiz jau bijām. 
Tā kā mēs lielākoties esam skolas biedri, tā 
ideja, protams, radās kā jau tīņiem tīņu ga-
dos. Jāveido sava rok-grupa! Un tā tas viss 
pamazām attīstījās. Tad nu mēs izveidojām 
„Autobuss Debesīs”, un tad tā lieta aizgāja.

- Kāpēc „Autobuss Debesīs”?
-Es tagad ar’ domāju - kaut kas pilnī-

gi muļķīgs! (smiekli) Tas Imanta Kalniņa 
teksts mūs ļoti uzrunāja. Tas moto, kas ir 

šajā dzejolī, arī ir pamatideja - buss piestāj 
tikai tiem, kas mīl viens otru. Tā arī ir tā pa-
matideja mūsu grupas nosaukumam. 

- Kāpēc jūs sākāt tieši ar Imanta Kalni-
ņa dziesmām?

-Tāpēc, ka Imants Kalniņš ir mans tētis. 
Un tas ir pilnīgi likumsakarīgi. Viņš redzēja, 
ka mums tā interese ir, un viņš ir tas, kas 
uzrakstīja mūsu pirmo albumu - pirmās 5 
dziesmas, kuras ierakstīja kasetē. Mums jau 
kaut kas bija jāspēlē. 

- Jums ļoti paveicās! 
-Tad sekoja citi albumi, mēs saņēmāmies 

paši uz savu albumu, kur Emīls un Kārlis 
Auzāns ir teksta autori. Tad mēs atkal at-
griezāmies sadarbībā ar Imantu Kalniņu. 
Un tad jau mums tā sadarbība aizgāja arī ar 
citiem komponistiem. 

- Cik ilgi jūs gatavojat šādu koncertu?
-15 gadus. Ļoti laba atbilde.
- Grupa šogad svinēja savus 15. Kāds ir 

grupas dalībnieku vidējais vecums?
-Nu, ja mēs Madaru nerēķinām (smiekli), 

tad vidējais ir 30. 
- Bieži vien sanāk tā, ka tie labākie mū-

ziķi ir tie, kas skolas laikā „knapi savilku-
ši galus”. Kā ir ar Jums?

-Es slikti mācījos, bet man bija ļoti labas 
atzīmes. (smiekli)

- Tad jau man ir visas izredzes! (smiekli)
-Es domāju, ka tas tomēr ir ļoti individu-

āli. Varbūt kafi ju?
- Nē, paldies, vēl tikai pēdējais jautā-

jums bundziniekam. Nospēlēt visu kon-
certu uzvalkā un kaklasaitē. Kā jums tas 
izdevās?!

- Tā ir pierasta lieta. Man jau mīļākais 
apģērba gabals arī ir uzvalks! Ir jau valsts 
svētki. 

- Paldies jums par brīnišķīgo koncertu, 
par svētku sajūtu! Lai jums garda kafi ja, 
visu labu!

18.novembrī Krāslavas novada iedzīvotājiem tika sarūpēta lieliska dāvana valsts svētkos-grupas „Autobuss Debesīs” brīvbiļešu kon-
certs Krāslavas Kultūras namā. Visas sēdvietas zālē bija aizpildītas, un cilvēki ar nepacietību gaidīja grupas uzstāšanos. Koncertā lielā-
koties skanēja visiem labi pazīstamas dziesmas. Grupa izpildīja savas un Imanta Kalniņa dziesmas. Priekšnesums bija ļoti spēcīgs - dzīvā 
mūzika un iespaidīgais Marta Kristiāna Kalniņa vokāls neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju. Pēc koncerta grupu intervēt devās Mon-
ta Lipšāne un S intija Trafimoviča. 

Intervija notika Krāslavas Kultūras nama grimētavās. 

„ĻOTI PATĪKAMI SPĒLĒT KONCERTU, 
KAD IR TIK LIELA ATDEVE NO PUBLIKAS”

Ikviens tika aicināts palīdzēt 
bērnu grāmatām nonākt bibliotē-
kās, piezvanot uz 1 lata ziedoju-
mu tālruni 90006889 vai portālā 
www.ziedot.lv. 

Undīne Būde, LNB Atbalsta 
biedrības valdes priekšsēdētāja: 
„Paldies ziedotājiem,  projekta 
vēstniekiem un atbalstītājiem! Jo 
bez cilvēkiem, kas novērtē lasīša-
nu un labas grāmatas, šis projekts 
nebūtu varējis notikt un īstenoties 
tik sekmīgi.”

Krāslavas un Dagdas novadu 
pagastu un skolu bibliotēkas arī 
ir saņēmušas grāmatas un aktī-
vi iesaistījušās BJŽ GRĀMATU 
KOLEKCIJAS LASĪŠANĀ.

Sirsnīgu paldies par saņemta-
jām grāmatām izsaka Krāslavas 
NC bērnu bibliotēkas nodaļa, 
Krāslavas pamatskola, Krāslavas 
grāfu Plāteru v.n. poļu pamatsko-
las bibliotēka, Krāslavas nova-

da pagastu bibliotēkas: Aulejas, 
Indras, Izvaltas, Joņinu, Kalnie-
šu, Kaplavas, Piedrujas, Robež-
nieku, Skaistas, Dagdas pilsētas 
bērnu bibliotēka, Dagdas novada 
pagastu bibliotēkas: Andrupenes, 
Andzeļu, Bērziņu, Ezernieku, 
Konstantinovas, Ķepovas, Svari-
ņu, Šķaunes. Kopā tās ir 22 BIB-
LIOTĒKAS.

LNB Bērnu literatūras centra 
vadītāja Silvija Tretjakova atzīst, 
ka labdarības projekts „Sirsniņa 
prasa, lai bērniņš lasa” devis la-
sīšanas veicināšanas programmai 
„Bērnu un jauniešu žūrija” izšķi-
rīgi nozīmīgu atbalstu. „Pateico-
ties tam, „Bērnu un jauniešu žū-
rija” ir izturējusi fi nansiāli grūtā-
ko posmu pastāvēšanas vēsturē. 
Drauga plecs un padoms mums 
ir devis drosmi cīnīties par bērnu 
tiesībām lasīt labas, aktuālas, in-
teresantas grāmatas ikvienā Lat-

vijas pilsētā un pagastā, arī ārpus 
mūsu valsts robežām. Kopā mēs 
varam paveikt brīnumus!”

„Sirsniņa prasa, lai bērniņš 
lasa” atbalstīja un tam notikt pa-
līdzēja projekta vēstnieki: Eve-
līna Strazdiņa, Kārlis Kazāks, 
Andris Sējāns, Una Gavare, Irīna 
Pīgozne, Mārtiņš Zemītis, Lauris 
Liepa, Inese Zandere, Sarmīte 
Ēlerte, Ilze Dobele, Elīna Bīviņa, 
Ilze Egle, Toms Auškāps, Dace 
Vizule, Indra Sproģe, Gatis Ro-
zenfelds, Lienīte Osipova, Au-
rēlija Anužīte – Lauciņa, Lauris 
Aleksejevs, Dāvis Auškāps, In-
gus Ulmanis, Daina Jāņkalne, 
Pauls Raudseps. 

LNB Atbalsta biedrība saka 
paldies informatīvajiem atbals-
tītājiem: „Diena”, „Dienas žur-
nāli”, žurnāls „Mans Mazais”, 
žurnāls „IR”, žurnāls „Pie gal-
da”, www.draugiem.lv, www.

ir.lv, www.satori.lv, www.delfi .
lv, www.tvnet.lv, www.diena.lv, 
Latvijas Televīzija, Latvijas Ra-
dio.

Atsaucīgas bijušas arī izdev-
niecības: „Liels un mazs”, „Lie-
tusdārzs”, „Zvaigzne ABC”, 
„Jumava”, „Alis”, Jāņa Rozes 
apgāds, „Turība”, „Omnia Mea”, 
„Pētergailis” un „Nordisk”, kas 
piedāvāja ievērojamas atlaides 
un ļāva par ziedojumiem iegādā-
ties iespējami daudz grāmatu. 

„Bērnu un jauniešu žūrijas 
2012”  kolekcijā iekļautas un la-
sīšanai un vērtēšanai tiek nodotas 
labākās grāmatas, kuras izraudzī-
jusies kompetenta komisija.

„Bērnu un jauniešu žūrija” ir 
valsts mēroga lasīšanas veicinā-
šanas programma, kas pastāv jau 
12 gadus un bērnu vidū kļuvusi 
ļoti populāra. Katru gadu bērni 
un viņu ģimenes tiek iesaistīti 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 

              Informāciju 
apkopoja

 Viktorija Urbanoviča

„Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”
 šogad bibliotēkām dāvina vēl vairāk bērnu grāmatu

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība turpināja labdarības 
projektu „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”, lai palīdzētu lasīšanas veicināšanas prog-
rammai „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šogad ar ziedotāju atbalstu iegādātas 2600 grā-
matas 205 bibliotēkām. Tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā. 

kultūras ziņas

AICINĀM 
UZ ZIEMASSVĒTKU

 KONCERTU 
KRĀSLAVAS 

ROMAS
 KATOĻU BAZNĪCĀ

Ziemassvētki ir gaismas atgriešanās, 
pārdomu un mīlestības laiks, ar tiem 
saistīta arī noskaņām bagāta mūzikas 
pasaule. Dažādu laiku komponisti ir 
pievērsušies Ziemassvētku tematikai 
un veltījuši svētās nakts notikumiem 
saviļņojošas mūzikas lappuses.

Latvijas Mūzikas akadēmijas un 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas pe-
dagogi un studenti 2012.gada 11.de-
cembrī plkst.16.00 Krāslavas Romas 
katoļu baznīcā aicina uz Ziemassvēt-
ku koncertu. Pie ērģelēm būs Mūzikas 
akadēmijas ērģelņiece Larisa Bulova.

Koncertu atklās Krāslavas Mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi.

Laipni lūdzam!
 Krāslavas Mūzikas skolas

 kolektīva vārdā
direktore 

Olga Grecka
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izglītība

Neskatoties uz to, ka pilsētā ie-
stājies īsti rudenīgs laiks, tas ne-
traucē vecākiem aktīvi pavadīt 
laiku dabā kopā ar saviem lolo-
jumiem. Valsts svētku brīvdienās 
bija iespēja dāvāt savas jūtas, uz-
manību un kopā pavadīto laiku ģi-
menes locekļiem.

11. novembrī Krāslavas novada 
PII „Pīlādzītis” 12. grupas vecāki , 
vecvecāki, bērni un skolotājas ak-
tīvi darbojās Krāslavas pils terito-
rijā, iepazīstot tās burvību arī vē-
lajā rudenī, kad kokiem nokritušas 
lapas, debesis klāj pelēki mākoņi 
un pūš rudenīgi dzestrs vējš.

Šoreiz tas bija bērniem 
pazīstamo personāžu  Kurmja un 
Zirnekļa organizētais orientēšanās 
starts ar saukli „Iepazīsti Krāsla-
vas pili”.

Bieži dzirdam- ko tad vēl varam 
uzzināt par grāfu Plāteru muižu?  
Bet, kā saka sakāmvārds -„Kat-
ram vecumam savs skaistums”, 
tā arī Krāslavas pils kompleksam. 
Šoreiz aktīvākie zinātgribētāji bija 
četrgadīgie bērni. Viņiem kopā ar 
savām māmiņām, tētiem, māsām 
un brāļiem, vecmāmiņām un vec-
tēviem, draugiem un paziņām bijā 
jāizpēta un jāatrod Krāslavas pils 
teritorijā esošos objektus – grāfu 

Plāteru rezidenci,  stalli – mūs-
dienās dēvēto amatu māju, kal-
pu māju, pils sargu un grotu, pils 
dīķi, kā arī citas ievērojamās  vie-
tas. Kāpēc orientēšanās starts? Tā 
ir sava veida ekskursija ar noteik-
tiem uzdevumiem, kurus varēja 
paveikt tikai kopā un ģimeniskā 
gaisotnē. Pieaugušie palīdzēja 
bērniem pārvarēt pils apkārtnes 
pauguraino teritoriju, izlasīt infor-
māciju par atrastajiem objektiem 
un stāstīt arī savu versiju par tiem. 
Savukārt bērni varēja ar attiecīgā 
attēla uzlīmes palīdzību piefi k-
sēt un atsaukt atmiņā redzēto un 
dzirdēto. Pasākuma kulminācijā 
bērnus apciemoja greznās grā-
fu Plāteru rezidences saimnieks. 
Bērniem  un pieaugušajiem tas 
izsauca neviltotas ovācijas. Grāfs 
pārbaudīja dalībnieku zināšanas, 
noskaidroja sev nezināmo infor-
māciju - cik pakāpienu ir jauna-
jām kāpnēm un kurām kāpnēm 
to ir vairāk. Grāfs, izrādot īpašu 
pateicību par novadnieku aktivi-
tātēm, aicināja visus apskatīt pils 
ēku no iekšpuses.

Svētku noskaņās Kurmis un 
Zirneklis bija īpaši dāsni un da-
lībnieku sasniegumus novērtēja ar 
pašdarinātiem ordeņiem, dāvanu 

maisiņiem un našķiem. Zirneklīša 
iecienīto ēdienu „Mušu sautēju-
mu” izpelnījās Grāfs.   

Īsti rudenīgie laika apstākļi ne-
ļāva būt kūtriem un mazkustīgiem. 
Šoreiz nedrīkstēja atteikties no 
fi ziskām aktivitātēm: lekt pāri 
lecamauklai, pārvarēt  zirnekļa 
veidotos gaisa ceļus, lienot cauri  
tīmeklim,  nesaplēšot to. Pēc jaut-
rām aktivitātēm pienāca laiks ie-
turēt maltīti. Tas šoreiz bija Latga-
lei raksturīgais ēdiens „zacirkas”( 
piena klimpu zupa), karsta tēja un 
bērnu iecienītie našķi.

„Labs darbs kas padarīts!” - au-
dzinot bērnos patriotisma jūtas, 
audzinot bērnus mīlestībā un cie-
ņā pret savu tautu un dzimto pilsē-
tu, dod neaptveramu gandarījumu 
katram, kas to dara. Īpaši pateik-
ties  vēlamies  Krāslavas tūrisma 
un informācijas centram, PII „Pī-
lādzītis” administrācijai un Eduar-
dam Danovskim.

Žaneta Moiseja un
 Rasma Krumpāne, 

Krāslavas novada 
PII „Pīlādzītis” 

12.gr. skolotājas 

 IEPAZĪSTI KRĀSLAVAS PILI
ĢIMENES LOKĀ

DZIEDĀJA UN DEJOJA
 PAR GODU LATVIJAI
Bērnu dārzu audzinātāji vēlas, lai ikviens pasākums paliktu bērnu at-

miņā ilgāku laiku, lai viņu audzēkņu māmiņas un tētiņi atnāktu uz šiem 
svētkiem un aplaudētu saviem mazuļiem, jo vecākiem ir ļoti svarīgi re-
dzēt bērnus smaidošus un laimīgus. Tieši tādi bija Latvijas Republikas 
proklamēšanas 94. gadadienai veltītie svētki, kuros piedalījās PII „Pie-
nenīte” sagatavošanas grupas audzēkņi.

Pasākumu atklāja Viktorija Olehno, iestādes vadītāja. Skaisti nofor-
mēta zāle, aizkustinoši vārdi par dzimteni, dziesmas par Latviju un tau-
tas dejas palīdzēja radīt svētku noskaņu gan maziem, gan lieliem.

Bērnu dārza audzēkņus, viņu vecākus un skolotājus sveica Krāslavas 
novada domes deputāts Viktors Moisejs. Viņš atzīmēja: „Skatoties uz 
šīm jaukajām bērnu sejām, ar pārliecību var teikt, ka mūs gaida jauka 
un skaista nākotne.” 

2012.gada 9.novembrī  
5 Krāslavas pamatsko-
las mazpulcēni piedalījās 
Latgales novada Mazpul-
ku Projektu forumā. Līdzī-
gos pasākumos mazpulks 
piedalās jau kopš 2002.
gada.  

Šogad mazpulcēni darbojās 
Krustpils pamatskolā. Pasākuma 
atklāšanas laikā sumināja ģime-
nes, kas aktīvi atbalstīja mazpul-
cēnus. Pateicības rakstus un dā-

vanas pasniedza Latvijas Mazpul-
ku padomes priekšsēdētāja Ilze 
Kļava. Mūsu mazpulka ģimenes 
- mazpulcēna atbalstītājas titulu 
ieguva Arta Krikova ģimene. Par 
veiksmīgu dalību konkursā „Sīpo-
lu virtene” pateicības rakstu saņē-
ma Mareks Mjadjuta.  

Pēc projektu aizstāvēšanas un 
radošajām darbnīcām kopā ar 
citiem pasākumā iesaistītajiem 
mazpulkiem mūsu skolas mazpul-
cēni piedalījās lāpu gājienā, kur 

pie pieminekļa Latvijas brīvības 
cīnītājiem nolika ziedus. 

Par atbalstu un iespēju piedalī-
ties pasākumā gribam pateikties 
mūsu skolas direktorei V. Konce-
vičai, Krāslavas BJC vadītājai R. 
Vekšinai, par sagādāto transportu 
-  Krāslavas novada domei.

Mazpulcēnu vārdā – 
mazpulka vadītāja

 Ināra Grāve

SKOLAS MAZPULKS – KRUSTPILĪ

Elvīra Škutāne, autores foto
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Iespiests SIA „Latgales druka”

Šī        gada 16.novembrī LIAA konferenču zālē notika seminārs-dis-
kusija „Investīciju piesaiste pašvaldībās”: nepieciešamie prak-

tiskie soļi”, kurā piedalījās pārstāvji no katras pašvaldības.
 Tika stāstīts par investīciju tendencēm un pašvaldības lomu inves-

tīciju piesaistē, kā parezi sagatavot prezentāciju par pašvaldības resur-
siem.VARAM speciālists izstāstīja par ārvalstu investīciju lomu reģio-
nālās attīstības veicināšanā, savukārt SIA „Grupa93” izpilddirektors – 
par ekonomisko aktivitāšu veicināšanu reģionālajā un vietējā līmenī. 

Nobeigumā notika paneļdiskusija, kurā piedalījās eksperti no VA-
RAM, Ekonomikas Uzņēmējdarbības konkurenstspējas departamenta, 
Liepājas pilsētas domes, SIA „ABLV Private Equity Management” un 
SIA „Grupa93”.

Dalībnieki diskusijā sprieda par šādiem jautājumiem – priekšrocību 
identifi cēšana, to izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju 
piesaistīšanai, pašvaldības rīcībā esošie instrumenti uzņēmējdarbības 
veicināšanai, ierobežojumi to pielietošanai un pašvaldību sadarbība un 
attīstības plānošana.

DAŽOS TEIKUMOS

No 24.novembra Krāslavas kultūras namā apskatāma Tautas 
fotostudijas „Bauska” izstāde „Latvijai”. Tautas fotostudija 

„Bauska” ir senākā Latvijā un nākamgad svinēs 55 gadu jubileju.
Fotostudiju šobrīd vada Linda Kaufmane. Izstādes atklāšanā vadītāja 

atzina, ka studijā šobrīd notiek nepārtraukta un aktīva darbība, tiek or-
ganizēti fotoplenēri, izstādes. 

Ir izveidojusies draudzība ar vairākiem Latvijas fotoklubiem – fo-
toklubu „Rīga”, Jūrmalas fotostudiju „Aspazija”. Pēc viesošanās 
Krāslavā, iespējams, ka ciešākas saites vienos arī ar klubu „Zibsnis”. 

Vasarā Bauskas fotomāksliniekiem notika plenērs, kurā radītos dar-
bus oktobra mēnesī varēja skatīt VEF Kultūras pilī. TFS „Bauska” paš-
laik aktīvi darbojas 30 dažāda vecuma fotogrāfi , no kuriem 14 ar saviem 
darbiem ir pārstāvēti izstādē Krāslavā, viņu vidū ir arī bijusī krāslaviete 
Jadviga Šlosberga.

Izstādes atklāšanā klāt bija arī Preiļu, Rēzeknes un Andrupenes foto-
mākslinieki. Izstāde kultūras namā apskatāma darbdienās un pasākumu 
laikā.

No 29.novembra Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā apska-
tāma Valērija Dičkovska gleznu izstāde “Pieskārieni dabai”.

Talantīgais dziedātājs un komponists Lauris Valters klausītājiem 
piedāvā ļoti īpašu dziesmu „7 Angels”, kas pie mūziķa atnākusi šī 
gada sākumā, pēc tam, kad 1.janvāra naktī traģisk ā ceļa negadījumā 
Krāslavas pusē šo pasauli atstāja 7 jaunieši. 

Caur dziesmu „7 Angels” L.V. aicina sabiedrību pievērst uzmanību 
ceļa apstākļiem valstī. Savos koncertos Lauris Valters un viņa do-
mubiedri aicinās ziedot, lai sakārtotu ceļa posmu, kurā notika nega-
dījums. 

Ar koncertu „VIEGLUMS NEAPRAKSTĀMS”
 L.V. viesosies Krāslavas Valsts ģimnāzijā

 5.decembrī plkst.16:00
Koncertprogrammā „VIEGLUMS NEAPRAKSTĀMS” L.V. iz-

pildīs gan savas, gan tēva Egona Valtera kompozīcijas. Koncertos 
kopā ar Lauri Valteru uzstāsies mūziķi - Kate Pāvula (balss), Jānis 
Olekšs (bass, kontrabass), Mārtiņš Miļevskis (sitamie instrumenti) 
un Uldis Veigurs (saksofons). Koncertu vizuālo noformējumu papil-
dinās Valtera un Velgas Vītolu improvizācijas māksla, kas tiks veido-
ta iedvesmojoties no mūzikas, kā arī dejotāji Linda Lejiņa un Sergejs 
Taraseņa.

L.V. aicina uz koncertu
 “VIEGLUMS NEAPRAKSTĀMS”

ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, MĒS ROTĀJAM SAVU PILSĒTU!
Pēc pavisam neilga laika sāksies Advents – gaismas ceļš četru nedēļu garumā. Šajā laikā, 

gaidot Ziemsvētku brīnumu, visi gribam kļūt nedaudz labāki, dāsnāki, skaistāki. Tāpat vē-
lamies, lai arī m ums apkārt valdītu svētku noskaņa. Eglēs zaigotu eņģeļu mati, mirdzētu 
sudrabainas lāstekas un sniegpārslas, spoži spīdētu lampiņu virtenes un mātu ar roku sar-
kancepuraini rūķi.

Aicinām arī šogad visus pilsētas iedzīvotājus, uzņēmumu un iestāžu vadītājus iesaistīties  
mūsu pilsētas izrotāšanā svētkiem. Skaistāk un interesantāk noformēto māju, skatlogu un 
fasāžu  īpašnieki saņems balvas.

Rotājot savas mājas, mēs rotājam savu pilsētu!

Kruoslovys amatnīku bruoliste un Krāslavas novada dome aicina 
uz Ziemassvētku tirdziņu 15.decembrī

 jau no plkst. 9.00
Krāslavas novada pašdarbnieku koncerts, Latgales amata meistaru izstrādājumi jūsu 

dāvanu grozam, Latgales kulinārā mantojuma gardumi, Ziemassvētku piparkūku rotā-
šana un citi svētku labumi un pārsteigumi.

Aicinām amatniekus piedalīti es ar saviem meistardarbiem, gaidām visus novadniekus 
un viesus piepildīt Ziemassvētku dāvanu grozu un kopīgi izjust pirmssvētku burvību!

Kontakttālrunis: 26487763 (Inta)
Lai priecīgs un pārsteigumiem bagāts pirmssvētku laiks!

5. decembrī plkst.18.00 
Krāslavas Mūzikas skolas telpās (Rēzeknes ielā 4) 

notiks Rēzeknes, Raiņa un Vienības ielas
 mikrorajona iedzīvotāju tikšanās 

ar domes amatpersonām. 

sludinājumi
  Krāslavā pazudis suns - dzeltens labra-

dors. Saimnieki būs pateicīgi par jebkuru 
informāciju šajā sakarā. Tālr. 26853068.

  Pārdod automobili VW Jetta, 
1987.g., braukšanas kārtībā, 300 Ls. 
Dāvanā - farkops un jumta bagāžnieks.

2012.gada 2.decembrī


