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- Man bija svarīgi satikties ar 
draugiem, ar kuriem vēl pirms 16 
gadiem mums izveidojās labas attie-
cības. Četrus gadus esmu strādājis 
Daugavpilī Baltkrievijas Ģenerālā 
konsula amatā un esmu labi pazīs-
tams ar Krāslavu un novada pašval-
dības vadītājiem. Šeit ir daudz manu 
draugu, tāpēc man bija liels prieks 
apmeklēt jūsu pilsētu. 

Galvenais manas vizītes mērķis 
– ekonomikas jautājumi. Tikšanās 
laikā mēs runājām par projektiem 
ekonomikas sfērā. Jāsaka, ka tautas 
diplomātija starp mūsu valstīm dar-
bojas ļoti veiksmīgi – sadraudzības 
pasākumos ir iesaistījušies sportisti, 
pašdarbības kolektīvi, skolas. Savu-
kārt ekonomikas jomai ir nepiecie-
šama nopietnāka pieeja, tāpēc mēs 
meklējam nozīmīgus projektus, kas 
varētu būt izdevīgi gan mums, gan 
jums. Šodien mēs izskatījām loģis-
tikas centra projektu, uzskatu, ka tas 
ir ļoti perspektīvs. Esam apsprieduši 
projektus kokapstrādes, rūpniecis-
kās šūšanas jomā. Tās ir reālas dar-

ba vietas cilvēkiem, kas dzīvo abu 
valstu pierobežas zonā. 

- Ir zināms, ka uzņēmēju domas 
ne vienmēr sakrīt ar politiķu uz-
skatiem. Kā jums šķiet, vai pastāv 
nopietnas problēmas Latvijas un 
Baltkrievijas tirdzniecības un 
ekonomikas sakaru jomā?

- Manuprāt, nekādu problēmu 
nav. Mēs esam atvērta valsts, un es 
varu teikt, ka mēneša laikā, kopš es 
strādāju Rīgā, es jau vairākkārt izju-
tu to emocionālo siltumu, ko izstaro 
cilvēki, politiķi, uzņēmēji, kas vēršas 
vēstniecībā un sadarbojas ar mums. 
Starp mūsu valstīm ir liels preču ap-
grozījums. Iespējams, mūsu priekš-
stati par dažādiem jautājumiem un 
notikumiem pasaulē atšķiras, taču 
tas netraucē mums atrast kopīgu 
viedokli, lai risinātu problēmas. Ja 
jautājums ir par savstarpēji izdevīgu 
sfēru, uzņēmēji un politiķi vienmēr 
atradīs izeju. 

- Latvijas presē izskanēja in-
formācija par to, ka pārskatāmā 
nākotnē vizītē Latvijā varētu ie-
rasties Baltkrievijas prezidents 

Aleksandrs Lukašenko. Vai tās ir 
patiesas ziņas, un kādas perspek-
tīvas ir prognozējamas abu valstu 
attiecībās saistībā ar šo vizīti? 

- Jā, mēs nopietni izvērtējam šo 
jautājumu un strādājam šajā virzie-
nā. Taču ir jāsaprot, ka valsts prezi-
denta vizītes pamatā jābūt ievēro-
jamiem mērķiem un uzdevumiem 
– nozīmīgi līgumi, vienošanās, jauni 
projekti, kas ir izdevīgi abām val-
stīm. Prezidenta vizītei ir jākļūst par 
jaunu impulsu, kas palīdzēs attīstīt 
attiecības starp mūsu valstīm. Ceru, 
ka nākamā gada pavasarī informāci-

ja par šo jautājumu būs konkrētāka. 
- Jūs minējāt, ka ar siltumu 

atceraties laiku, ko pavadījāt 
Latgalē. Jums šeit ir draugi un 
iemīļotākās vietas. Taču nesen 
jūs strādājāt Čehijā. Kas jūs vis-
vairāk pārsteidza un iedvesmoja 
šajā valstī? 

- Tā ir slāvu valsts, kas mums ir 
tuva gan garīgi, gan valodas ziņā. 
Čehi ir līdzīgi baltkrieviem pēc rak-
stura un temperamenta. Tā ir valsts 
ar bagātu vēsturi, skaistām pilsē-
tām. Taču pats galvenais ir cilvēku 
attieksme. Es strādāju Čehijā laikā, 

kad starp mūsu valstīm pastāvēja 
zināma spriedze, bet deviņu gadu 
garumā man izdevās uzlabot mūsu 
attiecības, mēs īstenojām daudz 
nozīmīgu starpvalstu projektu – uz-
būvējām hidroelektrostaciju, divus 
loģistikas centrus, cūkkopības kom-
pleksus. 

- Krāslavā ir daudz iedzīvotā-
ju ar saknēm Baltkrievijā. Droši 
vien jūs gribētu kaut ko novēlēt 
viņiem? 

- Esmu pateicīgs baltkrieviem, kas 
dzīvo Latvijā un ar savu darbu veido 
šīs valsts labklājību. Baltkrievija 
neka d neaizmirst par saviem tautie-
šiem un vienmēr gatava sniegt atbal-
stu. Mēs redzam, ar kādu siltumu un 
sajūsmu izsakās par Baltkrieviju un 
par Latviju baltkrievu kultūras bied-
rību kolektīvu dalībnieki. Esam gan-
darīti par to, kā pašvaldības atbalsta 
mūsu tautiešus Krāslavā, Daugav-
pilī, Liepājā, Ventspilī, Rīgā. Šādā 
attieksmē izpaužas valsts politika. 
Baltkrievi pēc savas būtības ir dar-
bīga un saticīga tauta, viņi vienmēr 
gatavi sniegt savu ieguldījumu, lai 
attīstītu to valsti, kurā dzīvo, taču 
neaizmirst par savām saknēm un 
dzimteni. 

- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne, autores foto

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIEKS LATVIJĀ
 VASILIJS MARKOVIČS:

„MAN BIJA PRIEKS APMEKLĒT JŪSU PILSĒTU” 

22. novembrī Krāslavas novadu darba vizītē apmeklēja Balt-
krievijas Republikas vēstnieks Latvijā Vasilijs Markovičs. Balt-
krievijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā 
amatā Vasilijs Markovičs iecelts šī gada septembrī. Pirms tam 
diplomāts bija Baltkrievijas Republikas vēstnieks Čehijā. Dau-
dzi Latgales iedzīvotāji atceras Vasiliju Markoviču kopš deviņ-
desmito gadu beigām un divtūkstošo gadu sākuma, kad viņš 
vadīja Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātu Daugavpilī. 

Pēc tikšanās ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gu-
nāru Upenieku vēstnieks pastāstīja par savas vizītes mērķiem. 

29. novembrī paralēli tradicionālajām Latvijas kultūras 
dienām Vitebskā notika Baltkrievijas un Latvijas biznesa 
forums, kurā apspriesti sadarbības jautājumi transporta 
un loģistikas, kokapstrādes un mežsaimniecības, pārtikas 
rūpniecības, zinātnes un tehnoloģiju, tūrisma un reģionālās 
mijiedarbības jomā.

No Latvijas šajā forumā piedalījās apmēram 150 cilvēku 
- diplomāti, valsts pārvaldes iestāžu vadītāji, pašvaldību 
delegācijas un lielāko uzņēmumu pārstāvji.

Krāslavas reģionu forumā pārstāvēja Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Eiroreģiona ,,Ezera 
zeme” Latvijas biroju - tās vadītāja Ilze Stabulnice.

Eiroreģiona ,,Ezeru zeme’’ Latvijas birojs jau vairāk nekā 

15 gadus realizē kopīgus projektus ar Vitebskas apgabala 
pierobežas rajoniem. Forumā Ilze Stabulniece parakstīja 
vienošanos par nodomu sadarboties ar Vitebskas apgabala 
izpildkomitejas Sporta un tūrisma pārvaldi.

Biroja vadītāja saskata perspektīvu partnerības paplašināšanā 
un ierosināja aktivizēt izglītības un gastronomiskā tūrisma 
attīstību.

Šogad Baltkrievijas un Latvijas Biznesa forums tika 
pieskaņots Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100. 
gadadienas svinībām.

Publicēšanai sagatavoja
 Elvīra Škutāne

PARTNERĪBA AR BALTKRIEVIJU PAPLAŠINĀS
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ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO
2018. gada 6. novembrī notika 

Administratīvās komisijas kārtējā 
sēde, kurā tika izskatītas 9 admi-
nistratīvo pārkāpumu lietas: 

piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis nepilngadī-
gajam – izteikts brīdinājums, par 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2011/13 
„Par sabiedrisko kārtību Krāslavas 
novadā” 3.1.3. punkta pārkāpšanu;

piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis nepilngadī-
gajam – izteikts brīdinājums, par 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2011/13 
„Par sabiedrisko kārtību Krāslavas 
novadā” 3.1.3. punkta pārkāpšanu;

par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadā-
šanas prasību pārkāpšanu personai 
tika izteikts brīdinājums;

par naktsmiera traucēšanu (ska-
ļu muzicēšanu, mūzikas atska-
ņošanu, remonta veikšanu, auto-
mašīnu signalizāciju, cilvēku un 
mājdzīvnieku radītu troksni u.tml.) 
dzīvokļos, koplietošanas telpās un 
uz ielām, kas traucē iedzīvotāju 
naktsmieru no plkst.22.00 līdz 
6.00, personai tika izteikts brīdi-
nājums;

par gaisa, zemes, mežu vai iek-
šējo ūdeņu (virszemes vai paze-
mes) piesārņošanu ar notekūde-
ņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā 
bīstamām vai citām kaitīgām vie-
lām, materiāliem vai atkritumiem, 
piegružošanu vai citādu kaitīgu 
iedarbību uz tiem jebkādā veidā, 
personai izteikts mutvārdu aizrā-
dījums;

par dzīvnieku slēpšanu no Pārti-
kas un veterinārā dienesta inspek-
tora, dzīvnieku nereģistrēšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā, dzīvnieku neidentifi cēšanu 
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no 
to uzskaites pašvaldībā, personai 
tika uzlikts naudas sods 7 EUR 
apmērā;

par dzīvesvietas nedeklarēšanu, 
personai tika uzlikts naudas sods 
15 EUR apmērā;

par gaisa, zemes, mežu vai iek-
šējo ūdeņu (virszemes vai paze-
mes) piesārņošanu ar notekūde-
ņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā 
bīstamām vai citām kaitīgām vie-
lām, materiāliem vai atkritumiem, 
piegružošanu vai citādu kaitīgu 
iedarbību uz tiem jebkādā veidā, 
personai tika uzlikts naudas sods 
70 EUR apmērā;

par dzīvnieku slēpšanu no Pārti-
kas un veterinārā dienesta inspek-
tora, dzīvnieku nereģistrēšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā, dzīvnieku neidentifi cēšanu 
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no 
to uzskaites pašvaldībā, personai 
tika uzlikts naudas sods 7 EUR 
apmērā.   

   Administratīvās komisijas nā-
kamā sēde  notiks 2018. gada 4. 
decembrī plkst.13.00 Krāslavas 
novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 
51, Krāslavā).

1. Izdarīt grozījumus Krāsla-
vas novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr. 2018/6 „Par 
Krāslavas novada pašvaldības pa-
līdzību audžuģimenei” un izteikt 
saistošo noteikumu izdošanas 
tiesisko pamatojumu šādā redak-
cijā: „Izdoti saskaņā ar Ministru 
kabineta 26.06.2018. noteikumu 
Nr.354 „Audžuģimenes noteiku-
mi” 78.punktu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kartībā.

Krāslavas novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr. 2018/10 
Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Krāslavas novada 
dome 2018. gada 26. aprīlī ap-
stiprināja saistošos noteikumus 
Nr.2018/6 „Par Krāslavas novada 
pašvaldības palīdzību audžuģime-
nei”. Saistošo noteikumu izdo-
šanas tiesiskais pamatojums bija 
Ministru kabineta 19.12.2006. 
noteikumu Nr.1036 „Audžuģime-
nes noteikumi” 43.punkts. Minē-
tie noteikumi ir zaudējuši spēku 
01.07.2018.

01.07.2018. stājās spēkā Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.354 
„Audžuģimenes noteikumi”, un 
šo noteikumu 78.punkts deleģē 
vietējām pašvaldībām noteikt au-
džuģimenēm izmaksājamā pabal-
sta apmēru bērna uzturam un pa-
balsta apmēru apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei. Līdz ar to pie-
mērošanu radās nepieciešamība 
precizēt saistošo noteikumu izdo-
šanas tiesisko pamatojumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Paredzēts precizēt saistošo notei-
kumu izdošanas tiesisko pamato-

jumu. 
3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Ietekmes nav. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Ietek-
mes uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā nav.

5.Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Neietekmē 
administratīvos procesus.   

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Konsultācijas 
ar privātpersonām nav notikušas. 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2018/10
„GROZĪJUMI KRĀSLAVAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2018/6
„PAR KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENEI””

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Attīstības fi nanšu institūcija ALTUM biz-
nesa uzsācējiem visā Latvijā šī gada pirmajos 
deviņos  mēnešos uzņēmējdarbības uzsākšanai 
aizdevumus piešķīrusi vairāk nekā 8,2 miljo-
ni eiro apmērā, kas ir lielākais apjoms pēdējo 
piecu gadu laikā. Salīdzinot ar 2017. gada de-
viņiem mēnešiem gan pēc izsniegto aizdevu-
mu kopskaita, gan pēc piešķirtā fi nansējuma 
apjoma pieaugums ir 40%.  

Jauno uzņēmēju aktivitāte, izmantojot valsts 
atbalsta programmu aizdevumus, pieaugusi 
teju visos Latvijas reģionos. Lielākais aizde-
vumu skaita pieaugums šā gada 9 mēnešos fi k-
sēts Zemgalē (+45%), savukārt liels atbalstīto 
biznesa projektu kopsummas pieaugums ir Vi-
dzemē (+89%), Zemgalē (+69%) un Kurzemē 
(+60%), kas liecina par lielāka apjoma biznesa 
ideju īstenošanu. Uzņēmēju aktivitāte, izman-
tojot valsts atbalstu, pieaugusi arī Latgalē (aiz-
devumu skaits pieaudzis par 8%), vienlaikus 
nedaudz samazinoties kopējam piešķirtā fi -
nansējuma apjomam, kas liecina, ka jaunie uz-
ņēmēji Latgalē biznesu sāk ar mazāka apjoma 
projektiem. Pretēja aina ir Rīgas un Pierīgas 
reģionā, kur kopējais piešķirtā fi nansējuma 
apjoms audzis par 26%, taču projektu skaits 
samazinājies par 7%. 

Kopumā šī gada pirmajos 9 mēnešos ir iz-
sniegti teju 400 aizdevumi uzņēmējiem no 
tādām nozarēm kā ēdināšana, viesu izmitinā-
šana un dažādi citi pakalpojumi (34%), ražo-
šana (28%), lauksaimniecība, mežsaimniecība 
un zivsaimniecība (15%), tirdzniecība (12%), 
būvniecība (9%) un transporta pakalpojumi 
(2%). 

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadī-
tāja:

„Esam gandarīti, ka Latgalē pieaug aktivi-
tāte – arvien vairāk uzņēmēju izmanto plašās 
valsts atbalsta programmas, ko īsteno AL-
TUM. Vēlos iedrošināt uzņēmējus nebaidīties 
uzsākt vai attīstīt plašāk savus biznesa projek-
tus, jo vairāki reģiona uzņēmēji ir pierādījuši, 
ka labas idejas kombinācijā ar nepieciešamo 
fi nansējumu īstajā brīdī kļūst par dzīvotspējīgu 
un peļņu nesošu uzņēmumu ar veiksmīgu dar-
bību ne tikai valsts, bet arī plašākā mērogā.”

Viens no reģionālajiem veiksmes stāstiem, 
kas ar ALTUM atbalstu uzsāka biznesu Lat-
galē, ir „LATSTAB”. Rēzeknē bāzētais uzņē-
mums, kas ražo stabus, uzņēmējdarbības ceļa 

sākumā saskārās ar dažādiem izaicinājumiem, 
tomēr, ieguldot neatlaidīgu darbu un piesais-
tot nepieciešamo fi nansējumu, šobrīd 95% no 
saražotās preces eksportē uz Īriju un arīdzan 
Āfrikas valstīm. Uzņēmuma vadītājs Staņis-
lavs Ratinskis uzskata, ka liela nozīme, lai 
uzņēmējs būtu veiksmīgs, ir komunikācija ar 
visām biznesā iesaistītajām pusēm – tas palīdz 
piesaistīt papildu investīcijas, izzināt klientu 
vēlmes, kā arī motivēt savu komandu iekarot 
arvien jaunas virsotnes arī ārpus valsts robe-
žām. Plašāka informācija par „LATSTAB” 
pieredzes stāstu ir pieejama ALTUM youtube 
kanālā „Drosmes stāsti”. 

Plašāka informācija ar statistikas datiem par 
biznesa uzsācējiem izsniegtajiem aizdevu-
miem, to apmēriem visā Latvijā ir aplūkojama 
ALTUM sociālo tīklu kontos – facebook, twit-
ter, linkedin.

Biznesa uzsācēji aizdevumos var saņemt 
līdz 150 000 eiro, ar atmaksas termiņu līdz 10 
gadiem, nekustamā īpašuma iegādes, būvnie-
cības un renovācijas projektiem - līdz 15 ga-
diem. Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pie-
ejams bez aizņēmēja līdzfi nansējuma, virs šīs 
summas ar 10% līdzfi nansējumu. Plašāka in-
formācija par atbalstu biznesa uzsācējiem šeit.

Sākot ar šī gada augustu, klienti pieteikumus 
valsts atbalsta programmu fi nansējumam un 
tam nepieciešamos dokumentus var iesniegt 
tikai elektroniski. Vienlaikus klientiem ir sa-
mazināts arī iesniedzamo dokumentu skaits. 

Par ALTUM
Attīstības fi nanšu institūcija ALTUM ir Lat-

vijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas 
ar valsts atbalsta fi nanšu instrumentu palīdzī-
bu sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām 
fi nanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garan-
tijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), 
konkrētu programmu ietvaros papildinot to 
arī ar nefi nanšu atbalstu (konsultācijas, men-
torings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas 
funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņē-
ma starptautiskās kredītreitingu kompānijas 
Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts 
kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM sta-
bilo fi nanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 
24. oktobrī ALTUM obligā cijas tika iekļ autas 
regulē tajā  tirgū  - biržas Nasdaq Riga Baltijas 
Parā da vē rtspapī ru sarakstā . 

ALTUM AIZDEVUMI VISĀ LATVIJĀ
 BIZNESA UZSĀKŠANAI 

ŠOGAD PĀRSNIEDZ 8 MILJONUS EIRO, 
UZŅĒMĒJU AKTIVITĀTE LATGALĒ

 PIEAUGUSI PAR 8%

KRĀSLAVAS NOVADA
 AULEJAS PAGASTĀ

 IR VEIKTĀS  PRAKTISKĀS
 AKTIVITĀTES PUBLISKO 

ŪDEŅU PĀRVALDĪBAI
Latvijas vides aizsardzības fonda fi nansētā 

projekta „Praktisko aktivitāšu īstenošana pub-
lisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” 
ietvaros ir pabeigti darbi pie atpūtas vietas 
ierīkošanas un krasta labiekārtošanas pie Cār-
maņa ezera („Melisas”, Kalviši, Aulejas pag., 
Krāslavas nov., LV-5681).  

Darbu ietvaros ir veikta niedru pļaušana, 
savākšana un izvešana, baltalkšņa apauguma 
likvidēšana un koku retināšana, automašīnu 
stāvlaukuma izveidošana, laivu piestātnes ie-
rīkošana. Papildus tam ir izbūvēta arī lapene, 
ierīkoti soliņi, atkritumu urnas un tualete. 

Ar atpūtas vietas ierīkošanu pie Cārmaņa 
ezera ir iecerēts samazināt rekreācijas slodzi 
uz ūdensobjektu, veicinot atkritumu apjoma 
samazināšanu. Atpūtas vieta atrodas laivoša-
nas maršruta pa Dubnas upi turpinājumā no 
Lejas ezera uz Cārmaņa ezeru. Laivošanas 
maršrutā nav izveidota atbilstošā infrastruk-
tūra, lai tūristiem būtu iespēja izkāpt krastā 
pārgājiena laikā. Līdz ar to rodas situācijas, 
kad atkritumi tiek mesti ūdenī. Ir svarīgi no-
drošināt, ka ezerā nepalielinās piesārņojuma 
un cilvēku tiešas klātbūtnes izraisītas slodzes, 
kas rada ezera biotopa grūti novēršamu vai pat 
 neatgriezenisku degradāciju. 

Papildus projekta ietvaros ir padomāts arī 
par Dubnas upes posma no Ārdavas ezera 
līdz Lejas ezeram attīrīšanas darbiem, kuru 
ietvaros ir veikta upē iekritušo, bīstamo un 
nokaltušo koku izvākšana, bebru aizsprostu 
un graustu sanesumu likvidēšana, baltalkšņa 
apaugumu likvidēšana, kā arī niedru pļaušana 
un savākšana. Attīrīšanas darbi veicinās bioto-
pa turpmāko dabisko attīrīšanos un attīstību, 
novēršot ietekmējošos faktorus un apdraudē-
jumus. 

Labiekārtošanas un upes attīrīšanas darbus 
veica SIA „VTV 14”, un to kopējās izmaksas 
sastāda EUR 14 507.90 (Latvijas vides aiz-
sardzības fonda projektam piešķirtais fi nansē-
jums ir EUR 11 590.00).

Andris Rukmans
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aktuālā informācija

27. novembrī divas zvēri-
nātas notāres Agnese Stal-
berte-Švarca un Inga Ērgle 
nodeva zvērestu Augstākās 
tiesas priekšsēdētājam Iva-
ram Bičkovičam.

Sākot ar 2019. gada 14. 
janvāri, Agnese Stalberte-
Švarca sāks pildīt zvērinātas 
notāres amata pienākumus 
Krāslavā, bet ar 21. janvāri 
 Inga Ērgle uzsāks zvērināta 
notāra praksi Daugavpilī. 
Līdz ar to Krāslavā turp-
māk būs viens pilna laika 
zvērināta notāra birojs, bet 
Daugavpilī – pieci.

Agnese Stalberte-Švarca ir ie-
guvusi profesionālo maģistra grā-
du tiesībzinātnē un jurista kvalifi -
kāciju Latvijas Universitātē. Viņai 
ir arī maģistra grāds vadībzinātnē. 

Notariātā viņa strādā jau teju 20 
gadus. Zvērināta notāre Arlita 
Mintāle, pie kuras par palīgu kopš 
2012. gada strādā Agnese Stalber-
te-Švarca, kā vienu no svarīgāka-
jām jaunieceltās notāres īpašībām 
min spēju satuvināt pušu intereses 
un rast vienojošo konfl ikta situā-
cijās. Tāpat Arlita Mintāle uzteic 
Agneses vēlmi mācīties un sekot 
līdzi jaunām lietām.

Arī Ingai Ērglei ir Latvijas Uni-
versitātes maģistra grāds tiesību 
zinātnē, un notariātā viņa strādā 
15 gadus. Kopš 2008. gada viņa 
ir bijusi Rīgas zvērinātas notā-
res Ilonas Grikkes palīdze, pirms 
tam 5 gadus – jurista palīgs Ilonas 
Grikkes birojā, bet vēl iepriekš – 
VID nodokļu inspektore. Zvērinā-
ta notāre Ilona Grikke izceļ Ingas 
prasmi objektīvi rīkoties nestan-

darta situācijās un vienmēr rast 
risinājumu. „Inga ir mērķtiecīga 
un vienmēr paveic iesākto līdz ga-
lam,” uzsvēra Ilona Grikke.

Zvērinātus notārus amatā ieceļ, 
atceļ, pārceļ vai no tā atbrīvo ties-
lietu ministrs. Zvērinātus notārus 
amatā ieceļ uz mūžu, un viņi var 
šo amatu ieņemt līdz septiņdesmit 
gadu vecumam. Latvijā pašlaik 
praktizē 100 zvērināti notāri. Pie 
viņiem strādā 66 palīgi. Zvērinātu 
notāru skaits Latvijā ir ierobežots 
un attiecībā uz to skaitu darbojas 
numerus clausus princips. Tādējā-
di tiek nodrošināta stingra profe-
sijas un notariālo darbību kontro-
le, kas ir svarīgi tāpēc, ka valsts 
notāriem ir deleģējusi likumības 
uzraudzīšanu caur notariālo dar-
bību veikšanu un uzticējusi daļu 
no valsts varas – tiesības piešķirt 

dokumentiem publisku spēku. Tā-
pēc zvērinātam notāram ir jābūt 
augstākās kvalifi kācijas juristam 

visās jomās, kas skar notāra amata 
pienākumu izpildi. 

JANVĀRĪ DARBU SĀKS DIVAS 
JAUNAS ZVĒRINĀTAS NOTĀRES 

Nr.7046 Rīga-Krāslava 
• Autobuss, kas no Krāsla-

vas autoostas izbrauc svētdienās 
plkst.15.50, mainīs apstāšanās lai-
ku pieturvietā Līvāni un Jēkabpils 
(Kurzemes iela).

• Autobuss, kas no Krāslavas 
autoostas izbrauc pirmdienās un 
piektdienās plkst.9.00, mainīs ap-
stāšanās laiku pieturvietā Līvāni un 
Jēkabpils (Kurzemes iela).

Nr.7479 Daugavpils-Rēzekne
• Autobuss, kas no Daugav-

pils autoostas izbrauc katru dienu 
plkst.7.10, mainīs apstāšanās laiku 
pieturvietās ceļa posmā no pietur-
vietas Lociki līdz Rēzeknes auto-
ostai.

• Autobuss, kas no Rēzeknes 
autoostas izbrauc katru dienu 
plkst.10.30, mainīs apstāšanās 
laiku pieturvietās ceļa posmā no 
pieturvietas Malta līdz Daugavpils 
autoostai.

Nr.7541 Daugavpils-Rēzekne-

Ludza 
• Autobuss, kas no Ludzas 

autoostas izbrauc katru dienu 
plkst.16.10, mainīs apstāšanās 
laiku pieturvietās ceļa posmā no 
pieturvietas Malta līdz Daugavpils 
autoostai.

Nr.7543 Daugavpils-Krāslava
• Autobuss, kas no Krāsla-

vas autoostas izbrauc katru die-
nu plkst.9.00, plkst.13.50 un 
plkst.17.25, mainīs apstāšanās lai-
ku pieturvietās ceļa posmā no pie-
turvietas Bancani līdz Daugavpils 
autoostai.

• Autobuss, kas no Krāslavas 
autoostas izbrauc piektdienās un 
svētdienās plkst.18.50, mainīs ap-
stāšanās laiku pieturvietās ceļa 
posmā no pieturvietas Bancani līdz 
Daugavpils autoostai.

•Autobuss, kas no Daugav-
pils autoostas izbrauc katru die-
nu plkst.16.35, plkst.17.35 un 
plkst.19.35, mainīs apstāšanās 

laiku pieturvietās ceļa posmā no 
pieturvietas Naujenes skola līdz 
Krāslavas autoostai.

•Autobuss, kas no Daugavpils 
autoostas izbrauc piektdienās un 
svētdienās plkst.21.10, mainīs ap-
stāšanās laiku pieturvietās ceļa 
posmā no pieturvietas Jaunbūve 
līdz Krāslavas autoostai.

Nr.7554 Daugavpils-Dagda
•Autobuss, kas no Daugav-

pils autoostas izbrauc katru dienu 
plkst.10.10, pasažieru apmaiņu 
veiks arī pieturvietā Bērnunams 
un Ozoliņi, kā arī mainīs apstāša-
nās laiku pieturvietās ceļa posmā 
no pieturvietas Naujenes skola līdz 
Dagdas autoostai.

•Autobuss no Dagdas autoos-
tas turpmāk izbrauks katru dienu 
plkst.7.10 un plkst.10.20, kā arī 
pasažieru apmaiņu veiks arī pietur-
vietā Bērnunams un Ozoliņi (līdz 
šim autobuss izbrauca attiecīgi 
plkst.7.00 un plkst.10.10).

•Autobuss, kas no Daugav-
pils autoostas izbrauc katru dienu 
plkst.15.50, pasažieru apmaiņu 
veiks arī pieturvietā Bērnunams un 
Ozoliņi.

Nr.7555 Daugavpils-Indra 

•Autobuss, kas no Daugavpils 
autoostas izbrauc katru dienu plkst. 
13.10, pasažieru apmaiņu veiks arī 
pieturvietā Rožu ciems.

•Autobuss, kas no pieturvie-
tas Indra izbrauc katru dienu 
plkst.15.20, pasažieru apmaiņu 
veiks arī pieturvietā Rožu ciems, kā 
arī mainīs apstāšanās laiku pietur-
vietās ceļa posmā no pieturvietas 
Bancani līdz Daugavpils autoostai.

Nr.7560 Daugavpils-Aglona-
Dagda- Daugavpils 

• Autobuss no Daugavpils auto-
ostas turpmāk izbrauks katru dienu 
plkst.12.45 (līdz šim tas izbrauca 
plkst.12.25).

Nr.7983 Rīga-Daugavpils
•Autobuss, kas no Rīgas starp-

tautiskās autoostas izbrauc darba-
dienās plkst.8.40, mainīs apstāša-
nās laiku pieturvietā Aizkraukles 
stacija, Koknese un Pļaviņas.

•Autobuss, kas no Daugav-
pils autoostas izbrauc svētdienās 
plkst.20.00, mainīs apstāšanās lai-
ku pieturvietās ceļa posmā no pie-
turvietas Līvāni līdz Rīgas starp-
tautiskajai autoostai.

MARŠRUTU IZMAIŅAS NO 1. DECEMBRA
 Lai nodrošinātu ērtākus sabiedriskā transporta pakal-

pojumus, no 2018. gada 1. decembra vairākos starppil-
sētu maršrutos, kurus apkalpo pasažieru pārvadātājs SIA 
„Daugavpils autobusu parks”, tiks palielināts braukšanas 
ātrums, kā arī iekļautas papildu pieturvietas. Tā rezultātā 
gaidāmas izmaiņas attiecīgo autobusu kustību sarakstā. Krāslavas novada dome 

izsludina tradicionālo kon-
kursu par skaistāko un gai-
šāko Ziemsvētku noformē-
jumu ,,Rotājot savu māju, 
Jūs rotājat mūsu pilsētu”.

Konkursā aicinātas pieda-
līties juridiskas un fiziskas 
personas, kas, gatavojoties 
Ziemas saulgriežiem, krāš-
ņāk noformēs savā pārzi-
ņā esošās ēkas, to fasādes, 
apkārtni, daudzstāvu namu 
logus, balkonus un lodžijas.

 Noformējums tiks vērtēts 
šādās kategorijās:

 •      privātmāju  noformē-
jums;

•      daudzdzīvokļu namu 
logu, balkonu un lodžiju no-
formējums;

•        firmu, uzņēmumu un 
biroju ēku, veikalu, kafejnī-
cu un citu sabiedrisko ēku 
noformējums;

•       pilsētas izglītības ies-
tāžu noformējums.

 Konkursā tiks vērtēti tikai 
un vienīgi tie objekti, infor-
māciju par kuriem mēs sa-
ņemsim. 

Noformējumus konkur-
sam var pieteikt līdz 27. de-
cembrim (ieskaitot), darba 
dienās Krāslavas novada 
domē (Rīgas ielā 51) perso-
nīgi, vai sūtot informāciju 
uz e-pastu: 
inga.kavinska(@)kraslava.lv

Pieteikumā jānorāda ob-
jekta adrese, īpašnieka 
vārds, uzvārds, kā arī ie-
sniedzēja vārds, uzvārds un 
tālrunis. 

Konkursa uzvarētāji un 
labāko noformējumu autori 
balvu saņemšanai tiks aici-
nāti uz novada domi nāka-
mā gada sākumā.

25. novembrī Nacionālajā spor-
ta manēžā Rīgā notika Vislatvijas 
senioru sapulce. Seniori kuplā 
skaitā pulcējās no visiem Latvi-
jas reģioniem, jo sporta manēžas 
tribīnes bija pilnas. Mūsu pilsētu 
pārstāvēja Krāslavas pensionāru 
biedrības valdes locekli. 

Kā  pastāstīja Krāslavas pensio-
nāru biedrības valdes priekšsē-
dētājs Edmunds Gekišs, Latvijas 
pensionāru sapulce konstatē, ka, 
neskatoties uz to, ka pēdējos ga-
dos pozitīvi risināti daudzi pen-
sionāriem nozīmīgi jautājumi, 

t.sk. krīzes gados piešķirto pen-
siju pārrēķins, pensiju indeksāci-
jas pilnveidošana, piemaksas pie 
pensijām palielināšana, pabalstu 
sistēmas pilnveidošana, veselības 
aprūpes jautājumu risināšana u.c., 
turpina pieaugt nabadzības risks 
vecākās paaudzes iedzīvotāju un 
invalīdu vidū, jo papildus ienā-
kumi nespēj segt cenu pieaugumu 
precēm un pakalpojumiem.

Sapulces rezolūcijā pensionāri 
pieprasa LR Saeimas frakcijām 
neatliekami risināt jautājumus, 
kas ietverti pensionāru organizā-

ciju priekšlikumos, aicina Saei-
mā ievēlētos politiķus nekavēties 
ar valdības veidošanu un 2019. 
gada budžeta pieņemšanu un 
lūdz Saeimas deputātus atbalstīt 
fi nansējuma piešķiršanu Latvijas 

pensionāru federācijai darbības 
nodrošināšanai un starptautiska 
„Nordic plus Adult” projekta līdz-
fi nansējumam.

Sagatavoja Elvīra Škutāne

KRĀSLAVIEŠI PIEDALĪJĀS 
VISLATVIJAS SENIORU SAPULCĒ
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SKOLU  IEKŠTELPU
 KVALITĀTEI 

IR LIELA  NOZĪME

Krāslavas novada dome sekmīgi 
turpina īstenot Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) SAM 8.1.2. 
specifi skā atbalsta mērķa projek-
tu ,,Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” Krāslavas iz-
glītības iestādēs. Mācību procesa 
veicināšanai un skolēnu labsajūtai 
ir nepieciešama sakārtota un attīstīta 
infrastruktūra skolās. Drošas un ve-
selīgas vides veicināšana ir pamats 
zināšanu apguvei. Skolu iekštelpu 
gaisa kvalitātei ir nozīmīga loma, 
kas ietekmē skolēnu uztveres spē-
jas.

Ir uzsākta ventilācijas sistēmas 
izbūve Krāslavas pamatskolā un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. 
Neskatoties uz to, ka ventilācijas 
sistēmas izbūve tiek veikta mācību 
gada laikā, tā neietekmē mācību 
procesu un ir saskaņota ar skolu ad-
ministrācijām. SIA ,,Siltumserviss” 
īstenos būvdarbus līdz 2019.gada 
pavasarim.

Projekta budžeta kopējās attie-
cināmas izmaksas sastāda 3 126 
601,18 EUR, ERAF līdzfi nansē-
jums sastāda 2 657 611 EUR.

Projekta ilgums līdz 2021.gada 
31.decembrim.

Juta Bubina,
projekta vadītāja

Biedrība „Sociālās attīs-
tības aģentūra „Pieci airi” 
jau vairākus gadus strā-
dā ar īpašu mērķauditori-
ju – senioriem. 2017. gada 
septembrī biedrības „Pieci 
airi” dibinātāji Raimonds 
Lazda un Tatjana Azamato-
va sadarbībā ar Krāslavas 
novada domi ESF projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasā-
kumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Krāsla-
vas novadā” ietvaros uzsā-
ka aktivitāti, kas vērsta uz 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
iestāžu klientu (veco ļaužu 
pansionātu iemītnieku) dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu. 

Aktivitātes īstenošana vien-
laikus notiek Krāslavas novada 
divās iestādēs – veco ļaužu pan-
sionātā „Priedes” un sociālās ap-
rūpes centrā „Skuķi”. Pasākuma 
ietvaros nodarbības ir paredzētas 
cilvēkiem, kas īpašo vajadzību 
dēļ ilgstoši atrodas telpās un ne-
var saņemt pietiekamu daudzumu 
iespaidu un informācijas par to, 
kas notiek pasaulē. Tāda veida 
daļēja veco cilvēku izolācija var 

palēnināt domāšanas procesu, sa-
mazināt kognitīvas spējas, paslik-
tināt atmiņas stāvokli un veselību 
kopumā.

Lai samazinātu pansionātu 
„Priedes” un „Skuķi” iemītnieku 
garīgās veselības negatīvas izmai-
ņas, tajos notiek regulāras nodar-
bības (10 nodarbības gadā, kopā 
30 nodarbības 2017., 2018., un 
2019. gadā), kas veicina senioru 
veselības saglabāšanu un psihis-
ko saslimšanu profi laksi. Pirmais 
cikls veiksmīgi noslēdzies 2017. 
gada beigās. Otrais, 2018. gada 

nodarbību cikls, arī tuvojas nos-
lēgumam, pēdējā nodarbība pa-
redzēta 10. decembrī. Divu pagā-
jušo gadu laikā, kopš šī aktivitāte 
tika uzsākta, katrā pansionātā ir 
novadītas 19 nodarbības, kuru vi-
dējais apmeklētāju skaits ir bijis 
8-10 cilvēki.

Katras nodarbības laikā tiek 
pielietotas trīs darba metodes, lai 
uzlabotu veco cilvēku garīgo ve-
selību. Nodarbības sākuma tiek 
apspriesta konkrēta tēma, kura 
skar sabiedrības un senioru perso-
nīgās dzīves svarīgus notikumus. 

Katra tēma tiek speciāli sagatavota 
un atbilst projekta mērķim, kā arī 
aicina aktīvi piedalīties apsprieša-
nā, veicinot emocionālās reakcijas 
un rosinot atmiņas. Vienlaikus ar 
tēmas apspriešanu  notiek smadze-
ņu darbības stimulācija ar sīkās 
roku motorikas palīdzību. Katrā 
nodarbībā senioriem tiek piedā-
vāts ar krāsainiem zīmuļiem vai 
fl omāsteriem izkrāsot zīmējumus 
par apspriežamo tēmu. Inovatīva 
metode ir prāta spēļu spēlēšana 
planšetdatoros, kas attīsta senioru 
reakcijas ātrumu un atmiņu.

Pasākuma „Prāta možums” 
realizācijas pieredze ļauj labāk 
saprast iepriekš aprakstīto pakal-
pojumu nepieciešamību ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas iestāžu iemītniekiem. 
Pēc nodarbību patstāvīgo apmek-
lētāju atzinuma, viņi ar prieku 
gaida katru nākamo tikšanās reizi, 
jo nodarbību laikā viņiem ir in-
teresanti un viņi vienmēr uzzina 
kaut ko jaunu. Ar gandarījumu 
jāatzīmē arī pansionātu vadības 
un personāla atbalsts, kā arī aktīva 
iesaistīšanās projekta mērķu īste-
nošanas procesā. Biedrība „Soci-
ālās attīstības aģentūra „Pieci airi” 
pateicas par sadarbību Krāslavas 
novada domei.

Tatjana Azamatova

„PRĀTA MOŽUMS” 
KRĀSLAVAS NOVADA PANSIONĀTOS

PĒC PIEREDZES
 UZ PRĀGU

Šī gada oktobrī Latgales pašvaldību pārstāvji devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Prāgu (Čehijā), viņu vidū 
bija arī Krāslavas novada Būvvaldes būvinspektora palī-
dze  Aleksandra Skerškāne.  Pieredzes apmaiņas brauciens 
tika organizēts projekta „Trans-form” (LLI-386) ietvaros, 
kuru īsteno biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”” sadarbī-
bā ar vēl sešiem sadarbības partneriem. Projekta mērķis ir 
revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās terito-
rijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izman-
tojamām.

Pieredzes apmaiņas brauciena uzdevums bija apgūt Čehijas pieredzi 
par degradēto teritoriju atjaunošanu un „iedzīvināšanu”, praksē ierau-
dzīt, kā notiek pašvaldības būvniecības ideju saskaņošana ar vietējiem 
iedzīvotājiem un īstenošana dzīvē. 

Brauciena dalībniekiem bija iespēja kopā ar Prāgas Kārļa Universitā-
tes Zinātņu fakultātes maģistru Janu Sikoru iepazīties ar Čehijas galvas-
pilsētas „Praga 7” (Holešovice) un „Praga 8” (Karlin) apgabalu degra-
dēto teritoriju attīstības plāniem un jau realizētiem projektiem. 

Tika organizēta tikšanās ar Prāgas plānošanas un attīstības institū-
ta (IPR Prague) pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar pilsētas plānošanas 
mērķiem un iecerēm degradēto teritoriju apgūšanā. Tikšanās norisinājās 
Arhitektūras un metropoles centrā (CAMP), kurš paredzēts kā izstāžu 
zāle iecerētiem projektiem un galvenā vieta publiskām diskusijām un 
prezentācijām.  

Mācību brauciena noslēgumā projekta „Trans-form” pārstāvji kopā ar 
Prāgas pilsētplānošanas speciālistiem devās uz bijušo „Walter Motors” 
rūpnīcas industriālo zonu. Bijušajā lidmašīnu detaļu un motoru ražoša-
nas teritorijā īstenots ievērojams būvniecības projekts „Waltrovka”. 17 
ha degradētajā teritorijā tagad izbūvēti vairāk nekā 650 dzīvokļi 5 līdz 
7 stāvu ēkās, 50 rindu dzīvojamās mājas, biroju ēkas, veikali un 2 ha 
liels parks. 

Rezumējot mācību brauciena laikā redzēto un dzirdēto, Prāgas mēr-
ķis degradētajās teritorijās ir piesaistīt privātos investorus, lai kopā ar 
pašvaldību būvētu jaunas modernas dzīvojamās mājas, biroju ēkas un 
ierīkotu zaļo zonu, kas veicinātu pilsētas apgabalu apdzīvotību, ekono-
misko aktivitāti tuvāk pilsētas centram un līdzsvarotu dzīvojamo platību 
cenas. 

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvija-Lietuva programmas 
2014.-2020. gadam ietvaros.

Aleksandra Skerškāne,
Krāslavas novada Būvvaldes 

būvinspektora palīgs

Pateicoties Krāslavas Gr. 
Plāteru v/n Poļu pamat-
skolas direktores Česlavas 
Kozlovskas sadarbībai ar 
Polijas Republikas Lodzes 
„Ļvovas ērglēni” v/n 7. pa-
matskolu tiek īstenots iz-
glītības projekts „Kopā 
izglītībai”. Projekta ietva-
ros Lodzes pamatskolas 
audzēkņu delegācija direk-
tora Jaroslava Krajevska 
vadībā šī gada oktobra sā-
kumā apmeklēja Krāslavas 
Poļu pamatskolu. Krāsla-
vas skolas audzēkņi devās 
atbildes vizītē uz Lodzi no 
šī gada 19. līdz 24. novem-
brim. 

Vizītes galvenais mērķis - pie-
dalīšanās Polijas Republikas 100.  
Neatkarības atjaunošanas gada-
dienas svinībās. Latvijas skolēnu 
vizīte notika, pateicoties Vispa-
saules Poļu apvienības „WSPOL-
NOTA POLSKA” atbalstam. 

Projektā „Kopā izglītībai” pie-
dalījās 4.–9. klašu audzēkņi: Inta 
Karabaņa, Samuels Istratijs, Ger-
mans Bidzāns, Ernests Juhnevičs, 
Vadims Plutjakovs, Dāvids Istra-
tijs, Daniels Māliņš, Aleksandra 
Fomina, Santa Šustova, Einārs 
Krišāns, Tatjana Guževa, Daina 
Ostapenko, Dominika Kalpiša, 
Anna Istratija, Amanda Bidzāne 
un Larisa Plutjakova.  Projekts 
paredzēja kopīgas Latvijas un Po-
lijas skolēnu patriotiskās nodarbī-
bas poļu valodā, vēsturē, mākslā, 
informātikā un sportā. Bērni kopā 

veica dažādus uzdevumus, veido-
ja plakātus par neatkarības atjau-
nošanas tēmu, mācījās poļu mili-
tāri patriotiskās dziesmas, lasīja 
poļu dzejnieku dzejoļus un mā-
cījās poļu tautas deju – „Polone-
ze”. Pēc intensīvām nodarbībām 
skolā dienas otrajā pusē bija arī 
laiks atpūtai. Kopā ar skolēniem 
no Polijas mēs spēlējām boulingu, 
lēkājam uz batutiem Saltosā (Ba-
tutu sporta hallē) un noskatījāmies 
fi lmu „Riekstkodis un četras val-
stības”. Patīkami pavadīts laiks ar 
draugiem un kolēģiem no Lodzes 
veicināja ciešākas  draudzīgas at-
tiecības. 

Projekta ietvaros Latvijas poļu 
skolas audzēkņi piedalījās patrio-
tisma meistarklasēs.   Neatkarības 
tradīciju muzejā atraktīvajās spē-
lēs veidoja plakātus ar nosaukumu 
„Poļu leģioni”, paplašināja savas 
zināšanas par Polijas izcilajiem 
varoņiem, kas lielā mērā veicinā-

ja neatkarības atjaunošanu Polijā. 
Pēc intensīva darba bija laiks arī 
jautrai iepirkšanai tirdzniecības 
centrā „Manufaktūra”. 

Pēdējā ceļojuma dienā mēs pie-
dalījāmies pasākumā, kas saistīts 
ar Patrona dienas („Ļvovas ērg-
lēni”) svinībām. Viens no svinību 
pasākumiem bija Sergeja Arte-
menkova vadītās vokālās grupas 
„Kropeļki” uzstāšanās, bērni iz-
pildīja poļu un latviešu tradicio-
nālās dziesmas.                                                               

Noguruši, bet pieredzes un gan-
darījuma pilni mēs devāmies mā-
jup uz Latviju. Tagad gaidīsim pie 
mums Lodzes skolniekus.  

Joanna Šostak un 
Anna Dimerska, 

Poļu izglītības centra ārzemēs
 „ORPEG” skolotājas  

IZGLĪTĪBAS PROJEKTS 
„KOPĀ IZGLĪTĪBAI”   
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MĒS TO PAVEICĀM!   
 Noslēdzot projektu „Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot!”, vēla-

mies pateikties projekta atbalstītājiem - Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centram un Kultūras ministrijai, kas jau otro 
reizi sadzird mūsu ideju un palīdz tās realizēšanā, „West 
coast sving” (WCS) grupas vadītājai Lidijai Trušelei un da-
lībniekiem par šo deju tradīciju popularizēšanu un iedzīvi-
nāšanu Krāslavā. 

   Projekta mērķis un aktivitātes bija saistīti ar līdzdalību starptau-
tiskajā „West coast sving fl ash mob” akcijā „International Rally West 
Coast Swing 2018”, lai tajā varētu gan apgūt jaunas deju iemaņas, 
gan popularizēt šo deju virzienu.  Vispirms tika sagatavots fl ešmob-
priekšnesums, kurš bija pietiekoši sarežģīts, bet, pateicoties skolotājas 
un dalībnieku entuziasmam, godam tika apgūts, bet 1. un 2. septembrī 
priekšnesums tika demonstrēts pie Krāslavas pils kompleksa. Ar priekš-
nesuma demonstrēšanu tiek popularizēta arī katra pilsēta vai vieta, kur 
tas notiek. Pagājušajā gadā tas notika 246 dažādās pasaules pilsētās, 
šogad arī Krāslavā.

   Kā īpašu aktivitāti gribas minēt braucienu uz Valmieru, kur dalīb-
nieki demonstrēja savu priekšnesumu, smēlās pieredzi balles rīkošanā, 
vēroja dažādu deju sniegumus, apmeklēja pilsētas apskates objektus un 
pat novērtēja Valmieras virtuvi vietējā kafejnīcā. Bet galvenais – brau-
ciena laikā tika veidota sadraudzība ar balles deju klubu „Valmiera”, 
kas piekrita novadīt mūsu WCS grupai meistarklasi par balles dejām un 
vēlāk kopīgi veidot deju vakaru.  

      Vēlos arī atgādināt, kāpēc biedrība Ģimenes atbalsta centrs “At-
vērtība” gan atbalsta, gan aktīvi sadarbojas ar „West coast sving” grupu 
Krāslavā. Kā zināms, „West coast sving” virzienu bieži sauc arī par so-
ciālajām dejām, tādēļ ka tās pilda sociālo funkciju – nodrošina cilvēku 
saskarsmi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kas bieži vien ir problēma 
dažādu slāņu un statusu cilvēkiem. 

  Vikipēdijā par sociālajām dejām ir teikts - sabiedriska (sociālā) deja 
jeb rekreācijas deja ir deja, ko cilvēki dejo, lai atpūstos, iepriecinātu 
paši sevi un savus partnerus, lai socializētos sabiedrībā.  Vēl precīzāk šo 
deju virzienu raksturo Dr. Psych. Sandra Mihailova - sabiedrisko deju 
stili palīdz cilvēkiem veidot jaunus sociālos kontaktus, mazina vientu-
lību, trenē sociālo adaptāciju, harmonizē cilvēka psihisko stāvokli, pa-
līdz risināt dažādas emocionālas, laulības un uzticības problēmas, attīs-
ta spēju sadarboties ar pretējo dzimumu, jutīgumu un atvērtību otram, 
māca veidot dziļu savstarpēju emocionālo kontaktu, māca uzticēties sev 
un citiem.

   Pēc būtības tas pilda preventīvā darba lomu ar pieaugušiem un ģi-
meni kopumā, jo sekmē tās funkcionalitāti, uzlabo pāru attiecības, vairo 
pozitīvas emocijas, sekmē pašapziņu un pašizaugsmi. 

     Noslēdzot projektu „Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot”, vēlamies šo 
deju tradīciju turpināt un sekmēt tās aktivizēšanu Krāslavā, lai krietni 
vairāk cilvēku spētu gan to novērtēt, gan to izmantot savas dzīves kva-
litātes uzlabošanai.

       Raisa Vagale, 
biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” 

valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja 

Pagājušajā gadā „Baltās grāma-
tas” autoram Jānim Jaunsudrabi-
ņam apritēja 140 gadi. Un tā radās 
ideja, kā godināt šo izcilo rakst-
nieku un mākslinieku jubilejā.

Šoruden tika pabeigts skolēnu 
un skolotāju kopīgais gada darbs 
un klajā nāk tēlojumu un stāstu 
krājums „MŪSU BALTĀ GRĀ-
MATA”. Tas ir 15. radošais sko-
lēnu rakstu un tēlojumu krājums 
mūsu skolā.

Tāpat kā mazais Jancis ar dzīvu 
prātu un lielu ziņkāri bija vērojis 
apkārtējo pasauli, dabu, cilvēkus, 
tāpat arī mūsu bērni atskatījās uz 
savas bērnības visspilgtākajiem 
iespaidiem, darbiem un nedar-
biem un to aprakstīja un uzzīmēja 
„Mūsu Baltajā grāmatā”. 

Skolotāju Lolitas Dzalbes, In-
tas Japiņas, Ligijas Mačuļskas, 
Lāsmas Dzirkales, Olitas Trus-
kovskas iedrošināti un vadīti, 
par grāmatas autoriem kļuva 40 
Krāslavas pamatskolas rakstnieki 
un 30 mākslinieki.

Grāmata klajā nāca ar Krāsla-
vas novada domes projekta „Sko-
lēnu radošo darbu krājuma „Mūsu 
Baltā grāmata” izveide” atbalstu. 
Paldies projekta koordinatorei Ju-
liannai Moisejenkovai un mūsu 
skolas bibliotekārei Valentīnai 
Ļebedkovai, kura ir iniciatore nu 
jau 15. radošo darbu krājuma iz-
veidei, un ES projekta „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” koordinatorei 

skolotājai Silvai Skridei.
Grāmata  svinēja savus At-

vēršanas svētkus. Skolas teātra 
„Avotiņš” dalībnieki ar īpaši iz-
justu sniegumu lasīja tēlojumu 
fragmentus, katrs autors saņēma 
pateicību un dāvanu par ieguldīto 
darbu.

Latvija ir nosvinējusi savu simt-

gadi, bet labie darbi un ieceres 
joprojām turpinās, tālāk stiprinot 
mūsu, skolēnu un skolotāju, pie-
derību Latvijas valstij, savai sko-
lai.

Inta Japiņa, 
Krāslavas pamatskolas 

latviešu valodas skolotāja
Jura Rogas foto

MŪSU BALTĀ GRĀMATA

Biedrība ,,Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centrs” sadar-
bībā ar Latgales plānošanas 
reģionu un reģiona pašvaldī-
bām uzsāka īstenot projektu 
,,Civis novus”. Līdz 2018. gada 
izskaņai Latgales reģionā tiks 
organizētas 6 strukturētā dia-
loga diskusijas ,,Kafija ar poli-
tiķiem” novados.

,,Kafi ja ar politiķiem” ir metode, 
kuras galvenais mērķis ir veicināt 
jauniešu un lēmumu pieņēmēju 
(deputātu, pašvaldības darbinieku, 
iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu 
neformālajā vidē par jauniešiem ak-
tuālajiem jautājumiem.

Viena no diskusijām tika organizē-
ta PIKC RVT Krāslavas struktūrvie-
nības jaunatvērtajās telpās Aronsona 
ielā 3, Krāslavā. Pasākumā pulcējās 
novada deputāti, vadītāji, uzņēmē-
ji un 40 jaunieši no pilsētas skolām 
(PIKC RVT Krāslavas struktūrvienī-
bas parlaments, Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas un Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas vecāko klašu skolēni). 
Pasākuma mērķis: meklēt risināju-
mus jauniešu dzīves kvalitātes uz-
labošanai un dažādošanai Krāslavas 
novadā. 

Meklējot konkrētos risinājumus 
un priekšlikumus, tika apspriesti šādi 
jautājumi:

- jaunatnes politika Krāslavas no-
vadā (ko es darītu savādāk jaunatnes 
politikas īstenošanā novadā, kas pie-
trūkst, ko jāuzlabo, kā novada domei 
būtu jāatbalsta darbs ar jaunatni pa-
gastos, kā pagasta pārvaldei būtu jā-
atbalsta darbs ar jaunatni pagastā, kā-
das prioritātes, ko varētu darīt u.c.);

- jauniešu dalība projektos (kāda 
veida projektu konkursos jaunieši 
šobrīd piedalās – starptautiskā līme-
nī / Latvijā / novadā, kāda veida pro-

jektu konkursus jaunieši vēlētos no-
vadā, kāpēc jaunieši raksta / neraksta 
projektus u.c.);

- jauniešu līdzdalība ikdienas dzī-
vē novadā (ko jaunieši var dot nova-
dam, ko jaunieši var uzlabot un kā, 
kas var veicināt jauniešu iesaistīša-
nos novada dzīvē, kādiem faktoriem 
ir jāizpildās, lai pateiktu – jā, tagad es 
esmu gatavs aktīvi iesaistīties nova-
da dzīvē u.c.);

- jauniešu darbošanās biedrībās 
un brīvprātīgais darbs (kāpēc jau-
niešiem iesaistīties biedrības darbā, 
kāpēc jaunietim jāveic brīvprātīgais 
darbs, kas veicina jauniešu dalību 
biedrībā, kā attīstīt brīvprātīgā darba 
kustību novadā u.c.);

- jauniešu nodarbinātība (ko jau-
nietis var darīt, lai veicinātu savu 
konkurētspēju darba tirgū, kāda 
loma pašvaldībai jaunieša nodar-
bināšanā, kā novada dome/pagasta 
pārvalde var sadarboties ar jaunieti 
nodarbinātības veicināšanā u.c.);

- sociālā riska problēmas jauniešu 
vidū (alkohols, narkotikas, klaiņoša-
na, pasivitāte, kādi risinājumi, kurš ir 
atbildīgs par to!?).

Katram jaunietim bija iespēja 
iejusties Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja lomā un jaunatnes 
lietu speciālista amatā, izteikt kon-
krētus priekšlikumus jauniešu dzīves 
kvalitātes uzlabošanai novadā. Po-

pulārākie ierosinājumi:
• veidot kontaktus ar ārzemēs dzī-

vojošiem jauniešiem, kuri dažādu 
apstākļu dēļ ir pametuši Krāslavu 
(sociālajos tīklos izveidota vienota 
platforma, ikgadējie forumi un pa-
sākumi);

• amatpersonu un jauniešu kopī-
gās aktivitātes (sporta spēles, forumi, 
diskusijas);

• komunikācijai un informācijas 
apmaiņai vairāk izmantot sociālos 
tīklus;

• pilsētas laukumā rādīt translāciju 
no dažādiem pasākumiem;

• jauniešu domes izveide novadā;
• palielināt fi nansējumu jauniešu 

projektiem;
• popularizēt esošos projektus;
• jaunieši un senjori - kopīgās ak-

tivitātes solidaritātes saiknes nostip-
rināšanai, dažādu paaudžu viedokļu 
un prasmju apmaiņa.

Diskusijas laikā kā viena no prio-
ritātēm tika izvirzīta uzņēmējdarbī-
ba. Jaunieši uzskata, ka veiksmīgas 
uzņēmējdarbības pamati meklējami 
izglītības iestādē. Būtisks moments 
ir sevis pilnveidošana dažādās sfērās 
(kursu, semināru apmeklējums, sis-
temātiskas speciālistu konsultācijas), 
kā arī aktīva darbība brīvprātīgajā 
darbā. 

2019. gada 25. janvārī Daugavpi-
lī norisināsies noslēdzošā reģionā-

DISKUSIJA ,,KAFIJA AR POLITIĶIEM ” KRĀSLAVĀ

lā diskusija ,,Kafi ja ar politiķiem”. 
Krāslavas novada jauniešiem tiks 
nodrošināta iespēja piedalīties akti-
vitātē, prezentējot, Krāslavā izskanē-
tos priekšlikumus novada jaunatnes 
politikas veidošanā.

Paldies par aktīvu dalību Krāsla-
vas novada domes deputātiem Vik-
toram Moisejam un Viktorijai Lenei, 
Krāslavas Izglītības pārvaldes vadī-
tājai Lidijai Miglānei un Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļas 
vadītājai Inārai Dzalbei, PIKC RVT 
Krāslavas teritoriālās struktūrvie-

nības karjeras konsultantei Žannai 
Drozdovskai un uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatorei Agi-
tai Svarinskai. Uzņēmējiem: Irēnai 
Voicehovičai (SIA „IV Plus”) un 
Artjomam Klovānam (SIA “ART-
TEKO”). Paldies, pasākuma vadī-
tājai Dainai Kriviņai un, protams, 
mūsu Krāslavas novada jauniešiem 
par būtiskiem priekšlikumiem nova-
da attīstībā.

 Julianna Moisejenkova,
jaunatnes lietu speciāliste

Krāslavas novadā
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- Kā jūs nokļuvāt Krāslavā?
- Rēzeknes Mūzikas vidussko-

lā satiku savu otro pusīti – Jāni, 
izveidojām ģimeni. Gribēju iet 
projām no Gaigalavas vidussko-
las, bet kā jau visiem jauniem spe-
ciālistiem, arī man bija stingri no-
teikts – trīs gadi jānostrādā! 1974. 
gada janvārī mūsu ģimenē nāca 
pasaulē pirmais bērniņš – meita 
Ilonija, un jau vasarā ar meitiņu 
ratiņos pārbraucām uz Krāslavu, 
jo Jānis pēc mūzikas vidusskolas 
beigšanas tika norīkots uz Krāsla-
vas Mūzikas skolu par klarnetes 
spēles pedagogu. Septembrī sāku 
vadīt Krāslavas Kultūras nama 
jaukto ansambli – spilgts un spē-
cīgs kolektīvs, ar kuru bieži star-
tējām konkursos un izcīnījām 1. 
pakāpes. Mana pirmā darbavieta 
- Krāslavas bērnudārzs, jo meitu 
Iloniju varēju iekārtot bērnudārzā 
tikai ar norunu, ja pati strādāšu 
par muzikālo audzinātāju. 

Starp citu, ilgi nevarēju iejusties 
Krāslavā, jo šeit visi runāja krie-
viski, pat ar īpatnēju izloksni. Rē-
zeknē visapkārt skanēja latgaliešu 
valoda: mājās, vidusskolā pamatā 
dominēja latgaliešu valoda.

Viss mainījās līdz ar dēla Arta 
piedzimšanu – es sajutu, ka 
Krāslava ir mūsu pilsēta. Nu jau 
45 gadus esam krāslavieši, un no 
šejienes vairs nekur! Pa šiem ga-
diem ir izauguši pašu bērni. Artis 
dzīvo Rīgā un muzicē Nacionā-
lo bruņoto spēku Štāba orķestrī. 
Meita Ilonija savu dzīvi veiksmīgi 
iekārtojusi Austrijā, par ko mums, 
vecākiem, ir liels prieks.

- Kā jūs nonācāt mūzikas sko-
lā?

- Vienā no koncertiem, kurā pie-
dalījos ar bērnudārza audzēkņiem, 
mani ievēroja Krāslavas Mūzikas 
skolas direktore Gaļina Beinaro-
viča un piedāvāja darbu. Es sāku 
strādāt mūzikas skolā par teorētis-
ko priekšmetu skolotāju. Atvērām 
grupas ar latviešu valodas apmācī-
bu, līdz tam bija tikai krievu. No-
dibināju mūzikas skolas audzēkņu 
kori, vokālo ansambli „Krāslavi-
ņa”. 1977. gadā, neilgi pirms otra 
bērna piedzimšanas mani nozīmē-
ja par direktores vietnieci mācību 
darbā uz veselu slodzi. Iestājos 
Daugavpils Pedagoģiskajā institū-

tā Mūzikas fakultātē un veiksmī-
gi to pabeidzu. 1992. gadā kļuvu 
par Krāslavas Mūzikas skolas di-
rektori, jo iepriekšējais direktors 
Česlavs Ugurenko līdz ar Atmo-
das sākumu devās atpakaļ uz savu 
dzimteni – Baltkrieviju.

- Kādi jums bija Atmodas 
gadi?

- Atmoda nāca ar milzīgu emo-
cionālu pacēlumu, bija liels cil-
vēku atbalsts un atsaucība. Bet 
kas tad dziesmai nepieciešams? 
Dziļas, neviltotas emocijas. At-
modas laiks bija īpašs mūzikai un 
dziesmai, kas pierādīja savu spē-
ku. Dziesma mūs visus apvienoja. 

Sarkanbaltsarkanos karogus pacē-
lām ar dziesmu, pilsētas ielu no-
saukumus mainījām ar dziesmu, 
bet pats emocionālākais bija laiks, 
kad Krāslavā pirmoreiz uz skatu-
ves atskaņojām Baumaņu Kārļa 
„Dievs, svētī Latviju!”, kuru dzie-
dāja mūzikas skolas bērnu korītis 
un jauktais pieaugušo koris. Kop-
kori pavadīja Kultūras nama pūtē-
ju orķestris Jāņa Grecka vadībā. 
Orķestrī spēlēja arī mūsu meita 
Ilonija (15 gadi) un dēls Artis (10 
gadi). Cilvēku bija pārpildīta zāle 
un foajē. 

Pēc pasākuma bērni man jau-
tāja: „Skolotāj, kāpēc jums rokas 

drebēja?” Ne visi bija ar tautu, 
daži stāvēja pie kultūras nama un 
pat nekaunējās sacīt: „Kur jūs abi 
Grecki bāžat galvu? Jums bērni 
aug, padomājiet par to!” Savu-
kārt maniem bērniem skolā teica: 
„Jūsu vecākiem jau roku dzelži 
sagatavoti…” Tas bija liels risks 
un liela atbildība par tiem bēr-
niem, kuri kāpa uz skatuves un 
dziedāja šīs dziesmas. Bet bai-
ļu man nebija, bija ļoti spēcīgas 
emocijas. Dziedāšana ir dievišķa, 
tajā var pilnībā pazaudēt sevi! 
Mūzika rada tādu harmoniju, ka 
pat Dievs sāk dungot līdzi. Mūzi-
ka ir pārdabiska… To es arī novē-
lu – atrast sevī šo dievišķo uguni 
un „aizdedzināt” arī citus. 

Tas viss notika, pateicoties Il-
māram un Birutai Leitāniem, kuri 
šeit vadīja Atmodas kustību. Viņi 
atnāca uz mūzikas skolu un pa-
teica: „Kā gribi, Olga, bet tev ir 
jāpalīdz un Kultūras namā jāno-
dzied „Dievs, svētī Latviju!” Mēs 
ne tikai šo dziesmu nodziedājām, 
bet arī Ievas Akurāteres „Palī-
dzi, Dievs, palīdzi, Dievs, visai 
latviešu tautai”, un tā visus ļau-
dis vēl ciešāk apvienoja. Vienīgi 
komunistiskās partijas cilvēki 
pirmajās rindās kā sēdēja, tā ne-
piecēlās kājās, bet visa zāle stāvē-
ja kājās abu dziesmu skanēšanas 
laikā. Es atradu vecās dziesmu 
svētku grāmatas, kuras izmanto-
ju. Ar roku, caur kopējamo papīru 
pārrakstīju dziesmu vārdus, iz-
dalīju un dziedājām. Tā bija liela 
drosme dziedāt: „Dievs, svētī Lat-
viju”, „Daugav abas malas”, „Lai 
līgo lepna dziesma”. Spriedze, ce-

rība, prieks, dziesma! Milzīga ros-
me un pacilātība gatavoties XX 
Dziesmu svētkiem 1990. gadam. 

- Vai šodien cilvēku mīlestība 
pret dziesmu ir tāda pati, kā ag-
rāk?

- Nē, daudz ir mainījies. Atmo-
das gadi bija emocionāli, saliedēti 
un skanīgi. Lai dziesma skanētu, 
vajadzīgi cilvēki, kas to dzied. 
Ja tu dziedi no sirds, tā sasniegs 
klausītāja sirdi! Viss jādara izjusti. 

Šodien nenovērtējams ir lauku 
iedzīvotāju ieguldījums kultūrā. 
Pateicoties viņiem, pastāv jauk-
tais koris „Krāslava”, ar kuru 
veiksmīgi izturējām koru skates 
konkursus un piedalījāmies XXVI 
Vispārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos. Jauktajā korī krāsla-
viešiem pievienojās dziedātāji no 
Izvaltas, Skaistas, Kombuļiem, 
Aulejas, Indras. 

- Svētdien, 18. novembrī, 
Krāslavas Mūzikas skolas au-
dzēkņi koncertēja Krāslavas 
Romas katoļu baznīcā un ie-
vadīja svinīgo svētku Misi. 
Baznīcā skanēja arī mūzikas 
instrumenti – vijole, klarnete, 
akordeons, ģitāra, fl autas. Jau 
vakarā jauktais koris kopā ar 
„Krāslaviņu” koncertēja valsts 
svētkos Kultūras namā. Bija vēl 
vairāki koncerti par godu Latvi-
jas simtgadei. Pietika izturības?

- Mēs esam profesionālās ievir-
zes mūzikas skola, un pirmais pa-
kāpiens mums ir sagatavot bērnus 
mūzikas vidusskolai. Mēs mācām 
topošos profesionāļus. Ne visi 
tādi būs, bet pamatus iegūst visi. 
Mums ir talantīgi un ļoti spējīgi 
bērni, bet arī prasības ir krietni 
augušas. 

- Ikviena cilvēka mūžā ir gan 
sasniegumi, gan zaudējumi, un 
tieši tie mums dod vērtīgākās 
mācību stundas… 

- Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
vadīju jaukto kori, kurš sagādāja 
man lielu gandarījumu un prie-
ku. Pēdējos gados krietni saruka 
dziedātāju skaits. Skolēnu dzies-
mu svētku repertuārs skaists, bet 
prasa kuplāku dziedātāju skaitu. 
Jauktajā korī jādzied daudzbalsīgi 
gan meitenēm, gan puišiem. To 
mums bija grūti izdarīt. Uz skolē-
nu dziesmu svētkiem netikām iz-
virzīti. Manā diriģentes dzīvītē tas 
bija pirmais gadījums. Citi domā, 
ka man dod pirmās vietas, jo visi 
pazīst. Bet tā nav! Ir smagi jāstrā-
dā un jāpierāda sevi ar neatlaidīgu 
darbu. Gadās arī zaudēt un jāmāk 
cienīgi zaudēt, jo dzīve nesastāv 
no lauriem vien.

- Kāds ir jūsu novēlējums jau-
najai paaudzei?

- Jauniešiem jābūt pacietīgiem, 
iejūtīgiem un jāieklausās otrā, 
nevis jācenšas izvirzīt priekšplā-
nā savu „es”. Kritizēt no malas 
viegli, bet pašam ir jāizdara, jāiz-
jūt un jāizbauda. Cilvēks visu var 
pārvarēt! 

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

OLGA GRECKA: 
„CILVĒKS VISU VAR PĀRVARĒT!”  

18. novembrī Krāslavas Kultūras namā sumināja konkursa „Krāslavas novada Gada 
cilvēks 2018” laureātus. Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā, 
skolēnu talantu izkopšanā un novada kultūrvides veidošanā, nominācijā „Mūža iegul-
dījums” balvu saņēma arī Olga Grecka – ilggadēja Krāslavas Mūzikas skolas direktore, 
jauktā kora „Krāslava” diriģente un bērnu vokālā ansambļa „Krāslaviņa” vadītāja.

Olgas Greckas bērnība un jaunība pagāja Latgales sirdī – Rēzeknē. Skolas gaitas viņa 
uzsāka Rēzeknes astoņgadīgajā skolā, pēc tam turpināja izglītoties Rēzeknes Mūzikas 
vidusskolā kordiriģentu nodaļā. Ar 1970. gadu Olga kļuva diplomēta pedagoģe un pir-
mās darba iemaņas ieguva Gaigalavas vidusskolā, kurp viņu norīkoja par dziedāšanas 
skolotāju. Pēc pašas vārdiem: „..tā man bija ļoti laba un gaiša skoliņa, kā arī ļoti spēcīga 
vidusskola ar savu jaukto kori. Strādājot skolā, nodibināju pagasta jaukto kori un 1973. 
gadā piedalījāmies XVI (simtgades) Dziesmu svētkos Mežaparka Lielajā estrādē.”
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PII „Pīlādzītis” vecāku grupa:
- Nesen tika ieviestas jaunās regulas saistībā ar ēdinā-

šanu bērnudārzos un skolās (kaloriju samazinājums). Par 
to mūs brīdināja arī PII sapulcēs, tomēr gribētos uzzināt 
detalizētāk, uz kā rēķina tiek samazinātas tās kalorijas, kas 
tika izslēgtas no ēdienkartes, un kas konkrēti, kādi produkti 
pievienoti? Kas sastāda ēdienkarti, un vai tas cilvēks saņē-
ma kādu skaidrojumu par to, kā tagad veidot ēdienkarti, 
no atbildīgām instancēm? Spriežot pēc ēdienkartes, kuru 
redzam mēs, vecāki (pieejama grupiņās), nekas nemainī-
jās (nav īpaši novērojams lielāks augļu, dārzeņu utt. dau-
dzums), tomēr pēc vairākām sarunām ar skolotājām, kā 
arī pēc pašu redzētā secinājām, ka ēdināšana palika daudz 
sliktāka (zupas praktiski vienmēr vairāk atgādina vienkārši 
ūdeni ar 3 kartupeļu gabaliņiem, launagā pat bija tikai pu-
sīte no mazās bulciņas, vai tāda veida ēdienu var uzskatīt 
par veselīgu un barojošo?). Ja ēdiens palika tik slikts, kā-
pēc nemainās apmaksa par tādu ēdināšanu, jo, spriežot pēc 
pusdienām un launaga, produktu patērē mazāk, un neizska-
tās, ka uzlabojas tā kvalitāte.  

Veselības ministrijas Starpnozaru sadarbības noda-
ļas vecākā eksperte Lāsma Piķele:

- Pēc MK noteikumiem, ēdienkartē jābūt norādītam arī 
kaloriju/gramu daudzumam. Kāpēc tas netiek darīts? Jo 
vecākiem šobrīd ir svarīgi zināt, ko ēda viņu bērni un cik 
pilnvērtīgu uzturu saņem bērnudārzā. Ja ēdienkartē norā-
dīts: tēja ar bulciņu, bet bērni reāli saņēma tikai pusīti no 
tās bulciņas, tad tas neatbilst rakstītajam, un, ja vecāki ne-
pajautās, kas bija ēdienreizē, viņi būs pārliecināti, ka bērns 
ēda vairāk, nekā tas bija realitātē. 

Runājot ar daudzu grupiņu vecākiem, visi kā viens atzī-
mē, ka bērni šobrīd pieprasa daudz vairāk ēst vakaros un 
pieēdas uz nakti, kas noteikti nesekmē jaunās regulas mēr-
ķa sasniegšanu, karu ar aptaukošanas problēmu. 

Vairāku bērnudārza grupiņu vecāku vārdā lūdzām sniegt 
skaidrojumu ar konkrētiem piemēriem no bērnudārziem, 
kā arī pašvaldības atbildīgajām personām. Kas tika izņemts 
no ēdienkartes, kas pievienots, kā tiek skaitītas un dalītas 
kalorijas. Kā tiek sadalīta maksa par ēdināšanu, un kāpēc 
tā nemainās? Kā arī - vai pašvaldība nevar pati regulēt šo 
jautājumu, nesamazināt ēdināšanu, ja jau nosaka maksu? 
(Jo skaidrs, ka MK atbildīgajām personām nav ne mazākas 
skaidrības par augoša organisma vajadzībām, un reāli ne-
pieciešamo kaloriju daudzumu bērniem, kuri daudz kustas 
un mācās, līdz ar ko ar vieglo sirdi pieņēma šīs regulas.).

Lai nodrošinātu bērniem pēc iespējas atbilstošāku ēdi-
nāšanu izglītības iestādēs un precizētu uztura normas, tai 
skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs, veikti grozījumi Mi-
nistru kabineta noteikumos Nr.172  (turpmāk – Noteikumi 
Nr.172). Uztura normas tika pārskatītas un precizētas sa-

darbībā ar uztura speciālistiem, dietologiem, pediatriem 
un sabiedrības veselības speciālistiem, pamatojoties uz 
Veselības ministrijas aktualizētajiem ieteikumiem  un Zie-
meļvalstu uztura 2012. gada rekomendācijām . Enerģijas 
daudzums ēdienkartē aprēķināts atbilstoši bērnu fi ziskai 
aktivitātei un vidējam ķermeņa svaram, un līdz ar to ir at-
bilstošāks noteikta vecuma bērna organisma vajadzībām. 
No š.g. 1. septembra bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam 
dienā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina 760 kcal un 
bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam 1015 kcal, kas vidēji 
ir par 248 - 335 kcal mazāk nekā līdz šim. Vienlaikus jā-
atzīmē, ka bērni pirmsskolas izglītības iestādē atrodas 12 
stundas, kur tiek piedāvāta ēdināšana trīs reizes dienā (bro-
kastis, pusdienas, launags), un ar uzturu uzņem ap 75 % no 
dienā paredzētā enerģijas daudzuma. Tāpēc atlikušos 25 % 
no dienā paredzētās enerģijas daudzuma bērnam būtu jāuz-
ņem ar vakariņām mājās.  

 Pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas, citu 
valstu labās prakses piemēriem, uztura speciālistu un pe-
diatru viedokli, tika pārskatīts un precizēts atsevišķu pār-
tikas produktu daudzums pirmsskolas izglītības iestāžu 
ēdienkartē. Bērniem no 3 līdz 6 gadiem ēdienkartē par 
150 g nedēļā palielināts minimālais dārzeņu, kā arī augļu 
un ogu daudzums. Tomēr jāatzīmē, ka atsevišķās iestādēs 
arī līdz šim tika nodrošināts lielāks dārzeņu, augļu un ogu 
daudzums ēdienkartē un attiecīgi šīs izmaiņas konkrētajā 
gadījumā var nebūt pamanāmas. Vienlaikus uz pusi sama-
zināts minimālais kartupeļu daudzums nedēļas ēdienkartē, 
lai sniegtu iespēju iestādēs dažādot ēdienkarti, pēc vajadzī-
bas iekļaujot tajā graudaugus, pākšaugus un citus pārtikas 
produktus. Taču  jāatzīmē, ka, lai arī minimālais kartupeļu 
daudzums nedēļā tika samazināts, iestādēs arī turpmāk var 
piedāvāt kartupeļus ikdienas ēdienkartē, iekļaujoties kopē-
jā ēdienkartes enerģētiskajā vērtībā.  

 Pamatojoties uz uztura normās noteikto, izglītības iestā-
dēs individuāli var tikt izstrādātas ēdienkartes. Pirmssko-
las izglītības iestāde var izvērtēt bērnu un vecāku vēlmes, 
pieejamos pārtikas produktus, sezonu, fi nansējuma apmēru 
un citus faktorus, pēc iespējas piemērojot ēdienkarti. Tāpat 
jāatzīmē, ka enerģētiskās vērtības samazinājums visos ga-
dījumos nenozīmē ēdienu porciju samazinājumu, jo ēdienu 
porcijas lielums vai svars ne vienmēr ir tieši saistāmi ar 
to enerģētisko vērtību. Tāpēc iesakām izglītības iestādēm 
enerģētiskās vērtības samazinājumu veikt, pārskatot ēdien-
karti un vispirms izslēdzot pārlieku treknus un pārsaldinā-
tus pārtikas produktus, piemēram, miltu mērces, saldā krē-
juma mērces un desertus, pārsaldinātas tējas un dzērienus. 
Tāpat kā līdz šim ēdienkarte ir jāizstrādā sabalansēta un 
atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem. 

Papildus  jāatzīmē, ka atkarībā no ēdienkartē iekļauta-

jiem ēdieniem un pārtikas produktiem, bērns var just sāta 
sajūtu ilgāku laiku, piemēram, piedāvājot launagā piln-
graudu auzu pārslu cepumus, biezpiena plācenīšus, sace-
pumus ar augļiem, svaigus augļus ar jogurtu u.c. ēdienus. 
Savukārt smalkmaizītes satur daudz taukvielu un cukuru, 
kā arī pirmās šķiras miltu, kas kopumā satur nepieciešamo 
enerģijas daudzumu, tomēr ātri pārstrādājas organismā un 
bērns atkal izjūt izsalkumu. Tāpēc līdz ar izmaiņām uztura 
normās, nepieciešams kopumā pārskatīt ēdienkarti, iekļau-
jot tajā vairāk liesus, svaigus un nepārstrādātus pārtikas 
produktus, kuri satur šķiedrvielas vai olbaltumvielas.

Piekrītam, ka vecākiem ir jābūt informētiem par uzturu, 
kādu izglītības iestādē nodrošina bērniem. Tāpēc notei-
kumi Nr.172 nosaka, ka izglītības iestādē apmeklētājiem 
pieejamā vietā tiek izvietota nedēļas ēdienkarte, norādot 
ēdienkartē iekļauto ēdienu porcijas svaru, uzturvērtību un 
enerģētisko vērtību. Par ēdienkartes atbilstību šo noteiku-
mu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā 
vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs. Ja izglītības iestādēs 
netiek nodrošināta iespēja iepazīties ar ēdienkarti, aicinām 
vērsties pie attiecīgās iestādes vadītāja. 

 Saistībā ar fi nansējuma apmēru izglītojamo ēdināšanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs aicinām vērsties pie iestā-
des vadītāja vai attiecīgajā pašvaldībā. Noteikumi Nr.172 
nosaka uztura normas, savukārt pašvaldība var noteikt ne-
pieciešamā fi nansējuma apmēru izglītojamo ēdināšanai, 
ņemot vērā, ka dažādās iestādēs un pašvaldībās izmaksas 
var būtiski atšķirties dažādu faktoru dēļ. Vienlaikus jāno-
rāda, ka izmaiņas uztura normās tiešā veidā var neietekmēt 
nepieciešamā fi nansējuma apmēru, ņemot vērā, ka līdz ar 
enerģētiskās vērtības un uzturvielu daudzuma izmaiņām, 
ēdienkartē ir iekļaujams vairāk augļu, ogu un dārzeņu, kā 
arī ēdienkartes dažādošanai var tikt iekļauti citi ēdieni vai 
pārtikas produkti. Par izmaiņām normatīvajā regulējumā 
Veselības ministrija informēja visas pašvaldības, aicinot 
izplatīt šo informāciju arī izglītības iestādēm. Jautājumu 
gadījumos par izmaiņām uztura normās tika sniegtas kon-
sultācijas izglītības iestāžu vadītājiem, medicīnas māsām, 
pavāriem un citiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā ie-
saistītajiem.

 Ņemot vērā iepriekš minēto, lai diskutētu par nepilnī-
bām bērnu ēdienkartē un iespējām pārskatīt pirmsskolas 
izglītības iestādes ēdienkarti, aicinām vērsties pie attiecī-
gā iestādes vadītāja. Gadījumā, ja jums rodas aizdomas, 
ka iestādē tiek nodrošināta nepilnvērtīga ēdināšana, kas 
neatbilst noteikumiem Nr.172,  vai neizdodas vienoties ar 
attiecīgās iestādes vadītāju par ēdienkartes izvietošanu ap-
meklētājiem pieejamā vietā, jūs varat vērsties Pārtikas un 
veterinārajā dienestā, kas veic uztura normu kontroli no-
teiktām patērētāju grupām. 

Aivars Ļuļs: 
- 1968. gada rudenī notika mītiņš, kas bija veltīts VĻKJS 50. gada-

dienai un kura laikā partijas komitejas ēkas sienā (pašreizējā Krāsla-
vas novada dome) bija iemūrēta kapsula „Vēstījums pēcnācējiem”. Es 
personīgi piedalījos tajā mītiņā. Virs kapsulas tika iemontēta marmora 
plāksne ar atgādinājumu par vēstījumu, taču to kaut kur „nozaudēja”. 
Atvērt kapsulu un izlasīt vēstījumu nākamajām paaudzēm bija plānots 
VĻKJS 100. gadadienā – 2018. gada 29. oktobrī. Tā ir daļa no mūsu 
pilsētas vēstures, un par to nedrīkst aizmirst. Mani ļoti interesē, kādi 
pasākumi tika organizēti sakarā ar šo notikumu? 

Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direk-
tors:

- 1968. gada 26. novembrī partijas komitejas ēkas sienā tika iemūrēta 
kapsula, virs kuras bija plāksne (nākamajām paaudzēm), kuru bija plā-
nots atvērt 2018. gadā. 1980. gadu sākumā plāksni nakts aizsegā nozaga 
un tā laika padomju milicija zagļus neatrada. Pēc muzejā esošās infor-
mācijas iemūrētā kapsula atrodas vietā, kur tā bija ielikta. Teksta kopija 
atrodas Krāslavas Vēstures un mākslas m uzejā. Muzejā esoša informācija par 1968. gada notikumiem

Novembra vidū Latvijas valsts dibinā-
šanas simtgadei veltīts pasākums „Senioru 
skolā” tika aizvadīts ar pozitīvām emoci-
jām, pie tējas tasītes, ar kopīgu dziedāšanu, 
kas radīja vienotības izjūtu, svinot svētkus 
kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

Lekciju cikla „Senioru skola. Garīgā 
veselība senioriem” ietvaros Krāslavas 
slimnīcas galvenā ārsta vietnieces Jeļenas 
Ogorelovas, pieredzējušās ārstes gastro-
enteroloģes, priekšlasījumu noklausījās 
vairāk nekā 25 cilvēki. Lektore pastāstīja 
senioriem par pareiza uztur a ietekmi uz 
cilvēka pašsajūtu un brīdināja par dažādām 
neveselīga dzīvesveida sekām, sniedza re-

komendācijas un atbildēja uz lekcijas dalīb-
nieku jautājumiem.

Pagājušajā nedēļā „Senioru skolā” notika 
pirmā radošā fi lcēšanas tehnikas apgūšanas 
meistardarbnīca. Māksliniece Inga Skum-
biņa pastāstīja par šī rokdarbu veida iespē-
jām, par vilnas velšanu un demonstrēja da-
žus no saviem izstrādājumiem. Senioriem 
tika piedāvāts pašiem izdomāt kompozīciju 
no vilnas, bet pēc tam pamēģināt fi lcēt pat-
stāvīgi, saņemot nepieciešamās instrukci-
jas. Divas stundas fi lcēšanas tehnikas ap-
gūšanas meistardarbnīcā pagāja nemanot, 
un lielākā daļa dalībnieku aizgāja mājās 
ar savu pirmo fi lcēto izstrādājumu, ko va-

jadzēja vēl izskalot un izžāvēt. Senioriem 
patika šis jaunais rokdarbu veids – vilnas 
velšana, un viņi ir apņēmības pilni piedalī-
ties nākamajā fi lcēšanas nodarbībā, kas tiks 
organizēta 13. decembrī. 

Biedrības „Cilvēku attīstības centrs” pār-
stāve Dana Lahtionava viesojās „Senioru 
skolā” 6. decembrī ar diskusiju „Laime 
ir prasme”. Biedrība „Cilvēku attīstības 
centrs” sadarbībā ar biedrībām „Kalkuna 
Nova” un „Arayn” organizē ebreju kultū-
ras vakaru „TUM BALALAIKA”, kurš no-
tiks 7. decembrī no plkst. 17.30 līdz 19.30 
Krāslavas Plāteru pils bijušajos staļļos – 
Amatu mājā, Pils ielā 10. Pasākumā prog-
rammā: stāsts par ebreju tradicionālajiem 
svētkiem - Hanuku, dzīvā mūzika Klez-

meru muzikantu ansambļa izpildījumā, 
tradicionālo ēdienu degustācija un citas in-
teresantas aktivitātes. Gan seniori, gan visi 
pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties 
šajā pasākumā un iegūt plašākas zināšanas 
par ebreju tautas kultūras tradīcijām, kā arī 
izjust nelielās ebreju pilsētiņas atmosfēru, 
kas kādreiz bija raksturīga arī Krāslavai. 

Regulārās nodarbības „Senioru skolā” 
notiek Krāslavas novada Centrālajā biblio-
tēkā katru ceturtdienu plkst. 15.00.

Tatjana Azamatova

senioru sleja„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI
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izglītība

VARAVĪKSNES 
VIDUSSKOLĀ 

DOMĀ UN MĀCĀS
 GLOBĀLI

Pedagogi visās Latvijas skolās diskutē par gaidāmajām 
izmaiņām mācību saturā - kompetenču pieeju un projek-
tu „Skola 2030”. Šai tēmai bija veltīta konference „Do-
mājam, mācāmies, dzīvojam globāli” („Think, Learn, Live 
Globally”), kuras mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas labo 
praksi globālās tematikas integrēšanā vispārējās izglītī-
bas saturā, kā arī apmainīties pieredzē ar globālo izglītību 
saistītos jautājumos.

Konferenci atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra 
vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gun-
ta Arāja un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Īpaši interesants bija globālās izglītības ekspertes Arjas Līsas Jēske-
leinenas (Arja Liisa Jääskeläinen) priekšlasījums, viņa pastāstīja par 
Somijas sasniegumiem izglītības reformu jomā. Pašlaik Somijas izglī-
tības sistēma atzīta par veiksmīgāko, bet somi ir starp izglītotākajiem 
pasaulē, tāpēc ir interesanti un svarīgi zināt par šo vērtīgo pieredzi.

Pēc tam sekoja diskusijas par tādām tēmām kā globālais pilsoniskums 
un vietējais patriotisms, digitālā vide, informācijas pieejamība un me-
dijpratība, kritiskā un sistēmiskā domāšana globālo problēmjautājumu 
risināšanai. Dažādu nozaru eksperti darba grupās parādīja, ka globālā 
izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas veido skolēnu un sabiedrības 
kopumā izpratni par attīstības procesiem pasaulē un veicina indivīdu un 
organizāciju līdzdalību aktuālu vietējo un globālo jautājumu risināšanā.

Konferences noslēgumā Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” 
pārstāvis Rūdolfs Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors, pre-
zentēja tās redzējumu par globālās izglītības attīstību Latvijā.

Konferenci organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Lat-
vijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju, biedrību „Latvijas platforma attīstības sadarbībai” 
un Globālās izglītības tīklu Eiropā (GENE) ar  Eiropas Komisijas fi nan-
siālu atbalstu.

Paldies Varavīksnes vidusskolas administrācijai par atbalstu un iespē-
ju paust Krāslavas novada pedagogu viedokli un dalīties pieredzē ar 
citiem Latvijas izglītības sistēmas darbiniekiem!

Galina Mikulāne

Iecienīts un gaidīts pasākums 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir Lat-
vijas Valsts ģimnāziju matemāti-
kas komandu olimpiāde un erudītu 
konkurss, ko gaida visi mūsu pat-
stāvīgie dalībnieki: Rīgas Valsts 
2. ģimnāzija, Gulbenes novada 
Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija un Daugavpils Valsts 
ģimnāzija. Lai arī šis gads – Lat-
vijai 100 – ir dažādām aktivitātēm 
piesātināts laiks, tomēr matemāti-
kas faniem ir svarīga tikšanās un 
kopā būšana mūsu skolas rīkota-
jā pasākumā, kura sagatavošanas 
procesā tiek domāti uzdevumi, 
erudīcijas jautājumi, konkursi un, 
protams, jauna matemātiskā spēle. 
Šogad šī spēle bija „Pentamino un 
4 monomino salikšana kvadrātā 
8x8”, kas tika izmantota vienā no 
olimpiādes uzdevumiem. Spēles 
ideja top mācību procesā, precī-
zāk,  zinātniski pētniecisko darbu 
rezultātā, un katru gadu tiek šāda 
spēle izgatavota. Šogad spēli iz-
gatavoja individuālais komersants 
Juris Kokins. Paldies viņam par  
ļoti skaisto dizainu, rūpīgo darbu! 
Spēle tiek dāvināta arī  katrai sko-

lai, kas piedalās pasākumā. 
Kā pirms 10 gadiem (konkurss 

valsts mērogā sākās 2008. gadā, 
kad ģimnāzijai tika piešķirts 
Valsts nosaukums), tā arī tagad 
skolēni ar interesi un azartu ri-
sināja uzdevumus, ar aizrautību 
meklēja piedāvātos spēles risi-
nājumus. Erudītu konkursā bija 
visdažādākie uzdevumi - teksts 
no literāra darba ar matemātikas 
defi nīcijām un aksiomām, dzies-
mu konkurss, kurā vajadzēja ne 
vien atpazīt dziesmu pēc melodi-
jas, bet arī nosaukt matemātiskus 
elementus, gan kapteiņu konkurss 
ar erudīcijas jautājumiem, gan da-
torspēles „Atbloķē zaļo!” izspēle, 
gan mājas darba prezentācija - in-
teresantas idejas un piedāvājumi. 
Neizpalika arī vēstures jautājumi 
par dažādu skolēniem pazīstamu 
matemātiķu biogrāfi skiem fak-
tiem, atklājumiem un darbību.

 Šajā reizē vislabāk veicās 
Daugavpils Valsts ģimnāzijas ko-
mandai. Viņiem izdevās izpildīt 
spēles visus piedāvātos risināju-
mus. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komandām izcili veicās dziesmu 

konkursā, savukārt Rīgas Valsts 
2. ģimnāzijas komandām bija no-
pietni sagatavots mājas darbs – in-
teresantas pašu izdomātas spēles. 
Rīdziniekiem labi veicās arī olim-
piādes uzdevumu risināšanā, bet 
Gulbenes novada Valsts ģimnā-
zijas  komanda labi mācēja atbil-
dēt uz vēstures jautājumiem. Arī 
mūsu skolas komandas veiksmīgi 
tika galā gan olimpiādes uzdevu-
miem, gan krāja punktus erudītu 
konkursā.

Skolēnu atsauksmēs skanēja 
pateicība par uzdevumiem, spēli, 
konkursiem, darba organizāciju, 
sirsnīgo  sagaidīšanu un garšīga-
jām pusdienām. 

Pasākumu atbalstīja  Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas direktors Jānis 
Tukāns, tā sagatavošanā un norisē 
aktīvi piedalījās skolotājas Sandra 
Nemeņonoka un Ilga Stikute.

Anna Juškeviča,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 direktora vietniece, 
olimpiādes idejas autore 

un īstenotāja 

LATVIJAS VALSTS ĢIMNĀZIJU
 MATEMĀTIĶU TIKŠANĀS KRĀSLAVĀ 

ZIEMASSVĒTKU 
GAIDĪŠANAS PRIEKS 

Šogad Adventes laiks sākas jau pirmajā decembra svētdienā, tāpēc 
laikus jāparūpējas par Adventa vainagu savās mājās. Jau ceturto gadu 
pēc kārtas LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas un 
Nord-Trøndelag Røde Kors kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst krāsai-
ni” ietvaros Krāslavas pamatskolas pedagogi gatavo Adventes vainagus 
Krāslavas pilsētas vientuļajiem pensionāriem un veco ļaužu pansionā-
tam „Priedes”. Šim darbam pedagogi ziedo savu brīvo laiku – brīvstun-
das un starpbrīžus.

Šogad Adventa vainagu saņems 17 vientuļie pensionāri. Plānots, ka 
jau 4. decembrī Adventes pasākumā Krāslavas pamatskolā šos vainagus 
iesvētīs četru konfesiju – luterāņu, pareizticīgo, vecticībnieku un katoļu 
- priesteri, bet pēc tam tie tiks nogādāti adresātiem, ko paveiks skolēni 
kopā ar sociālajiem darbiniekiem. Lai sagādātu vecajiem ļaudīm patī-
kamu svētku noskaņu, skolēni sirmgalvjiem gatavo arī savas nelielā s 
Ziemassvētku dāvaniņas.

Juris Roga, autora foto

Krāslavas novada izglītības 
iestāžu teātra kolektīvu vadītāju 
un audzēkņu praktiskās darbības 
seminārs 2018. gada 21. novem-
bra pēcpusdienā Krāslavas Bērnu 
un jauniešu centrā pulcēja 30 te-
ātri mīlošus un teātrī spēlējošus 
bērnus un jauniešus no Krāslavas 
un Indras pamatskolām, Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas un 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Radošā, izglītojošā, kustīgā un 
drosmīgā atmosfērā pagāja gan-
drīz trīs stundas.

Sākumā - teātra kolektīvu ie-
pazīšanās-kolektīva vizītkartes 
prezentācija, pašu sastādītu mēļu 
mežģu skandēšana. Saskarsmes 
iemaņu un spēju darboties koman-
dā izkopšanas praktiska darbo-
šanās notika teātrasporta pulciņa 
„Vārna” (KVĢ) skolotājas Dainas 
Andžānes vadībā. Katra kolektīva 
vadītājs kopā ar audzēkņiem pie-
dāvāja savu iesildīšanās nodarbī-
bu (kā tas notiek viņu kolektīvā) 
- labās prakses piemēru, iesaistot 
visus dalībniekus. Noslēgumā 

drosmīgākie izspēlēja dažas no te-
ārtasporta turnīru spēlēm, atzīstot, 
ka no pirmās reizes gan saprast 
grūti, gan uzdrošināties runāt ne-
sagatavotam, bet pēc publikas pie-
prasījuma un tās virzītam ir grūti, 
tas jāmācās.

Noslēgumā jautāti, kāpēc ap-
meklē teātra pulciņu, atbildēja: 

-uzstājoties uzvedumos, man 
patīk tēlot dažādas lomas, tā ir 
mana aizraušanās, man patīk uz-
stāties uz skatuves;

 -man patīk smieties, es vēlos 
skaisti runāt, pavadīt laiku kopā ar 
draugiem;

-es gribu aktīvi strādāt un at-
pūsties, kā arī attīstīties, tas attīsta 
prātu un ļauj iejusties lomās;

- gribu iepazīt jaunus un intere-
santus cilvēkus, man patīk aktīva 
dzīve, es dzīvoju uz visiem 100%;

-teātris mani iedvesmo, tas pie-
dod manai dzīvei jaunus toņus, un 
tas ir forši.

Kad skolēni devās uz nākamo 
tajā dienā ieplānoto aktivitāti, sko-
lotāji palika un apsprieda iespēja-

mos pasākumus interešu izglītī-
bas teātra jomā šajā 2018./ 2019. 
mācību gadā: 2020. gada Svētku 
koncepcijas piedāvājumu, skatu-
ves runas konkursa 1.kārtas no-
rises nianses 04.03.2019., teātru 
skati-svētkus 27.03.2019., dalību 
valsts līmeņa teātru festivālos 
2019. gada martā un aprīlī. 

Paldies arī mūsu viešņai un ko-
lēģei no PII „Pīlādzītis” Jeļenai 
Vorošilovai (jāteic, ka daudzi no 
šī brīža teātra pulciņu audzēkņiem 
pirmās iemaņas skatuves mākslā 
guva bērnudārzā viņas vadītajās 
nodarbībās pirms gadiem 7-10), 
kura pedagogus iepazīstināja ar 
savu veikumu – grāmatu „Teātra 
pulciņš pirmskolā un sākumsko-
lā”, kas tik tikko kā izdota izdev-
niecībā „RaKa”, viens eksemplārs 
tika uzdāvināts arī Krāslavas BJC, 
ko var izmantot mūsu skolu teātru 
skolotāji. 

Radošu decembri visiem, kas 
spēlēs teātri Ziemassvētku un 
Jaungada noskaņās.

Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe

TEĀTRIS MANI IEDVESMO 

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU PANĀKUMI
24.novembrī  Madlienā notika 

VI Akordeonistu ansambļu un ka-
meransambļu konkurss, kurā pie-
dalījās Krāslavas Mūzikas skolas 
akordeonistu trio: Vita Stivriņa 
4.kl., Ligita Bižāne 5.kl., Mārtiņš  
Vecelis 4.kl. Skolas audzēkņi ie-
guva 2.vietas diplomu. Sveicam 
konkursa dalībniekus un pateica-
mies pedagogam Anatolijam Liv-
čam par ieguldīto darbu!

*       *       *
30. novembrī Rēzeknes mū-

zikas vidusskolā notika IV Jāņa 
Ivanova jauno pianistu konkurss 
„Latgales skicējums”, kurā pie-

dalījās Krāslavas Mūzikas skolas 
2. klavierspēles klases audzēkne 
Džuljeta Laura (ped. Lilita Iva-
nova) un saņēma PATEICĪBU par 
piedalīšanos.

7. klavierspēles klases audzēkne 

Agate Pauliņa (ped.Maija Steļma-
čenoka)  saņēma ATZINĪBU.

Sveicam konkursa dalībnieces 
un pateicamies pedagoģēm par ie-
guldīto darbu!



9
darbi, notikumi, cilvēki

30. novembrī Krāslavas Kultūras 
namā notika tradicionālais pasā-
kums „ Krāslavas novada uzņēmējs 
2018”. Katru gadu pašvaldība aici-
na novada uzņēmumu vadītājus uz 
gada noslēguma pasākumu, lai pa-
teiktos tiem, kas aktīvi un godprā-
tīgi darbojas savā nozarē, tādējādi 
veicinot uzņēmējdarbības vides at-
tīstību novadā, lai pastāstītu par 
jauniem uzņēmumiem un iepazīs-
tinātu ar uzņēmējiem, kas nesen 
sāka realizēt savas biznesa idejas. 

Krāslavas novada domes pateicī-
bas un piemiņas medaļas ar bron-
zas pārklājumu uzņēmējiem pa-
sniedza Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Lielākie nodokļa maksātāji
Lielākais Krāslavas novada iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksātājs 2017. gadā, 
lielākais darba devējs 2018. gadā ir SIA 
„Nemo” (valdes priekšsēdētāja Inga Zem-
dega – Grāpe). 2018. gadā uzņēmums no-
darbina 243 strādniekus. SIA „NEMO” ir 
arī izšūšanas cehs Daugavpilī un šūšanas 
fi liāles Gulbenē un Ludzā.

Lielākais Krāslavas novada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātājs 2018. gada 
astoņos mēnešos un lielākais apgrozījums 
2017. gadā ir SIA „Varpa” (valdes priekš-
sēdētājs Edvards Baranovskis). Uzņēmums 
ir viens no lielākajām kokapstrādes uzņē-
mumiem Latgalē, kas nodarbina 98 cilvē-
kus. 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums 
sastādīja 12,3 milj. eiro. Uzņēmumam kā 
vienam no pirmajiem reģionā ir piešķirts 
Latgales Speciālās ekonomikas zonas ko-
mersanta statuss.

Lielākais Krāslavas novada kopējo no-
dokļu maksātājs 2018. gada astoņos mē-
nešos, kas arī aktīvi sadarbojas ar Krāsla-
vas novada pašvaldību, ir AS „Krāslavas 
piens” (valdes priekšsēdētājs Aleksejs 
Krivenko). 2018. gadā nodokļu ieņēmu-
mi astoņos mēnešos ir 368 tūkstoši eiro. 
Krāslavas novada uzņēmēju sporta spēlēs, 
kas šogad pirmo reizi tika rīkotas, komanda 
„Krāslavas piens” ieguva I vietu. 

Lielākais Krāslavas novada kopējo no-
dokļu maksātājs 2017. gadā ir ZS „Sapnis” 
(uzņēmuma īpašnieks Pēteris Bārtulis), kas 
2017. gadā nodarbināja 94 darbiniekus, no-
dokļu ieņēmumi - 503 tūkstoši eiro.

Jaunu darba vietu radītāji
Daudzi uzņēmumi Krāslavas novadā ne 

tikai saglabāja esošās darba vietas, bet arī 
radīja jaunas. Par jaunu darba vietu radīša-
nu pateicību saņēma SIA „IV Plus” valdes 
locekle Irēna Voicehoviča. „IV Plus” gada 
laikā tika radītas 8 jaunas darba vietas, šo-
brīd šeit strādā 59 darbinieki. Uzņēmumam 
kā vienam no pirmajiem reģionā ir piešķirts 
Latgales Speciālās ekonomikas zonas ko-
mersanta statuss.

Par jaunu darba vietu radīšanu tika izteik-
ta pateicība SIA „IVIKS” (valdes locekle 
Iveta Stivriņa). Uzņēmumā tiek nodarbinā-
ti 9 strādnieki, tika radītas jaunas 3 darba 
vietas.

Par jauna pakalpojuma un jaunu dar-
ba vietu radīšanu pateicību saņēma SIA 
„Food city” valdes locekle Jevgēnija Mu-
rašova. Pagājušā gadā Krāslavā tika atvērta 
ēdināšanas vieta – kebabnīca, kurā šobrīd 
strādā 5 darbinieki.

Jauna produkta veidotāji
Ir prieks, ka daudzi uzņēmēji, neskatoties 

uz izmaiņām nodokļu sistēmā un citiem 
traucēkļiem, pateicoties savai uzņēmībai 
un darbaspējām, attīsta biznesu, labiekārto 
vidi un apkārtni.

Par jauna produkta izveidi dome izsa-
ka pateicību SIA „Akva Systems” valdes 
loceklim Saftaram Rahimovam. Storu au-
dzētavā zivis tiek audzētas intensīvā vei-
dā, gala produkts ir pārtikas kaviārs. 2018. 
gadā Saftars Rahimovs prezentēja savu 
produkciju izstādē „Soul of Nomad” Monte 

Karlo. Drīzumā uzņēmums uzsāks audzēt 
arī foreles, karpas un platpierus.

Par jauna produkta izveidi pateicību sa-
ņēma ZS „Kurmīši” īpašnieks Ivars Gei-
ba. Kopš 2018. gada vasaras saimniecībai 
ir jauns piedāvājums - dažādu desmit veidu 
hidrolātu/ziedūdeņu. Hidrolāts ir augu pro-
dukts, ko iegūst, destilējot augus.

Par pakalpojuma pilnveidošanu uzņē-
muma attīstībai un ilgtspējai tika izteikta 
pateicība IK „Status Best” prokūristam 
Pjotram Makovskim. Uzņēmums, lai uzla-
botu automašīnu izjaukšanas un uzglabāša-
nas procesu, ar LEADER atbalstu īstenoja 
projektu „Nolietoto transportlīdzekļu ap-
strādes pakalpojuma attīstīšana biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” teritorijā”, 
kura ietvaros iegādājās pamatlīdzekļus, kas 
nodrošina ne vien kvalitatīvi, bet arī viegli 
veikt automašīnu jaukšanas darbus. 

Par pakalpojuma uzlabošanu personām 
ar funkcionāliem traucējumiem novada do-
mes pateicību saņēma IU „Salve D” īpaš-
niece Svetlana Gorenko. 2017. gada nogalē 
Svetlana Gorenko īstenoja LEADER pro-
jektu „Vides pieejamības uzlabošana perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem”, kura 
mērķis bija nodrošināt vides pieejamību 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
lai saņemtu veselības pakalpojumus atbil-
stoši apstiprinātām medicīniskām tehnolo-
ģijām zobārstniecībā. 

Alvim Slesaram pateicība tika izteik-
ta par pakalpojuma pilnveidošanu. Alvis 
Slesars 2017. gadā piedalījās Krāslavas 
novada domes biznesa ideju konkursā un 
saņēma fi nansējumu savai biznesa idejai, 
kura mērķis izveidot jaunu pakalpojumu 
- dažādu metāla konstrukciju metināšana 
un remonts. Savukārt 2018.gad LEADER 
projekta „Draugs elektronikā” ietvaros ie-
gādājās nepieciešamo aparatūru sauszemes 
tehnikas elektronikas remontam un vispārē-
jam moto tehnikas remontam. 

Par jauna produkta izveidi pateicību sa-
ņēma SIA „KRMK” valdes loceklis Ro-
lands Kavinskis. Uzņēmums izveidoja 
malkas ražotni ar nepilnu pārstrādes ciklu 
– zāģēšana, šķelšana, fasēšana, sagatavoša-
na nosūtīšanai pasūtītājam, uzņēmumā tika 
radītas 5 darbavietas. 

Pateicība par darbības paplašināšanu tika 
izteikta IK „Kors” (Ziedu veikala „Kamē-
lija”) īpašniekam Aleksandram Ozerskam. 
Ziedu veikals „Kamēlija” savu produkciju 
sāka piedāvāt arī veikalā „Beta”, kā arī sa-
kārtoja ēkas fasādi Rīgas ielā. Uzņēmumā 
tika radītas divas darbavietas.

Tūrisma uzņēmēji
2018. gadā pieauga naktsmītņu skaits 

novadā, vasarā Indrā durvis vēris „Laimes 
muzejs” un Ūdrīšu pagastā „Sporta atrak-
ciju parks”.

Atzinības rakstus par ieguldīto darbu tū-
rismā 2018. gadā pasniedza novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs un 
domes izpilddirektors Jānis Geiba.

Par lielāko apkalpoto apmeklētāju skai-
tu Krāslavas novadā 2018. gadā un par 

apkārtnes sakārtošanu pateicību saņēma 
Anna un Artūrs Ļaksa (atpūtas komplekss 
„Lejasmalas”). 2018. gadā atpūtas kom-
pleksā tika apkalpoti aptuveni 3,5 tūkstoši 
apmeklētāju. Īpašnieki vienmēr pieskata un 
sakārto savu apkārtni.

Par lielāko apkalpoto apmeklētāju skaitu 
Krāslavas novadā 2018. gadā pateicību iz-
teikta arī SIA „Dridži” pārvaldniecei Svet-
lanai Grigorjevai. 2018. gadā atpūtas kom-
pleksā „Dridži” tika apkalpoti vairāk par 
3 tūkstošiem apmeklētāju. Atpūtas kom-
plekss piedāvā plašu pakalpojuma klāstu 
veselīga dzīvesveida piekritējiem.

ZS „Klajumi” īpašniecei Ilzei Stabul-
niecei pateicība tika izteikta par jauna pa-
kalpojuma radīšanu. 2018. gada jūlijā zirgu 
sētā parādījās jauns piedāvājums, īstenojot 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai projektu - re-
novētajā ēkā darbību uzsāka „Klajumu 
ķēķis”. Gaumīgi iekārtotajā ķēķa telpā, pēc 
iepriekšēja pasūtījuma, var nogaršot Latga-
les kulinārā mantojuma pusdienas un va-
kariņas, organizēt korporatīvos un atpūtas 
pasākumus, sapulces, svinības un simpozi-
jus. Ēdieni tiek pasniegti vietējās izcelsmes 
melnās keramikas traukos.

Par jauna tūrisma objekta radīšanu patei-
cību saņēma SIA „RETE” valdes loceklis 
Jevgēnijs Podjava. Podjavu ģimene šogad 
LEADER projekta „Sporta atrakciju parka 
izveide Krāslavas novadā” ietvaros izvei-
doja šķēršļu trasi 2,5 m augstumā, kā arī ie-
rīkoja lapeni apmācību vadīšanai, inventāra 
izsniegšanai, apmeklētāju atpūtai un maltī-
tēm. Tika izveidota arī Baskāju taka. Ļoti 
populārs tūrisma objekts pat rudenī.

Dāvanu - Krāslavas novada 2019. gada 
kalendāru - saņēma jauno naktsmītnes 
īpašnieki. Šogad Krāslavā atvēra savas dur-
vis viesiem un tūristiem „Bedroom Lux 
Apartments” (Jelena Galonska) un „Zie-
du pasaule” (Genādijs Dorožko).

Jaunie uzņēmēji
Pasākumā tika izteikts paldies jaunajiem 

uzņēmējiem, kas šogad uzdrīkstējās mūsu 
novadā uzsākt uzņēmējdarbību. Krāslavas 
novada dome jau septīto gadu rīko projektu 
konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā”. Šo gadu laikā savas biz-
nesa idejas ir realizējuši 29 jaunieši. 2018. 
gadā pašvaldības atbalstu saņēma 4 jaunie-
ši: Arnis Fasoļa sniedz friziera pakalpo-
jumus, Evija Vagale piedāvā kajaku laivu 
pārgājienu pa piecu ezeru un upju sistēmu 
Kombuļu pagastā, Ligija Daļecka sniedz 
veterinārārsta pakalpojumus, Oļģerts Fjo-
dorovs piedāvā pārvietojamās pirts mucas 
nomu Latgalē („Papa Sauna”). 

Krāslavas novada dome šogad pirmo 
reizi rīkoja biznesa ideju konkursu „Īsteno 
ideju Krāslavas novadā!” novada dekla-
rētiem iedzīvotājiem no 31 gada vecuma. 
Šogad atbalstu ir saņēmuši Z/S „Bučas” 
īpašnieks Jevgēnijs Bobičs, kurš izveidoja 
jaunu pakalpojumu - izbraukuma servisu, 
kas ietver riepu montāžu un remontu, un 

Z/S „Brieži” īpašniece Inga Eizenberga. 
Viņa izveidoja Saldumu darbnīcu un jau 
šogad piedāvā iegādāties jaunu produktu – 
krēmveida medu.

Šogad Krāslavā pieejama jauna mobilās 
ēdināšanas vieta - kebabnīca (IK „Eming” 
īpašniece Inga Aleksejeva), savukārt uzņē-
muma SIA „Natfi ber” valdes priekšsēdē-
tājs Pāvels Grigorjevs sāka nodarboties ar 
linu un kaņepju pārstrādi, ražojot naturālo 
šķiedru un spaļus realizēšanai uz Centrā-
leiropu un Skandināviju. Uzņēmums ir uz-
ņemts Biznesa inkubatorā.

Sabiedriski aktīvi uzņēmēji
2018. gadā Krāslavas novada uzņēmēji 

ne tikai veica investīcijas savā uzņēmumā, 
bet arī aktīvi sadarbojās ar Krāslavas nova-
da pašvaldību gan pilsētvides sakārtošanā, 
gan projektu un pasākumu realizēšanā.

Medaļu un pateicības rakstu par koman-
das saliedētību Krāslavas novada domes 
organizētājos pasākumos domes priekšsē-
dētājs Gunārs Upenieks pasniedza „Auto-
skolai Nr.1”, kas aktīvi darbojas sociālajos 
tīklos, tās pasniedzēji piedalās kā komanda 
pilsētas svētkos rīkotajos velobraucienos, 
sacensībās, Uzņēmēju sporta spēlēs, kas 
šogad pirmo reizi tika rīkotas Krāslavā. 

Par ilgtermiņa ieguldījumu vides sakārto-
šanā pateicību saņēma SIA „Vega P” val-
des priekšsēdētājs Viktors Solovjovs. 2016. 
gada nogalē atvērtajā degvielas uzpildes 
stacijā „Circle K” Krāslavā apkārtējā vide 
vienmēr ir sakopta un sakārtota. 

Par Daugavas akmens dāvinājumu patei-
cība tika izteikta SIA „Dzirkaļi Z” valdes 
loceklim Artūram Zeiļam. Šogad Artūrs 
Zeiļa Krāslavai uzdāvināja Daugavas ak-
meni.

Par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību 
profesionālās izglītības jomā un darba tir-
gum aktuālo mācību programmu ieviešanu 
novada dome izsaka pateicību PIKC „ Rī-
gas Valsts tehnikums” direktorei Dagnijai 
Vanagai. Krāslavas teritoriālajai struktūr-
vienībai ar pašvaldības atbalstu atjaunota 
mācību ēka Aronsona ielā 3, jauniešiem ir 
iespēja apgūt darbā vidē balstītas mācības. 
Notiek sadarbība vairākos projektos. Rī-
gas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā 
struktūrvienība piedāvā jauniešiem iegūt 
profesionālo vidējo izglītību trijās jomās 
– auto virsbūvju remontatslēdznieks, tēr-
pu stila speciālists un mēbeļu galdnieks, 
savukārt ar vidējo izglītību var apgūt šā-
das specialitātes – tērpu konstruēšana un 
automobiļu krāsošana. Šogad profesionālo 
izglītību iegūst jau 180 audzēkņi.

Apbalvošanas ceremonija, kuras laikā 
tiek sumināti veiksmīgākie un sociāli atbil-
dīgie uzņēmēji, ir kļuvusi par labu tradīci-
ju, pateicoties kurai pašvaldībai ir iespēja 
izteikt pateicību uzņēmējiem un parādīt, 
ka viņu sasniegumi un darbs nepalika ne-
pamanīti. 

Publicēšanai sagatavoja
 Elvīra Škutāne, autores foto

UZŅĒMĒJU SASNIEGUMI UN DARBI 
NEPALIKA NEPAMANĪTI
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darbi, notikumi, cilvēki

Trīs gadu vecumā sāka
 apgūt dzīvesprasmes 

Kad es piedzimu, mana ģimene dzīvojusi 
Taškentā. Labi atceros savu vectēvu. Viņam 
bija ēzelītis, kuru viņš iejūdza nelielos ratos. 
Agri no rīta, pulksten piecos, kad pamazām 
aust gaisma, viņš sēdināja mani ratos, un mēs 
braucām uz ezeru. Ūdens ezerā bija tik tīrs un 
gluds, ka pat gultne bija redzama. Bet tālumā 
- kalni un neliels vilciens ar dūmu mutuli. Un 
klusums... 

Tēvs bija kalnu glābējs, alpīnists. Sapņoju 
par to, ka tad, kad izaugšu, dosimies kopā ar 
viņu uz kalniem. Taču nepaspēju, jo mēs pār-
cēlāmies uz Tbilisi... Tur bija savi prieki, savi 
kalni, savas dziesmas. 

Trīs gadu vecumā kopā ar tēti sāku apgūt 
dzīvesprasmes. Viņš man teica: „Tev ir jāprot 
viss. Ja nu pēkšņi manis nebūs, kurš parūpēsies 
par māti?” Kamēr vecāki strādāja savā darbnī-
cā, es kurināju krāsnis un nodarbojos ar citiem 
mājas darbiem. 

Vecāki saņēma pasūtījumu –
 izgatavot dāvanu Staļinam 
Mums bija sava mājas darbnīca. Tēvs pēc 

profesijas bija inženieris mehāniķis un vien-
mēr prata kaut ko uztaisīt savām rokām. Viņam 
bija savi personīgie izgudrojumi. Reiz pēc kara 
kādā itāļu žurnālā viņš ieraudzīja savus rasēju-
mus, kas bija saistīti ar raķešu kuteriem. Izrā-
dījās, ka tos kāds bija nozadzis. Tolaik es biju 
vēl mazs zēns, bet atceros, ka tēvs sacīja mātei: 
„Tā mēs varam kļūt par tautas ienaidniekiem.” 

Abi vecāki bija ļoti daudzpusīgas un sav-
starpēji saderīgas personības, abi - labi meis-
tari, abiem - labas balsis. Kad mēs dzīvojām 
Taškentā, vecāki saņēma no republikas vadī-
bas pasūtījumu - izgatavot dāvanu Staļinam. 
Tā bija lielformāta grāmata (apmēram 100x70 
cm), tās lapas tika pārklātas ar organisko stiklu 
un dekorētas ar zīdogrāfi ju, un vēl šajā izdevu-
mā bija attēloti visi republikas apgabali. Ma-

niem vecākiem vajadzēja inkrustēt šo grāmatu 
ar dārgakmeņiem un dārgmetāliem. Piemēram, 
elektrolīnijas pa visu republiku tika iezīmētas 
ar zeltu, hidroelektrostacijas - ar ziloņkaulu, 
dažādu derīgo izrakteņu ieguves vietas – ar ru-
bīniem, smaragdiem un tml.

Vecāki izgatavoja interesantu eksponātu 
starptautiskajai mākslas izstādei Parīzē – kla-
vieres, kas tika inkrustētas ar perlamutru. Bieži 
vien pēc pasūtījuma viņi darināja bižutēriju 
valsts pirmajām personām, aktieriem, kas de-
vās vizītē uz rietumu valstīm. Katra rotaslieta 
tika izgatavota individuāli – tika ņemts vērā 
pasūtītāja augums un ķermeņa uzbūve, kā arī 
matu, acu krāsa. Man palika atmiņā ļoti skais-
ta liela izmēra perlamutra sprādze (aptuveni 
8x10 cm) taisnstūra formā, un tās centrālajā 
daļā sazarojās zelta stari uz melna fona. Klien-
tei (dāmai) bija melna kleita ar slēgtu kaklu un 
garām piedurknēm, un ar atkailinātu muguru, 
kur bija trīsstūrveida izgriezums, zem kura uz 
vidukļa tika stiprināta šī sprādze. Tā izskatījās 
ļoti efektīgi!  

Daudzi no tiem, kas interesējās
 par Dzintara istabas likteni, 
miruši vardarbīgā nāvē 
1951. gadā mūsu ģimene pārcēlās uz Latvi-

ju, mēs sākām būvēt Rīgā māju. Latvijā esmu 
beidzis aviācijas institūtu, mana specialitā-
te - inženieris-mehāniķis. Ļoti patika lidot, jo 
agrāk viss bija vienkāršāk. Varēja atnākt pie 
lidotājiem un pajautāt: „Uz kurieni lidosiet?” 
Ja maršruts patika, iesēdos lidmašīnā un devos 
ceļojumā. Pēc tam pasaulē izplatījās terorisms, 
un lidmašīnas sāka nolaupīt, tad trešajām per-
sonām bija aizliegts atrasties pilotu kabīnē. 

Pēc augstskolas absolvēšanas es sāku nodar-
boties ar zinātnisko darbu, mums bija daudz 
eksperimentu. Atceros, kā mēs priecājāmies 
un brīnījāmies par pirmo elektronisko mikro-
skopu un vakuuma sūkņiem. 

Gatavojoties kandidāta disertācijas aizstā-

vēšanai, es veicu pētījumus, kas bija saistīti ar 
lidmašīnu iestiklošanu. Mēs strādājām pie šīs 
tēmas trijatā. Taču mūsu profesoru piekukuļo-
ja, un visas mūsu izstrādnes viņš atdeva kādam 
citam cilvēkam, kas aizstāvēja disertāciju un 
aizbrauca uz ārzemēm, uz kādu visiem pazīs-
tamo valsti. Tā mēs zaudējām savu iespēju aiz-
stāvēt kandidāta disertāciju. 

Mani vecāki un es, neskatoties uz to, ka strā-
dājām dažādās vietās, visu mūžu paralēli sa-
vam darbam nodarbojāmies ar lietišķo mākslu. 
Pagājušā gadsimtā 70. gados mūs ieinteresēja 
Dzintara istabas liktenis, tāpēc nolēmām to at-
jaunot. 

Materiālus savācām pa kripatiņai. Pēc ilgas 
un cītīgas Dzintara istabas fotogrāfi ju pētīša-
nas mēs izgatavojām rasējumus un tad sākām 
dekorēt sienas vienā no telpām mūsu mājā, pir-
majā stāvā. Vispirms Dzintara istabas elementi 
bija no plastilīna un tikai pēc tam tika izman-
tots dzintars. Dažu detaļu izgatavošana sagā-
dāja lielas grūtības, jo to darināšanas tehnika 
bija ļoti sarežģīta. Taču mēs neatkāpāmies, 
meklējām un izdomājām dažādus paņēmienus, 
lai īstenotu savu ieceri. 

Šis darbs bija ne tikai sarežģīts, bet arī bīs-
tams. Katru mūsu ģimenes locekli izsekoja 
„gani” - tā mēs viņus dēvējām. Kādu dienu 
manai mātei uzbruka, bet, paldies dievam, galu 
galā viss bija kārtībā. Vairākas reizes konstatē-
jām mēģinājumus ielavīties mūsu mājās. Mēs 
zinājām, ka daudzi no tiem, kas interesējās 
par Dzintara istabas likteni, miruši vardarbīgā 
nāvē, tāpēc centāmies paziņot mums nezinā-
mām personām, ka mēs nemeklējam to, kas ir 
pazudis, bet izgatavojam visu no jauna. 

Pēc tam PSRS teritorijā sācies pārbūves pe-
riods, un dažādu liktenīgu notikumu viesulis 
krasi mainīja mūsu dzīvi.  

Mana kristīgā paklausība - 
visu mirušo pieminēšana 
Pēdējos dzīves gados Rīgā es piekalpoju 

baznīcā, priesteris iesvētīja mani un ierosinā-

ja meklēt dzīvesvietu laukos. Bez iesvētības 
nekas netiek darīts, un es pazemīgi uzsāku šo 
ceļu. Drīz vien uzzināju, ka šeit, Kaplavā, pār-
dod māju. 

Mana kristīgā paklausība - visu mirušo pie-
minēšana. Tas aizņem visu manu laiku. Strā-
dāju ar grāmatām, kur ir minēti mirušie un bo-
jāgājušie, ar viņu vārdiem un uzvārdiem. Tiek 
sastādīti mirušo cilvēku saraksti. 

Meklēju tos, kas gājuši bojā cīņās par Krie-
viju Pirmā pasaules kara, revolūcijas un Otrā 
pasaules kara laikā. Bibliotēkā paņēmu grā-
matu par Latvijas bērniem Sibīrijā, pārrakstīju 
bojāgājušo vārdus un uzvārdus. Daudz vārdu 
pārrakstīju no grāmatas par sarkanajiem strēl-
niekiem. Ir arī atsevišķs saraksts ar tiem, kas 
cieta savas kristīgās ticības dēļ no 1917. līdz 
1956. gadam. 

Nesen izlasīju ļoti interesantu grāmatu – par 
Novgorodas vēsturi. Tajā ir aprakstīti notiku-
mi, sākot ar 1560. gadu, kā arī minēti mirušo 
vārdi, uzvārdi un tēva vārdi. Kurš mūsdienās 
atceras par mirušajiem? Neviens. Kad mirušie 
tiek pieminēti lūgšanā nevis visi kopā (par vi-
siem mirušajiem), bet minot konkrētus vārdus, 
tas ir ļoti labi, un es to jūtu. 

Diemžēl man nav nekādas informācijas par 
mirušajiem no Lietuvas un Igaunijas, izņemot 
kara laiku. Bet par Latvijas iedzīvotājiem man 
ir savākts daudz informācijas. Savus ierakstus 
veicu ar roku, piemēram, no Latvijas bija iz-
vesti un gājuši bojā Sibīrijā 48 tūkstoši cilvēku. 

Man nekad nav garlaicīgi. Šeit ir klusi, mie-
rīgi, man patīk, kā dzied putni. Klausos radio, 
ļoti patīk klasiskā mūzika un 40-50. gadu 
dziesmas. Mājās man nav televizora. Man 
piedāvāja, bet kam tas ir vajadzīgs? Lasīšana, 
mirušo vārdu un uzvārdu pierakstīšana - tāda ir 
mana tagadējā dzīve. Žēl tikai, ka man ir atlicis 
ļoti maz laika. 

Borisa Bļinova dzīvesstāstu pierakstīja
 Elvīra Škutāne, 

autores foto

BORISS BĻINOVS: 
„MAN NEKAD NAV GARLAICĪGI”
Vai mēs daudz ko zinām par cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās? Boriss 

Bļinovs apmetās uz dzīvi Kaplavā pirms 18 gadiem. Bet par viņa aizrau-
šanos – pasaules pazīstamāko kultūras un arhitektūras ēku maketu vei-
došanu – lielākā daļa Kaplavas pagasta iedzīvotāju uzzināja pavisam ne-
sen, pateicoties izstādei, kas tika organizēta bibliotēkā. 

Kā izrādījās, Borisa Bļinova hobijs, kas ir izraisījis tik lielu interesi, ir 
tikai neliela daļa no viņa radošuma piepildītā mūža. Nesen Borisam ap-
ritēja 80 gadu. Starp citu, pats par saviem gadiem viņš saka tā: „Man ir 
astoņi”. Bet pēc brīža viņa acīs parādās dzirkstelītes, un viņš piebilst: „Un 
vēl nullīte.”

Dodoties uz Kaplavu, es gatavojos satikties ar cilvēku, kas aizraujas ar 
modelēšanu, bet atbraucu pie talantīga inženiera mehāniķa, savulaik 
plaši pazīstamo lietišķās mākslas meistaru Antoņinas un Borisa Bļinovu 
dēla.  

Sarunas sākumā mans intervijas varonis paraustīja plecus un teica: 
„Vai ir vērts par mani rakstīt? Slava man nav vajadzīga. Tam visam jau 
esmu izgājis cauri.” 

Latvijas valsts proklamē-
šanas simtajā gadadienā, 
18. novembrī, uz Indras 
dzelzceļa stacijas ēkas tika 
atklāta piemiņas plāk-
sne bīskapam Boļeslavam 
Sloskānam. Pirms 85 ga-
diem Indras robežpunktā 
Romas katoļu baznīcas bīs-
kaps Boļeslavs Sloskāns, 
kurš bija izgājis cauri pa-
domju cietumu un lēģeru 
ellei, tika apmainīts pret 
Latvijā apcietināto padom-
ju spiegu.

  Svētku brīža svinīgumu nema-
zināja ne krēsla, ne lietus. Īpaši 
aizkustinoši skanēja Indras katoļu 

draudzes prāvesta Genādija Al-
ferova aizlūgums par Boļeslavu 
Sloskānu, kurš visu savu mūžu 
sludināja Dieva vārdu. G.Alferovs 
ir kalpojis Stirnienes draudzē, kurā 
dzimis bīskaps B.Sloskāns un pat 
redzējis ierakstu par B.Sloskāna 
dzimšanu baznīcas grāmatā par 
draudzē dzimušajiem.

  Krāslavas novada domes depu-
tāts Gunārs Svarinskis un Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
direktors Valdemārs Gekišs uzsvē-
ra, ka piemiņai par izcilo latviešu 
tautas dēlu Boļeslavu Sloskānu 
jādzīvo cilvēku sirdīs. Diemžēl 
šo notikumu nesagaidīja Janīna 
Gekiša – pedagoģe ar sešdesmit 

gadu stāžu un izcila Latgales no-
vadpētniece, kura par savu darbu 
apbalvota ar Atzinības Krustu. Tā 
bija viņas iecere – uzstādīt Indrā 
piemiņas plāksni B.Sloskānam. 
To īstenoja viņas dēls Valdemārs, 
savukārt līdzekļi marmora plāk-
snes izgatavošanai tika saņemti no 
Latgales reģiona Attīstības aģen-
tūras un Krāslavas novada domes, 
AS „Latvijas Dzelzceļš” un Indras 
pagasta pārvalde deva atļauju tās 
uzstādīšanai.

  Pasākumā piedalījās Indras pa-
gasta iedzīvotāji un Indras pamat-
skolas skolēni.

  Valentīna Sirica,
autores foto

ATKLĀTA PIEMIŅAS PLĀKSNE BOĻESLAVAM SLOSKĀNAM

Svinīgajā pasākumā par godu valsts svētkiem Kaplavas pagasta pār-
valdes vadītājs Anatolijs Vecelis pasniedza Borisam  Bļinovam pateicību 
par dāvanu pagasta bibliotēkai – pasaules pazīstamāko kultūras un ar-
hitektūras ēku maketus. Izstāde apskatāma Kaplavas pagasta bibliotēkā 
(darba dienās).
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darbi, notikumi, cilvēki

Biedrības ,,Stariņš” locek-
ļi  Latvijas Republikas Neatka-
rības proklamēšanas dienas un 
Starptautiskās invalīdu dienas  
priekšvakarā apmeklēja Latgales 
zoodārzu un Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centru. 

Zoodārza apmeklētājiem bija 
iespēja labāk iepazīt eksotiskos 
dzīvniekus -- pērtiķus, surikātus, 

čūskas, ķirzakas, putnus, zivis, kā 
arī noglaudīt trušus un jūrascūci-
ņas.

Marka Rotko mākslas centrā 
krāslavieši ar interesi apskatīja 
Rotko orģināldarbus, kā arī viņa 
darbu reprodukcijas. Rotko daiļ-
rades izpratnei ļoti vērtīga izrā-
dījās digitālā ekspozīcija ,,Marks 
Rotko. Dzīve un daiļrade”, kas ir 

veltīta gleznotāja bērnībai un turp-
mākajai mākslinieciskajai evolū-
cijai Amerikā.

Tāpat ekskursijas dalībnieki sī-
kāk iepazinās ar Daugavpils cie-
toksni, pastaigājoties pa teritoriju 
un apciemojot Kultūras un infor-
mācijas centru, kur ierīkota cie-
toksnim veltītā ekspozīcija.

BIEDRĪBA ,,STARIŅŠ” APMEKLĒJA 
DAUGAVPILS TŪRISTU OBJEKTUS

SACENSĪBAS GALDA SPĒLĒS 
24. novembrī Preiļos notika kārtējās sacensības galda 

spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sacensības norisi-
nājās šādos sporta veidos: novusā, dambretē, šahā, šaut-
riņu mešanā. 

Sacensībās startēja invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Krāslava” 
 dalībnieki - Vjačeslavs Lukaševičs, Vladislavs Grundāns, Viktors Sa-
vickis un kluba prezidents Anatolijs Lebedoks. Pēc sacensību rezultātu 
apkopošanas tika noskaidrots, ka spraigā, bet draudzīgā cīņā krāslavieši 
izcīnīja šādas godalgotās vietas: 1. vieta šautriņu mešanā Anatolijam 
Lebedokam, 2. vieta šautriņu mešanā Vladislavam Grundānam, 2. vieta 
novusā Vjačeslavam Lukaševičam, 3. vieta šahā Viktoram Savickim. 

Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar Preiļu novada invalīdu 
biedrības kausiem, medaļām un diplomiem. 

Pateicamies sacensību organizatoriem! 
Anatolijs Lebedoks

KRĀSLAVAS KUNGU KAUSS
 VOLEJBOLĀ 

LATVIJAS SIMTGADEI
24. novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta 

zālē un Sporta skolas sporta zālē norisinājās Krāslavas 
kungu kauss volejbolā, kas bija veltīts Latvijas simtgadei. 

Turnīrā piedalījās 6 komandas - Skaista, Jēkabpils, Preiļi, Malta, Dau-
gavpils un Krāslava. Turnīra gaitā intriga saglabājās starp Jēkabpils, 
Krāslavas un Preiļu komandām. Šogad pārākā bija Krāslavas komanda, 
kura izcīnīja 1. vietu, Preiļu komanda ierindojās 2.vietā un Jēkabpils 
komanda ieguva 3. godalgoto vietu. 

Pateicamies par skaistiem kausiem un medaļām Krāslavas sporta or-
ganizatoram Raitim Timmam, Varavīksnes vidusskolas un  Sporta sko-
las administrācijai  par iespēju izmantot divas sporta zāles. 

Dmitrijs Duškins

SPORTO SEV UN LATVIJAI  
 Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. 

Ikviens no mums šos svētkus izjūt daudzveidīgi - atceroties valsts vēs-
turi, godinot tās varoņus, vienojoties kopīgās aktivitātēs.

Arī biedrība „SPORTISTS” vēlējās radīt svētku noskaņu, tāpēc 29. 
novembrī organizēja pasākumu „Sporto sev un Latvijai”, kurā piedalījās 
6. un 7. klases skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Robežnieku pamatskolas. 

Pēc pasākuma atklāšanas jaunsargu instruktors un jaunsargi pastāstī-
ja un parādīja ieročus, kuri tiek lietoti zemessardzē. Skolēni ar interesi 
klausījās un iespēju robežas paši piedalījās. 

Katrai komandai par godu Latvijas dzimšanas dienai bija jāatbild uz 
atjautības jautājumiem par Latvijas vēsturi un ģeogrāfi ju.

Pasākums turpinājās ar komandu dalību šķēršļu joslā, ikviens varēja 
piedalīties arī individuālās sacensībās.

Zēni sacentās vingrinājumā pievilkšanās pie stieņa. Savukārt meite-
nes sacentās vingrinājumā roku saliekšana un iztaisnošana no sola. TIk-
viens skolēns varēja izmēģināt savas spējas vēdera preses vingrinājuma. 
Meitenēm, veicot vingrinājumu 1 minūti, ar rezultātu 55 reize uzvarēja 
Elizaveta Karole no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, sudrabu meda-
ļu ieguva Anna Kozačuka  un bronzas medaļu ieguva Amīna Soskova, 
abas meitenes mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Zēniem vēdera preses vingrinājumā Viesturs Nartišs no Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas izcīnīja zelta medaļu ar rezultātu 58 reizes vienā mi-
nūtē.  Valērijs Čurgelis ieguva otro vietu, trešo – Ingvaru Tračums, abi 
mācās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Piedaloties šķēršļu joslas aktivitātē, bērniem vajadzēja būt gan ātriem, 
gan veikliem, gan attapīgiem, protams, arī bija jāuzmundrina savus ko-
mandas biedrus, jo šī aktivitāte mudināja skolēnus izjust komandas garu 
un sadarbības spējas. Šķēršļu joslā labāko rezultātu uzrādīja Robežnie-
ku pamatskolas komanda.

Virves vilkšanas sacensībās skolēni ieguva daudz pozitīvu emociju, 
jo daži vilka virvi pirmo reizi un šajās sacensībās pārliecinoši labāka 
izrādījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda.

Pasākuma noslēgumā skolēni sacentās tautas bumbas sacensībās. Pir-
mo vietu un kausu ieguva Krāslavas pamatskolas komanda, otro vietu 
ieņēma Robežnieku pamatskolas skolēni un trešo vietu – Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas komanda.

Komandu kopvērtējumā uzvarēja Robežnieku pamatskolas komanda, 
sudraba medaļas ieguva Krāslavas pamatskolas komanda, bronzas me-
daļas izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Pasākumā „Sporto sev un Latvijai” nebija zaudētāju, jo ikviens iegu-
va jaunas prasmes, lielisku garastāvokli un neaizmirstamas emocijas, kā 
arī katra komanda godam nopelnīja svētku kliņģeri. 

 Paldies sporta skolotājiem par sadarbību un atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā, paldies  jaunsargu instruktoram Ērikam Daņilevičam par 
sadarbību, kā arī Krāslavas novada domei par fi nansiālo atbalstu.

Diāna Vanaga, biedrība „SPORTISTS” 

sports

SVEIC ,,SAIMNIEKS 2018” LAUREĀTUS

Jura Rogas foto
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 Elektriķa pakalpojumi. T. 
20200442. 

 Datortehnikas remonts. T. 
20200442.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 103. 
sērija, 4. stāvs, lodžija, Raiņa 
ielā 11 (plastikāta logi, nepiecie-
šams remonts). Cena - 4800 eiro. 
T.25656714, 29377823. 

 Pārdod VW-Polo (1.2, TA 
11.19.,148 000 km, krāsa - sarka-
na, labā stāvoklī, ziemas riepas ar 
diskiem), lietotu atkritumu kontei-
neru (14m3, 20 eiro). T. 26055933.

  Pārdod boileri iepakojumā. T. 
22475418. 

 Pārdod medu, apjoms - ne ma-
zāk kā 20 l par vairumtirdzniecī-
bas cenām. T. 25600261.

 Izgatavojam kvalitatīvas mē-
beles (koks, DSP, lamināts) pēc 
pasūtītāja rasējumiem. Izbraucam 
pie klienta (mērīšana, uzstādīša-
na). T. 29517757. 

 Pārdod sausus dēļus, zāģmate-
riālus, terases dēļus. T. 29517757.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokom-
presoru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). T. 
29413904.

 Jebkuras sarežģītības au-
tomobiļu ritošās daļas 
remonts.T.29413904.

sludinājumi

KURŠ 
RŪPĒJAS

 PAR 
PILSĒTAS
 IELĀM?

Līdz ar ziemas iestāšanos 
novada dome sāk saņemt 
sūdzības par kavēšanos ar 
sniega novākšanu un ap-
ledojuma likvidēšanu. Ja 
rodas problēmas, lūdzu, 
sazinieties ar atbildīgajiem 
dienestiem.

Par daudzdzīvokļu ēkām 
piederošo un pieguļošo te-
ritoriju uzturēšanu gādā 
SIA ,,Krāslavas nami”, tālr. 
65681570.

Par trotuāru uzturēšanu 
pilsētā ir atbildīga pašval-
dības aģentūra ,,Labiekār-
tošana K’’, tālr. 65620227.

Par jautājumiem saistībā 
ar ielu brauktuves uztu-
rēšanu, lūdzu, sazinieties 
ar ceļu inženieri Vladimiru 
Blusu, tālr. 65620031.

SIA „LATGRAN” iepērk 
skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas 
un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc 
vienošanās. Tālr.20003222.


