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Gribi dzīvot ilgi,
dzīvo Krāslavas novadā!

Gunārs Upenieks

Novembrī divas Krāslavas iedzīvotājas Monika Kokina un Nadežda Vorona nosvinēja 100 gadu jubileju. Apsveicam!

VALSTS SVĒTKOS ĪPAŠI
SUMINĀJA DEVIŅUS CILVĒKUS

SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
PASNIEDZA
PATEICĪBAS RAKSTUS
BARIKĀŽU DALĪBNIEKIEM

17. novembrī svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Krāslavas Kultūras namā plkst. 19.00 Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pasniedza Pateicības rakstus mūsu novada iedzīvotājiem.
Lai pateiktos par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizPašvaldība valsts svētku laikā sumināja cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldīju- stāvēšanā 1991. gada janvārī un augustā, Saeimas priekšmu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā sēdētāja Ināra Mūrniece 17. novembrī Saeimas namā paun publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī par nopelniem citās sniedza pateicības rakstus barikāžu dalībniekiem.
novadam nozīmīgās darbības jomās.
Saeimas priekšsēdētāja pasniedza pateicības rakstus 200 barikāžu da-

lībniekiem, tai skaitā Krāslavas novada iedzīvotājiem – Birutai Dilbai,
Ingrīdai Galilejevai, Edmundam Gekišam, Olgai Greckai, Stepanam
Narkeļūnam un Borisam Tarļeckim.
Pateicības rakstu pasniegšanas tradīcija aizsākta 2013. gada 21. augustā – dienā, kurā pirms 22 gadiem noslēdzās Latvijas Republikas de
facto neatkarības atjaunošana.
Pateicības rakstu barikāžu dalībniekam piešķir par 1991. gada janvārī
un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu. To piešķir tikai tādai personai, kas
nav apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu dalībnieku jau ir apbalvoti ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, taču, ņemot vērā aizvien lielo
cilvēku interesi godināt un izteikt pateicību par paveikto barikāžu laikā,
Barikāžu piemiņas zīmes valde nolēma iedibināt pateicības rakstu.

Šogad Krāslavas novada domes
Pateicības raksti tika pasniegti:
Raisai Ozerskai – SIA „Krāslava D” konditorei – par ilggadēju
un radošu veikumu konditorejas jomā un par profesionālu un
augstvērtīgu jaunās maiņas apmācīšanu;
Tatjanai Rakovskai (Robežnieku pagasts) – par sabiedrisko aktivitāti, sirdssiltumu, sapratni un
iejūtību pret līdzcilvēkiem;
Valentīnai Panﬁlo (Izvaltas pagasts) - par pagasta atpazīstamības
veicināšanu, aktivitāti un brīvprātīgo darbu kultūras objektu kop-

šanā un sargāšanā daudzu gadu
garumā;
Ērikai Zarovskai – Indras Mākslas un mūzikas skolas direktorei
- par sabiedrisko aktivitāti, par
mūsdienīgu, kvalitatīvu un radošu
pieeju jaunās paaudzes māksliniecisko talantu veicināšanā;
Intai Babinai (Ūdrīšu pagasts) par sabiedrisko aktivitāti un Lielo
Muļķu sādžas vārda nešanu pasaulē;
Tamārai Rāciņai – ārstei - par
mūža ieguldījumu, atsaucību un
iejūtību novada iedzīvotāju veselības aprūpē;

Valentīnai Magidas – Krāslavas
novada centrālās bibliotēkas direktorei - par lielo ieguldījumu un
neizsīkstošo enerģiju Krāslavas
novada kultūras dzīves un bibliotēku tīkla attīstībā un modernizēšanā;
Aloīdai Andžānei - par mūža ieguldījumu kultūrā;
Swedbankas balvu par spēju
iedvesmot un attīstīt bērnos zināšanas un prasmes, lai veidotu
Latvijas nākotni gudrāku, konkurētspējīgāku un labāku, saņēma
Arkādijs Petaško.
Elvīras Škutānes foto

Jāņa Cauņas foto
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LAISTS KLAJĀ
VALENTĪNA ZLIDŅA
GLEZNU KATALOGS
14. novembrī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā notika
mākslinieka Valentīna Zlidņa gleznu
kataloga „Dzimis
Latgalē” prezentācija.
No idejas par kataloga izveidošanu līdz
tās īstenošanai lielu
darbu ieguldīja muzeja
speciālisti Valdemārs Gekišs un Alla Lomanovska, VKPAI Latgales reģionālās nodaļas
valsts inspektore Dzintra Bukeviča un dizainers Raimonds Vindulis.

ZĪMI „LATVISKAIS MANTOJUMS” SAŅĒMA SAIMNIECĪBA „KURMĪŠI”
Šī gada 27. novembrī jau ceturto reizi lauku tū- jiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves
risma uzņēmējiem tika pasniegta kultūras zīme mantojumu, rādot to apmeklētājiem.
Šobrīd jau 54 lauku tūrisma saimniecībās ikviens intere„Latviskais mantojums”.
Viena no „Latviskā mantojuma” zīmes ieguvējām ir arī
saimniecība „Kurmīši”, kas strādā Krāslavas novadā un audzē Latvijas iedzīvotājiem tik ierastos ārstniecības augus –
raudenes, asinszāles, vērmeles, melisas, kaķpēdiņas u.c. Apmeklētājiem piedāvā izzinošu ekskursiju, degustāciju un tēju
maisījumu iegādi.
Zīme „Latviskais mantojums” veidota pēc LLTA „Lauku
ceļotājs” iniciatīvas un tiek pasniegta lauku tūrisma uzņēmē-

TĀ DIENA VAIRS NAV
AKTĪVI
GATAVOJAMIES AIZ TREJDEVIŅIEM KALNIEM!
Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) uzticēta elektromoJAUNAJAM bilitātes
ieviešana valstī. Ir paredzēts izbūvēt 235 elektrouzlādes stacijas. Lai šo pienākumu veiktu un varētu nākt klajā
saviem ieteikumiem, arī pašiem svarīgi izmēģināt darbībā
PERIODAM arelektromobili.
Tāpēc CSDD ar valsts atbalsta programmas pa-

Beidzoties vasaras sezonai, biedrība „Krāslavas rajona partnerība”
noslēdza arī 2009. - 2014. gada
LEADER pasākumu periodu. Laika posmā no 2009. gada tika paveikts vērienīgs darbs – izsludināti
19 projektu konkursi, kuru ietvaros
Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados īstenoti 98 projekti. Biedrība
kā vietējā rīcības grupa novērtēja
sasniegto, apzināja šī brīža vajadzības un sāka gatavoties jaunajam periodam.

Izdevuma tirāža ir 500 eksemplāri, tajā ir 114 lappuses, katalogā ievaddaļā ir Dzintras Bukevičas un
Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Osvalda Zvejsalnieka veltījuma vārdi. Arī gleznotājs Jānis Anmanis veltīja poētiskas rindas Latgales māksliniekam
Valentīnam Zlidnim.
Dzintra Bukeviča: „Oriģināls ir mākslinieka Valentīna Zlidņa darbu rokraksts un kolorīts. Viss te ir
vienkāršs un patiess. Valentīna darbus raksturo allaž
stabili noenkurota kompozīcija, ar pārdomāti izvietotām, vienkāršām gaismēnu masām un rūpīgu silto un
auksto toņu pretstatījumu. Šī stabilitāte piešķir viņa
darbiem rāmumu un īpašu noskaņu. Toņi Valentīna
gleznās ir dažādi, bieži vien klusināti, dažkārt kliedzoši, bet vienmēr vibrējoši. Bieži gadījies tā, ka nav
krāsu kastē vajadzīgā krāsa, un arī nopirkt vai nu nav
par ko, vai arī Krāslavā to ir neiespējami izdarīt. Bet
mākslas darbs vienalga top - atšķaidot jebkuru krāsu
un sajaucot to ar balto, var radīt desmitiem smalku
toņu. Uz to Valentīns bija īpašs meistars.”
Profesors, mākslinieks un Valentīna Zlidņa draugs
Osvalds Zvejsalnieks raksta: „Ilgus gadus pašmācības
ceļā pamatīgi apguvis glezniecības amata prasmes,
Valentīns izrādījās patīkami talantīgs, lai ietu savu
ceļu mākslā. Viņš bija izaudzis līdz spējai apzināti
transformēt dabas motīvus līdz emocionāli pamatotai
stilizācijai, atmetot visu lieko, nebūtisko. Sevišķi jau
daudzajos Krāslavas gleznojumos. Viņš patiešām mīlēja savu pilsētu – “Kroslaveņu”, kā viņš to mīļi dēvēja... Valentīns joprojām ir piederīgs Krāslavai. Tāpēc
tā ir liela un gaiša doma – saglabāt viņa piemiņu. Viņš
to ir pelnījis».
Katalogs ir laists klajā ar Krāslavas novada domes,
Latgales reģiona attīstības aģentūras un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Elvīra Škutāne,
autores foto

sents var iepazīt latvisko gan ēdienā, gan arhitektūrā, gan
svētku svinēšanā, gan tradicionālo amatu prasmju uzturēšanā.
Zīmi pasniedza kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente
Asnāte Ziemele, klātesot kultūras mantojuma ekspertiem.
Uzrunu saņēmējiem no ekspertu komisijas teica Māra Zālīte.

Septembrī „Krāslavas rajona partnerība”
uzsāka jauna projekta īstenošanu, kura ietvaros tiks izstrādāta vietējā attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam, lai turpinātu
aizsāktās LEADER pasākumu aktivitātes
un ieviestu jaunas, kas vairāk tiks vērstas
uz uzņēmējdarbības attīstību un veicināšanu.
Jaunajā periodā līdz 2020. gadam kā
prioritārā joma ir noteikta uzņēmējdarbība,
gan telpu labiekārtošana, gan iekārtu iegāde, gan arī iespēja saviem darbiniekiem
nodrošināt kvaliﬁkācijas celšanu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam,
uzņēmēji varēs saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu līdz 80 procentiem.
Biedrībām, kuras aktīvi īstenoja projektus iepriekšējā periodā, jaunais periods
nāks ar lielāku atbildību un uzņemšanos.
Sabiedriskā labuma projektiem, kuru rezultātā netiks pieprasīta samaksa, varēs
saņemt ELFLA ﬁnansējuma atbalstu līdz
90 procentiem, taču, ja projekta rezultātā
tiks paredzēta jebkāda veida samaksa (arī
projekta rezultātu uzturēšanai), ELFLA atbalsts tiks samazināts.
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība”
līdz šī gada nogalei organizēs seminārus
Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados,
lai iepazīstinātu ar jaunajām iecerēm un
uzzinātu arī iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām aktuālajām vajadzībām, sevišķi lauku teritorijās. Semināru laika graﬁks
tiks izvietots biedrības mājaslapā www.
kraslavaspartneriba.lv.
Aicinām sekot līdzi informācijai mūsu
mājaslapā, būt aktīviem un piedalīties semināros, kā arī izmantot jaunās iespējas, ko
sniegs LEADER pasākumi!
Aina Dzalbe,
biedrības „Krāslavas rajona partnerība”
valdes locekle

līdzību un līdzfinansējumu 50 % apmērā iegādājusies BMW i3
markas elektromobili. Tā sakrita, ka tieši Patriotu nedēļā jauno elektromobili iepazina CSDD Krāslavas struktūrvienības
darbinieki.

Iespēja iepazīt tuvāk šo ekoloģisko
transportlīdzekli tika
dotas arī „Krāslavas
Vēstis” žurnālistam,
kurš personīgi pārliecinājās, ka BMW
i3 ir gana jaudīgs
braucamais - tā motora jauda ir 125 Kw.
Lai šo automašīnu
iedarbinātu, atslēgai
ir jāatrodas vadītāja
kabatā - iedarbināms tas ar starta pogu. BMW i3 elektromobilim ir automātiskā transmisija, tās vadības svira izvietota panelī aiz stūres rata. Mašīna
viegli vadāma, pat neticami viegli. Pirmajās minūtēs saglabājas vēlme pārslēgt ātrumu, bet drīz vien saproti, ka ātrākai braukšanai pietiek vien stiprāk
uzspiest uz pedāļa, kas regulē elektromotora jaudu. Ātri atlaižot pedāli, auto
sāk manāmi bremzēties, kas palīdz ātrāk apturēt automašīnu kādā kritiskā
situācijā. Lielajā informatīvajā displejā tiek atspoguļota visa nepieciešamā
informācija, arī tas, cik kilometru auto vēl var nobraukt ar baterijā atlikušo
enerģiju. Ar pilnībā uzpildītu akumulatoru šis auto var nobraukt līdz pat 130
kilometriem. Akumulatora uzlādes ilgums atkarīgs no maiņstrāvas pieslēguma jaudas un automobilī izmantotā lādētāja. Piemēram, akumulatora 0-80%
uzlādes ilgums sadzīves kontaktligzdā ir 6-8 stundas, izmantojot stacionāro
lādētāju (50kW) - 30 minūtes. Vienīgi gribētos plašāku salonu (šajā - četras
sēdvietas), ērtāku iesēšanos otrajā sēdekļu rindā – šim auto vispirms jāatver
priekšējās un tikai tad var atvērt aizmugurējās durvis.
Elektromobilis ar savu nelielo izmēru, atpakaļskata kameru un parkošanās sistēmu ir piemērots cilvēkiem, kuri ikdienā pārvietojas pa pilsētu vai
tās tuvumā, dienas laikā nobraucot ap 70 līdz 80 kilometriem. Auto priekšā
bagāžnieks ir neliels, aizmugurē -- mazliet ietilpīgāks. Tā kā elektromobilim
nav izplūdes gāzu, tas nepiesārņo gaisu. Tehnoloģiju straujā attīstība neatstāj
vietas šaubām – jau pārskatāmā nākotnē elektrotransportlīdzekļi ielauzīsies
mūsu ikdienā.

Juris Roga, autora foto
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KRĀSLAVAS NOVADA LAUKSAIMNIEKU
BRAUCIENS UZ VĀCIJU

No 9. līdz 13. novembrim
Krāslavas novada lauksaimnieku
delegācija apmeklēja lauksaimniecības tehnikas izstādi „AGRITECHNIKA” Vācijā, Hannoverē.
Brauciens tika organizēts sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību.
Izstāde bija ļoti plaša. Tika
gūtas daudzas jaunas idejas par
zemnieku attīstības iespējām
Krāslavas novadā. Jaunieši un
arī pieredzes bagātākie lauksaimnieki nodibināja jaunus biznesa
kontaktus, kuri, cerams, īstenosies ar jaunu projektu realizāciju.
Pēc uzņēmēju teiktā, izstādē bija
jau ražošanā esošā tehnika, tikai
nedaudz uzlabota. Varēja apskatīt
arī jaunāko tehniku, piemēram,
traktoru „Fendt 1000”, kas jau ir
pārdošanā, un presi „Pöttinger”,
kas līdz zemnieku laukiem varētu
nonākt pēc 1 - 2 gadiem.

Patīkami, ka izstādes apmeklētāju vidū no Krāslavas novada bija
arī jaunieši. Dažiem jau ir savas
saimniecības, kurās viņi sekmīgi
strādā, citi ir startējuši projektā,
kas domāts jauniem lauksaimniekiem, un cer nodibināt savas
saimniecības, lai varētu palikt un

strādāt dzimtajā novadā.
Jo stiprāki un zinošāki būs lauksaimniecības uzņēmumu saimnieki, jo skaistāks un attīstītāks būs
mūsu novads.
Viktorija Lene,
Krāslavas novada LAK

KRĀSLAVAS NOVADA UZŅĒMĒJI
VIESOJĀS POLOCKAS RAJONĀ
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar Polockas rajona izpildkomiteju organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Krāslavas novada tūrisma un
ēdināšanas sektora uzņēmējiem uz Polockas rajonu Baltkrievijā.

Brauciens notika no 5. līdz 6.
novembrim. Brauciena laikā tika
apmeklēti 8 lauku tūrisma uzņēmumi, kas sniedz saviem klientiem arī ēdināšanas pakalpojumus. Dalībnieki iepazinās ar šo
uzņēmumu darbību, attīstības virzieniem, pieredzi, strādājot šajā
nozarē.
Atpūtas bāzē „Kanoši-agro”

Latgales delegācijas un Vitebskas
apgabala tūrisma nozares pārstāvjiem notika tikšanās ar Latvijas
Republikas konsulu Vitebskas apgabalā Uģi Skuju. Tikšanas laikā
tika apspriesta turpmākā Latgales
reģiona un Vitebskas apgabala
sadarbība, izstrādājot un realizējot kopīgus projektus tūrisma
un kulinārā mantojuma nozarēs.

Tika pārrunāta vīzu saņemšanas
politika un sadarbības iespējas
ar konsulātu. Polockas rajona izpildkomitejas vārdā tika pasniegta
pateicība Krāslavas novada TIC
vadītājai Tatjanai Kozačukai par
pārrobežu sadarbības dinamisku
attīstību un veiksmīgu kopējo darbību, realizējot projektu „BELLA
CUISINE”.
Brauciena dalībnieki atzīmēja,
ka lauku tūrisms Vitebskas apgabalā pēdējos gados ir piedzīvojis
strauju attīstību. Tas notika, pateicoties Baltkrievijas Republikas
politikai, atbalstot tūrisma mītņu
izveidi lauku teritorijās, kā arī
atvieglotajai kredītu izsniegšanas sistēmai ar diezgan zemām
procentu likmēm. Uzņēmējiem ir
iespēja saņemt izdevīgu kredītu
un ieguldīt lauku tūrismā, būvējot
jaunas tūrisma mītnes, tādējādi
veicinot lauku teritorijas attīstību,
radot darba vietas un piesaistot
cilvēku plūsmu uz šo teritoriju.
Pieredzes apmaiņas brauciens
notika, pateicoties Polockas rajona izpildkomitejas uzaicinājumam un ﬁnansiālajam atbalstam,
kā arī brauciena dalībnieku pašu
ieguldījumam, sedzot transporta
izdevumus.

NOSLĒDZĀS RESTAURĀCIJAS PROJEKTS

Divpadsmit gadu laikā, kopš 2003. gada, pateicoties abu
valstu institūciju un atsevišķu personu atbalstam un iesaistei, ir izdevies restaurēt vienu no skaistākajiem un augstvērtīgākajiem Latvijas un Polijas kopīgā kultūras mantojuma pieminekļiem.
Līdz šim lielākā kopīgā Latvijas-Polijas kultūras mantojuma saglabāšanas projekta ietvaros restaurēts centrālais altāris, altārglezna „Svētais
Ludviks dodas krusta karā”, kuru pēc poļu mākslinieka Jana Mateiko
skices 1884. gadā uzgleznoja viņa audzēkņi, kā arī Filipo Kastaldi 18.
gadsimta 60. gados gleznotā altāra freska.
Š. g. 1. decembrī, plkst. 12:30 Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu
baznīcā notiks svinīgs pabeigto restaurācijas darbu oﬁciālas nodošanas
pasākums, kura ietvaros projektā iesaistītajām personām tiks pasniegti
Polijas Republikas Kultūras un Nacionālā mantojuma ministrijas un Polijas Republikas Ārlietu ministrijas piešķirtie apbalvojumi.
Projekta īstenošana bija iespējama, pateicoties Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas, Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Valsts
Kultūrkapitāla fonda, apvienības „Poļu kopiena”, Rēzeknes - Aglonas
diecēzes bīskapa Jāna Buļa, Krāslavas Svētā Ludvika baznīcas priesteru
un Krāslavas novada pašvaldības pūliņiem, kā arī Polijas un Latvijas restauratoru ciešai sadarbībai.
1756.-1767. gadā celtā Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīca
ir izcils vēstures un mākslas piemineklis, kā arī abu valstu kopīgā kultūras
mantojuma svarīga sastāvdaļa. Baznīcu uzcēla Krāslavas pils īpašnieki –
grāfs Konstantīns Ludviks Plāters un Auguste Plātere no Ogiņsku dzimtas.

LEĢENDU VAKARĀ
KRĀSLAVAS PILS DĀRZĀ
AUKSTI NEBIJA
Jau trešo gadu Krāslavas TIC kopā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju aicināja krāslaviešus un viesus uz
Krāslavas pils dārzu, lai piedalītos Leģendu naktī. Rīkot šo
pasākumu ierosināja Latvijas Piļu un muižu asociācija, un
tāds pasākums notiek kādā vienā konkrētā vakarā visā
Latvijā.

Izklaidēt viesus bija ieradies pats grāfs Plāters, par ko īpašs paldies
Eduardam Danovskim. Ar rotaļām un veiklības stafetēm iepriecinājām
pils spokus, garšojām zupu un Daugavas loku tējas (paldies z/s „Kurmīši”), varēja pasildīties mājīgajās TIC telpās, kur uzdarbojās Daugavpils
Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes zinātnieki, par to
paldies ķīmiķei Annai Volkovai, bioloģei Natālijai Škutei, ﬁziķei Velgai
Akmenei un sabiedrisko attiecību menedžerei Zanei Ločmelei. Paldies
Jurim Škļaronokam, ka īpašu noskaņu, tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, varējām baudīt, skatoties latviešu mākslas ﬁlmu „Sapņu komanda”.
Nav slikta laika, ir slikts apģērbs, un, ja tādu domu papildina ar labu
noskaņojumu, vēlmi piedalīties, ievērojot noteikumu, ka viesim jāierodas izgaismotam, tad pasākums nevar neizdoties. Milzīgs paldies visiem krāslaviešiem un viesiem par gatavošanos vakaram, ciemošanos,
piedalīšanos un paldies Krāslavas novada domei par iespēju rīkot šo
pasākumu.
Tiksimies nākamgad vēl kuplākā pulkā!
Inta Lipšāne,
Krāslavas TIC speciāliste
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svētki un jubilejas

,,Mani sveic kā ministri! Nekad nedomāju, ka man būs veltīts tik daudz uzmanības!”
Nadežda Vorona ar smaidu un samulsušu skatienu pieņēma ziedus un dāvanas. Piedrujas pagasta pārvaldes un Krāslavas novada pašvaldības pārstāvji sveica Krāslavas
iedzīvotāju Nadeždu Voronu 100 gadu jubilejā.
Simt rozes - iemīļotā krustdēla dāvana, meitas izceptā pīrāga smarža, tējas aromāts,
bagātīgs svētku galds - viss liecināja par to, ka šajās mājās gaidīja un gatavojās jubilejas dienai, kas ir ļoti svarīga ģimenei.
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adežda Vorona ir dzimusi
Piedrujas pagastā, stiprā
un strādīgā ģimenē. Deviņu bērnu
vidū viņa bija piektā. Kad apprecējās, kopā ar vīru Josifu un bērniem
turpināja dzīvot vecāku mājās.
Darba pietika visiem - ģimenei bija
liela saimniecība: zirgi, govis, aitas, cūku ferma, zosis, pīles, vistas.
Jubilāres meita Lilija pastāstīja:
„Mana vecmāmiņa bija īsta „padomes ēka”. Viņa braši vadīja visus
saimniecības darbus, un tā auga,
riņķī griezdamās. Pat toreizējais
Latvijas Republikas prezidents
Kārlis Ulmanis plānoja apmeklēt
šo lauku sētu. Taču nepaspēja, atnāca padomju vara.”
Jaunajai varai patika plaša un
izturīga māja, un ģimenei lika pamest savu mājokli. Vienā mājas
pusē izvietoja ciema padomi, citā
- sākumskolu.
Nadeždas tēvs bija spiests pārdot visus graudus, lai nomaksātu
nodokļus. Drīz vien no visas lielās
saimniecības nekas nepalika, izdevās izlūgties, lai ģimenei atstātu
vismaz vienu govi - bērniem bija
vajadzīgs piens.
Pēc tādiem notikumiem tēvs,
kurš ir nācis no Baltkrievijas, nolēma atgriezties savā dzimtenē. Netālu, aiz upes, sādža ar nosaukumu
Novoje selo viņam atļāva dzīvot
kādā tukšā mājā.
,,Es un māsa bieži skrējām ciemos pie vecmāmiņas un vectētiņa,” atceras Lilija. ,,Vecmāmiņa

atcerējās savas dzimtās vietas un
ļoti ilgojās pēc tām.”
ad sākās karš, un norisinājās
mobilizācija padomju armijā, Nadeždas Voronas vīru uz fronti
nepaņēma, atstāja apsargāt robežu,
kur viņš dienēja arī pirms tam. Taču
no dienesta vācu armijā izvairīties
neizdevās, Josifu mobilizēja, un
drīz vien viņš nokļuva gūstā, bet
vēlāk tika izsūtīts uz Magadanu.
Ilgu laiku ģimene neko nezināja par
viņu, jo nekādus paziņojumus par
viņa nāvi nesaņēma, tāpēc arī nebija zināms, vai viņš ir dzīvs vai kritis
karā. Tikai pēc daudziem gadiem,
kad dzimtenē atgriezās viņa novadnieks, kurš arī bija izsūtīts, Nadeždai paziņoja, ka viņas vīrs ir dzīvs.
,,Viņš strādā nometinājumā, taču
stipri dzer,” tādus jaunumus uzzināja viņa par savu vīru. „Sauciet viņu
mājās, citādi cilvēks aizies bojā.”
,,Tēti, brauc pie mums!” es uzrakstīju tēvam vēstuli un aizsūtīju
viņam arī mūsu fotogrāﬁjas,” atceras Lilija. ,,Un viņš atbrauca pie
mums, un dzīvoja kopā ar mammu
vēl vairāk nekā 20 gadus. Katra izsūtījuma diena bija kā staigāšana
pa naža asmeni, katru dienu - nāves
gaidās. Tēvs atgriezās pie mums,
būdams jau ļoti slims cilvēks, viņš
briesmīgi dzēra. Mājās viss turējās
uz mammas pleciem.”
Neskatoties uz slimību, Josifam
bija zelta rokas, no koka viņš varēja uztaisīt pilnīgi visu. Nadežda
rīkojās uzstājīgi, un drīz vien ģi-
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menei jau bija jauna māja un visas
nepieciešamās celtnes.
,,Protams, divas trešdaļas no visiem darbiem un raizēm, kas bija
saistīti ar mājas celtniecību, gūlās
uz mammas pleciem”, turpināja
Lilija. „Viņa ļoti daudz strādāja.
Atceros, ka viņa bija neliela auguma, vāja, novārgusi pastāvīgas
nervozēšanas dēļ, neizgulējusies
un pusbadā, no rīta līdz pat naktij
kā vāvere ritenī.”
adežda Vorona visa sava ilgā
mūža garumā ne reizi nebija
vērsusies ātrajā palīdzībā un nekad
nav ārstējusies slimnīcā (divas dienas, kad viņai operēja acs kataraktu,
te var neskaitīt). Pēc Lilijas domām,
viņas māte ar savu dzīvi apgāž daudzus mediķu apgalvojumus.
,,Piemēram, mēs bieži dzirdam,
ka katru dienu jāizdzer ne mazāk
kā divi litri ūdens. Kolhozu laikos
sievietes jau pašā rīta agrumā gāja
uz darbu un veselu dienu strādāja saulgozī, un viņām nebija, kur
padzerties,” pastāstīja Lilija. „No
bērnības atceros, kā viņas, svelmes
nogurdinātas, vakarpusē skrēja uz
mājām un metās upē – plunkš!
Mamma strādāja, sevi nežēlodama – pļāva sienu, kūla rudzus un
sasēja tos kūļos. Visu mūžu - darbs
laukkopībā. Un, kad saslima slaucējas, tad viņa gāja arī uz fermu
slaucīt govis. Un ko viņa ēda! Tagad mums saka, ka visi žāvējumi
un kūpinājumi ir ļoti kaitīgi veselībai. Taču mēs tolaik ēdam pārsvarā
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tikai tādu gaļu, jo gatavot nebija
laika. Mamma cepa maizi, vārīja
kartupeļus, bet žāvējumi bija bēniņos. Mēs ēdām tos ar aukstiem vārītiem kartupeļiem un ar sīpoliem.
Ar dziļu sarūgtinājumu sirdī,
kas ir pazīstams vēl kopš jaunības
dienām, kad meitenes dvēseli ievainoja netaisnība, jo bija atņemtas
dzimtās mājas un viss, kas piederēja viņas ģimenes locekļiem, kuri
strādāja vaiga sviedros, Nadežda
Vorona dzīvoja visu mūžu. Apzīmējumu „tautas ienaidnieks” līdz
šim laikam nekādi neizdodas izdzēst no atmiņas.
,,Ar dvēseles brūcēm, ko atstāja
40.-ie gadi, mamma nodzīvoja visu
mūžu,” atzinās Lilija.
ie tējas tasītes meita atcerējās
ainas no savas mātes garās un
sarežģītās dzīves. Viņas acīs mirdzēja prieks, kaut gan brīžiem spīdēja arī asaras. Tad Nadežda Vorona
pieskārās viņas rokai un klusi teica:
„Nu ko tu dari? Kāpēc tu stāsti par
to, kas jau sen ir pagājis? Labāk pacienā mūsu viesus! Pielej vīnu!”
Tagad vecmāmiņai un vecvec-
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KAROGI PLĪVO PAR GODU LATVIJAI UN MONIKAI!
18. novembrī kopā ar Latvijas dzimšanas dienu savējo
svin arī krāslaviete Monika Kokina, kurai šogad apritēja 100 gadu. Garā un miesā stipro, arvien dzīvespriecīgo
kundzi lielajā jubilejā apciemoja un sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un novada
sociālā dienesta pārstāves.

,,S

kaistākie valsts svētki ir
tad, kad ir tādi cilvēki kā
jūs,” simtgadnieci uzrunāja Upenieka kungs. „Liels paldies jums,
ka esat Krāslavas un mūsu valsts
svētku rota. Prieks, ka jums mājās
silti, ka ir mazbērni kopā ar jums
- tas ir pats galvenais, kā dēļ mēs
dzīvojam. Lielu veselību, lielu
prieku!”
Pēc ziedu un dāvanu pasniegšanas jubilāre viesus pacienāja ar
svētku mielastu. Par sirmgalves
veselību tika saskandinātas arī
glāzes ar šampanieti. Viņa veiksmīgi pārdzīvojusi divus pasaules
karus, tuvinieku zaudējumu, taču
saglabājusi ticību labajam un par
dzīvi nesūdzas. Cik daudz Latvijā
ir tādu, kuriem par godu dzimšanas dienā tiek izkārts sarkanbaltsarkanais karogs!
Jubilāre lepojas ar labu atmiņu, kas viņu nepieviļ un ir pilnīgā
kārtībā – tā esot pat labāka nekā
mazmeitai Inesei, kura pati saka:
„Man jau ir jāpieraksta, lai neaizmirstu nopirkt veikalā viņai nepieciešamo, bet vecmāmiņa atceras gan savu bērnību, gan jaunības
gadus, sekojošos notikumus. Atceras arī savas pirmās skolotājas
vārdu. Viņai ir četru klašu izglītība: divas klases mācījās diendienā
un vēl divas klases pabeidza pēc
tam, kad apprecējās, pateicoties

kādai skolotājai vārdā Anna, kura
pamudināja nākt pie viņas mācīties uz dažām stundām. Vecmāmiņa veiksmīgi nokārtoja visus
pārbaudes darbus un dabūja četru
klašu izglītību. Viņa arī šodien
ideāli saskaita naudu, pati sastādīja ciemiņu sarakstu, nevienu neaizmirstot. Vārdu sakot, teicama
atmiņa! Vecmāmiņa labprāt spēlē
arī kārtis. Kamēr kaimiņiene bija
dzīva, nāca spēlēt katru vakaru.
Neatnāk kādu dienu, vecmāmiņa
jau pārdzīvo - varbūt saslima vai
kas cits notika...”
onikai nav palicis brāļu
un māsu, mazotnē nomira
visi trīs brālīši un māsiņa. Ir tikai
pusbrālis no tēva otrās sievas,
viņa pirmā sieva nomira jauna, un
tēvs apprecējās otrreiz. Pašai Monikai arī ir tikai viens bērns – dēls
Vitolds, kuru apglabājusi pirms 13
gadiem un kuru pati kopusi viņa
dzīves nogalē.
Inese: „Īpaši kupla saime vecmammai nav un arī dzimtā ilgdzīvotāja, cik man zināms, ir tikai viņa. Vecmāmiņas vīrs Fēliks
nodzīvoja līdz kādiem 60 gadiem,
viņas dēls Vitolds, kurš ir mans
tētis, viņā saulē aizgāja 53 gados. Viņai esam divi mazbērni
– es un mans brālis Juris, kurš ir
10 gadus vecāks. Vēl ir mazmazbērni – Raivis, Kristīne, Rihards
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un Raimonds, kuram pirms gada
piedzima puika, un Monika jau ir
vecvecvecmāmiņa.”
ēc vīra nāves Monika nopirka pusmāju Krāslavā un
no Ūdrīšu pagasta pārcēlās uz
pilsētu. Strādāja veikalā kā fasētāja un apkopēja, vēlāk aizgāja uz
poliklīniku, kur strādāja laboratorijā, mazgāja piltuvītes un citu
medicīnisko aprīkojumu.” Kopējā
gaisotne pie svētku galda ir tik nepiespiesti viegla, ka atskan arī pa
kādam jokam. 99 gadus neviens
žurnālists nebrauca ciemos, bet
jubilejā klāt kā saukti! Tik tiešām
Monika žurnālistu uzmanības
lokā nokļuva tikai tagad, lai gan
visu mūžu ir godprātīgi strādājusi, iedomājieties, līdz pat aptuveni
85 gadu vecumam! Būtu strādājusi ilgāk, bet deva iespēju tikt pie
darba kādai sievietei no jaunās
paaudzes.
Sarunas gaitā Monika norāda,
ka viņai patika agrākās tradīcijas,
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kad viesi sēdās pie galda, nevis kā
tagad – visi stāv kājās! Jā, simts
gadu laikā noticis daudz pārmaiņu... Bet kā nodzīvot līdz tik cienījamam vecumam? Pilsētas saimnieka ieteikums - jābrauc dzīvot
uz Krāslavu, jo Monika ir jau trešā
krāslaviete, kurai šogad apritējuši
simt gadi! Bet no pašas Monikas
pieredzes?
azmeita Inese stāsta, ka
vecmāmiņa ik rītu apēd
mazo karotīti medus, neko neuzdzerot un neuzēdot. Kad vecmāmiņa bijusi jaunāka un dzīvojusi
savā mājā, viņai bija sapirkts padomju laika melnais balzams un
liķieris „Moka”, arī to lietojusi
regulāri katru rītu vienu tējkarotīti. Ne vairāk! Bet laikam jau pats
galvenais ir tas, ka vecmāmiņa ir
mūžīgā kustībā un par veselību
nesūdzas. Pati rosās pa māju, lasa
avīzes, savas lūgšanu grāmatiņas,
ar austiņām skatās televīzijas pārraides. Jā, dzirde ir kļuvusi sliktā-
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māmiņai ir divi mazbērni un četri mazmazbērni. Viņa vienmēr ir
visu ģimenes jaunumu lietas kursā.
Zina arī par notikumiem valstī un
pasaulē - klausās radio. Nesen viņa
pati aizgāja uz baznīcu, lai baudītu
Svēto vakarēdienu. Uzkāpa pie altāra un noskūpstīja krustu.
,,Skolotāji man ieteica mācīties
tālāk, bet vecāki neatļāva, jo nebija, kam strādāt mājās. Es pabeidzu
tikai 4 klases un paspēju mācīties
gan baltkrievu, gan latviešu skolā. Pirmos pantiņus, ko iemācījos
latviešu valodā, atceros līdz šim
laikam. Varu noskaitīt!” šķelmīgi
smaidot, piedāvāja Nadežda Vorona un tad droši un tekoši sāka deklamēt tautasdziesmu.
Bērziņš mani aicināja:
Nāc, meitiņa, slotu griezt!
Griez zariņus, pazarītes,
Negriez pašu galotnīti;
Lai palika galotnīte
Vējiņam vēdināt,
Vējiņam vēdināt,
Putniņam uzmesties,
Putniņam uzmesties,
Man pašam lepoties.
Elvīra Škutāne, autores foto

ka, bet ausu aparāts viņai sagādā
neērtības un tālab to nelieto. Ja
skaļi runā, visu var sarunāt. Bet
vislabāk viņa dzird, sarunājoties
pa tālruni.
Inese: „Kājas ir tās, kas sāp visvairāk, bet ir attiecīgas tabletes,
un viss ir labi. Pirms pāris gadiem
mums gan bija lieli kreņķi – vecmāmiņa saslima ar plaušu karsoni.
Viņas vecumā tas bija ļoti smagi,
bet es slimnīcā visiem pateicu, ka
vecmāmiņa noteikti izķepurosies,
ka viņai stingrs raksturs un viss
būs labi. Tā arī bija. Viņa arī šodien pati mazgājas pirtiņā, tikai
dažreiz vajag palīdzēt. Vienīgi
slikti sāka dzirdēt, un viena acs
redz sliktāk. 93 gadu vecumā, var
sacīt, piespiedu operēt otru aci, ar
to redz labi. Katru gadu braucam
uz kapusvētkiem, un viņa pasēž
pie dēla un vīra kapa.”
onikai ir ko pastāstīt mazbērniem un četriem mazmazbērniem. Raivim, kurš todien
bija pie vecvecmāmiņas un ir
viens no lepnākajiem mazajiem
bērniem valstī, jo ne visiem mājās
ir tādi jubilāri, tika piekodināts iztaujāt vecvecmāmiņu un saglābāt
viņas atmiņas nākamajām paaudzēm. Pieaugušie paši atzina, ka
pēc gadiem nākas nožēlot to, ka
nav izmantojuši iespēju pierakstīt
vecvecāku atmiņas.
Rūpes vienam par otru un mīlestība ikdienā ir tas, kas mūs visus dara stiprus. Monika ne tikai
pati no sirds priecājās par sveicējiem un dāvanām, bet arī pateicās
un izteica labus vēlējumus viesiem un mājiniekiem.
Juris Roga,
autora foto
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TAGAD VIŅI IR MŪSU BĒRNI

kultūra

KOKA DIEVNAMU BURVĪBA

Kopš piektdienas, 20. novembra, Krāslavas Romas katoļu bazAtbilstoši tradīcijai pirmajā septembrī pirmklasniekus pie rokas ved uz skolu
nīcā
skatāma izstāde „Lietuvas koka dievnami fotogrāfijās”. Izabsolventi. Robežnieku pamatskolas devītās klases skolnieks Andris turēja pie
stādē
eksponēto lielformāta attēlu autors ir fotomākslinieks Rairokas mazo Viku, bet viņa māsa Iveta, kad mācījās devītajā klasē, ieveda zālē
monds
Paknis (Raimondas Paknys), un ekspozīcija veidota pēc
pirmklasnieku Slaviku. Ne bērni, ne viņu vecāki tolaik pat nevarēja iedomāties,
grāmatas
„Lietuvas koka baznīcas” motīviem.
ka paies tikai daži gadi, un visi viņi kļūs par vienu ģimeni. Vai tā bija nejaušība
vai likteņa zīme?
Tā kā šī izstāTagad Rakovsku ģimenē no Robežnieku pagasta ir astoņi cilvēki – tētis Edgars, de tapusi sadarmamma Tatjana, četri viņu miesīgie bērni - Andris, Iveta, Samanta, Karīna un divi bībā ar Lietuvas
pieņemtie – Vika un Slaviks.
Republikas vēstMaija svētdienas rītā,
Mātes dienā, Tatjanu un
Edgaru pamodināja telefona zvans.
,,Vai varēsiet pieņemt
savā ģimenē divus bērnus?
Nesteidzieties ar atbildi,
padomājiet!” ar tādu neparastu lūgumu pie viņiem
vērsās pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Gabrusāne,
kura ar patiesu saviļņojumu pastāstīja, ka desmitgadīgā Slavika un divpadsmitgadīgās Vikas māte,
kas jau kādu laiku cīnījās
ar onkoloģisko slimību, ir
mirusi.
Ko darīt? Kā rīkoties?
Tatjana un Edgars, kas ir
kopā jau vairāk nekā 20
gadus, ilgi nedomāja, bet
nolēma aprunāties ar saviem bērniem.
,,Bērnus, kas palikuši
bez vecākiem, aizvedīs uz
bērnu namu, taču, ja viņi dzīvos mūsu ģimenē,
būs jārēķinās ar to, ka viss, ko es un māte varam
dot jums četriem, būs jādala ar seši,” Edgars izskaidroja saviem bērniem izveidojušos situāciju
atklāti un pragmatiski, bez liekiem vārdiem.
,,Mēs neesam pret. Kā jūs izlemsiet, tā arī
būs,” atbildēja bērni.
Visvairāk par šo ziņu priecājās vidējā meita
Samanta, jo viņas vecākais brālis un māsa reti
atbrauc mājās. Andris strādā par metinātāju, bet
Iveta mācās Saules skolā Daugavpilī. Jaunākā
māsa Karīna ir vēl par mazu kopīgām spēlēm,
viņai ir tikai 3 gadiņi. Tagad desmitgadīgajai Samantai arī mājās ir draugi, ar kuriem var pavadīt
brīvo laiku, jo Vika un Slaviks ir viņas vienaudži.
No sākuma savās jaunajās mājās bija ieradies
Slaviks, tas notika jau pirmajā dienā pēc mammas bērēm, bet viņa māsa Vika vēl palika skolas internātā. Nākamajā dienā, uzzinot no brāļa,
kādi tur ir apstākļi, meitene arī devās uz savu
jauno ģimeni. Internātā viņa vairs neatgriezās.
Pagāja laiks, kamēr bērni iedzīvojās. Visgrūtāk
pārmaiņām pielāgojās Slaviks - viņš noslēdzās
sevī, nerunāja ar saviem jaunajiem vecākiem, bija
trauksmains un nesmaidīja... Palīdzēja Edgara un
Tatjanas vidējā meita Samanta. Viņa ir sabiedriska, jautra, runīga meitene, kas līdzīgi īstam
ārstam darīja visu iespējamo, lai Slaviks atgūtos.
Viņa bieži čivināja ar zēnu par daždažādām tēmām, viņas galvā vienmēr bija daudz interesantu
ideju, ar ko nodarboties visiem bērniem kopā.
Pagāja laiks, un Slavika sirds sasildījās. Tagad
viņam patīk palīdzēt onkulim Edgaram (tā viņš
sauc savu audžutēvu) saimniecības darbos - ienest malku mājās un pirtī, piekabināt mucu pie
traktora. Pagaidām Slavikam ir maz spēku, bet
Edgars priecājās arī par tādu palīdzību, jo Rakovsku ģimenei ir liela saimniecība.
Ar visiem mājas darbiem tiek galā pati Tatjana, bērni palīdz tikai sīkumos. Galvenais, lai
bērni labi mācītos un izpildītu visu uzdoto - tāds
princips ir Tatjanai. Daudz laika bija jāvelta nodarbībām ar Slaviku. Taču vakara stundas pie
burtnīcām un grāmatām sasniedza savu mērķi
- Slavika zināšanas un sekmes šo mēnešu laikā
manāmi uzlabojās.
Rakovsku mājās vienmēr bija daudz cilvēku kādu laiku te dzīvoja Tatjanas radi, ģimeni bieži
apciemo draugi, un tas nav brīnums, jo tad, kad
starp laulātajiem ir mīlestība un saskaņa, arvien
spēcīgāka kļūst arī ģimenes aura, kas piesaista
apkārtējos ar savu siltumu, mājīgumu un harmoniju.

,,Pie trokšņa un mūžīgas kustības mājās mēs
jau pieradām,” pastāstīja Tatjana. „Un mums nepatīk mierīga dzīve. Labprāt piedalāmies dažādos pasākumos pagastā, braucam uz koncertiem.
Vasarā ar bērniem daudz ceļojam! Kad bijām
jaunāki, varējām ar „Т40” vairākus kilometrus
braukt uz diskotēku.”
Mājas rutīnu un ikdienas rūpes par bērniem
Tatjana apvieno ar jogas un deju nodarbībām,
kuras apmeklē jau divus gadus. No sākuma deju
studijā „Alisa” Tatjana dejoja savam priekam,
bet tagad šis kolektīvs visai bieži uzstājas dažādos pasākumos un svētkos un priecē skatītājus
ne tikai savā pagastā, bet arī aiz tā robežām.
Rakovski vienmēr labprāt svin ģimenes svētkus – obligāti rīko dzimšanas dienas svinības,
vasarā neiztiek bez Jāņu ugunskura, bet ziemā
rotā Ziemassvētku eglīti.
,,Jaungada naktī pēc 12-tiem visa mūsu ģimene pulcējas pagalmā, lai priecātos par uguņošanu,” pastāstīja Tatjana, „kad atgriežamies mājās,
atrodam zem eglītes dāvanas, ko atnesa Salavecis.”
Slavikam un Vikai gaidāmie Ziemassvētki
būs pirmie viņu jaunajā ģimenē. Vika jau tagad
sapņo par sensora telefonu. Vai Salavecis varēs
uzdāvināt meitenei tik dārgu dāvanu, Tatjana un
Edgars pagaidām nezina, to rādīs laiks.
,,Mēs cenšamies izturēties pret visiem saviem
bērniem vienādi, ja ir, par ko sodīt, tad sodu par
sliktu uzvedību saņem visi,” ar smaidu sacīja
Tatjana. „Es nejautāju Slavikam un Vikai par
viņu iepriekšējo dzīvi. Man galvenais, lai viņiem pie mums būtu labi.”
Tatjana un Edgars sapņo par to, lai visi viņu
bērni paliktu dzīvot dzimtenē, lai atrastu darbu,
kas viņiem būtu interesants, lai spētu atbildēt par
savām rīcībām, būtu draudzīgi, atbalstītu un palīdzētu cits citam.
Ko viņi ieteiktu tiem cilvēkiem, kas grib, bet
pagaidām neuzdrošinās pieņemt ģimenē audžu
bērnus?
,,Pamēģiniet!” teica Edgars, „ja izdosies, būs
labi. Bet, ja neizdosies - neviens jūs nenosodīs.”
Edgaram un Tatjanai tas izdevās.
,,Mēs ļoti pieķērāmies Slavikam un Vikai tagad viņi ir mūsu bērni, un es viņus nevienam
neatdošu!” Tatjana runāja klusi, bet ar tādu intonāciju, ka ir skaidrs – tiešām neatdos.
Viņiem nav laika domāt par grūtībām, nav laika sūdzēties par dzīvi. Ja kaut kas palīdz, pasaka
paldies. Ja palīdzības nav, nebēdāsies. Tatjana
un Edgars ir pieraduši paļauties tikai uz saviem
spēkiem.
Elvīra Škutāne, autores foto

niecību Rīgā, tad
atklāšanu ar savu
klātbūtni pagodināja arī Lietuvas
Republikas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis.
Atklājot izstādi, prāvests Eduards Voroņeckis
uzsvēra, ka šī nav
pirmā
izstāde,
kuru mums piedāvā Lietuvas vēstniecība, taču šoreiz ir lieliska iespēja
iepazīties ar nelielu daļu no mūsu kaimiņu tautas nenovērtējamā kultūras
mantojuma ļoti nozīmīgā laikā – noslēdzot baznīcas liturģisko gadu.
Lietuvas koka dievnami ir savdabīgi
un individuāli, neraugoties uz Rietumu mākslas stila ietekmi un katoliskās
mākslas likumsakarībām.
Kā atzīmēja vēstnieks savā uzrunā,
tad lielākā daļa senāko un skaistāko
Lietuvas koka baznīcu, kurās visvairāk saglabājies mākslas mantojums,
atrodas Žemaitijā, tās dievnami vienmēr tiek minēti kā iespaidīgākie Lietuvas „koka baroka” piemēri.
Izstādes veidotāji vēlējās parādīt
iespaidīgākos skaistāko dievnamu
skatus, lai ikkatrs apmeklētājs šajā izstādē sajustos kā ienācējs, kas ir brīvs

no iepriekšējām zināšanām, kurš ceļo
pa Lietuvas ciemiem un pilsētiņām un
pavisam nejauši pavēris smagās pieticīgās baznīciņas durvis un ierauga tur
apslēptu skaistumu.
Tāpēc te ir ne tikai kopējie eksterjera un interjera skati, bet arī bieži
vien neievērotas lietas - unikālu altāru,
kanceļu, ērģeļu dekoru kokgriezumu,
kolonnu, sienu, griestu fragmentus,
kuri saglabājuši cirvju radītās pēdas
un savdabīgo rakursu, kas palīdz sajust koka dievnamu burvību.
Izstādes atklāšanā apmeklētājiem
bija iespēja noklausīties nelielu ērģeļmūzikas koncertu, kurā muzicēja
draudzes ērģelnieks Romualds Raginis un viņa jaunais, daudzsološais audzēknis Aleksejs Karolis.
Rakstā izmantoti izstādes publicitātes materiāli.
Inga Kavinska

AICINĀM UZ ZIEMASSVĒTKU KONCERTU
KRĀSLAVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
Ziemassvētki ir gaismas atgriešanās, pārdomu un mīlestības laiks, ar tiem saistīta arī noskaņām bagāta mūzikas pasaule. Dažādu laiku komponisti ir pievērsušies Ziemassvētku tematikai un veltījuši svētās nakts notikumiem saviļņojošas
mūzikas lappuses.
Latvijas Mūzikas akadēmijas un Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi un
studenti 2015. gada 7. decembrī plkst.16.00 Krāslavas Romas katoļu baznīcā aicina uz Ziemassvētku koncertu. Pie ērģelēm būs Mūzikas akadēmijas ērģelniece
Larisa Bulava. Koncertu atklās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
Laipni lūdzam!
Krāslavas Mūzikas skolas kolektīva vārdā direktore Olga Grecka

MUZIKĀLĀS SPĒLES „MANA DZIESMA”
ĪPAŠAIS VIESIS – KRĀSLAVIETIS VIKTORS BERNĀNS
Svētdien, 29. novembrī, ar romantisko Raimonda Paula dziesmu „Podberu muziku” LTV1 muzikālajā spēlē „Mana dziesma” kā
īpašais viesis uzstāsies dziedošais celtnieks un interjera dizainers
Viktors Bernāns no Krāslavas. Kopā ar viņu uz skatuves kāps grupa „Gipsy Mania”.
Kopā sešos koncertos „Mēs mīlam Raimondu Paulu” Krāslavā,
Strenčos, Madonā, Aizputē, Ventspilī un Talsos tika izvēlēti septiņi
dalībnieki, kuri ieguva tiesības uzstāties spēlē „Mana dziesma”.

ANSAMBLIS “LAIMA”
DEJOS ARĪ KRĀSLAVĀ

Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis „Laima” aicina skatītājus uz 60 gadu jubilejas koncertu sestdien, 5. decembrī plkst. 15.00 Krāslavas kultūras namā.
Savā jubilejas tūrē „Laima” rādīs trīs dažādus deju uzvedumus,
apvienotus vienā koncertā.
Jubilejas koncertos dziedās Irēna Ancāne.
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ŠĶIROŠANAS ABC
Šogad rudens brīvdienas 30 Indras pamatskolas skolē-

IESPAIDIEM BAGĀTA DIENA

5. novembris – diena, kad mazpulcēni
niem pagāja diezgan neparasti, jo viņiem bija iespēja piekopā
ar saviem mazpulku vadītājiem no 3
dalīties Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā proKrāslavas
novada skolām apvienojās kopā
jektā „Šķirošanas ABC”.
braucienam uz mazpulcēnu pašu izraudzītajiem objektiem.

Pirmajā brīvdienu dienā bērniem piecos no rīta jau bija jādodas uz
Jelgavu, lai apmeklētu vienīgo PET pudeļu pārstrādes uzņēmumu Baltija „PET Baltija”. Tur varēja iepazīties ar visu pārstrādes procesu. Uzņēmums specializējas izlietoto PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu otrreizējā pārstrādē, ražojot augstvērtīgas PET pārslas. Rūpnīca darbojas
divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.
Uzņēmumā izgatavo caurspīdīgās PET pārslas, gaišās Mix PET pārslas, tumšās Mix PET pārslas un ražošanas blakusproduktus. Produkcija
tiek eksportēta uz Dāniju, Poliju, Lietuvu, Itāliju, Nīderlandi, Somiju,
Čehiju, Rumāniju un Luksemburgu.
Uzņēmums kā izejmateriālu lieto caurspīdīgas un krāsainas PET pudeles, kuras iegūst no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā, izejmateriālus ievedot arī no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas,
Somijas, Baltkrievijas u.c.
Nākamajās divās dienās nometnes dalībnieki iepazinās ar šķirošanas
noteikumiem, izmantojot mājaslapās www.zalais.lv un www.zalajosta.
lv pieejamos materiālus, kā arī veidoja paši savus radošos darbus.
Vislielāko prieku sagādāja darbošanās skolotājas Ērikas vadītajā
darbnīcā, kurā no atkritumiem tika veidotas skaistas gleznas. Tagad tās
ir apskatāmas skolā, bet pavisam drīz tās aizceļos uz NVO centru Rīgā.
Ceturtajā dienā tika svinīgi atklāti šķirošanas konteineri pie skolas
ēkas, pēc tam nometnes dalībnieki devās šķirošanas desantā pa Indras
ciemu. Pavisam īsā laikā tika savākti pilni maisi atkritumu, kuri kopīgiem spēkiem tika sašķiroti. Šīs akcijas laikā mēs iesākām arī kādu
neparastu eksperimentu: ierakām zemē dažādu veidu atkritumus, lai
pēc četriem gadiem pārliecinātos, kuri atkritumi sadalās un kuri paliek
nemainīgi. Nometnes laikā tika uzsākta arī izlietoto bateriju vākšanas
akcija. Nometnes noslēgumā visus pārsteidza svētku salūts, iepriecināja
saldais galds un uzjautrināja diskotēka.
Paldies SIA „Lapkovskis un dēls” par transportu braucienam uz Jelgavu, Indras un Piedrujas pagasta šoferiem - par savlaicīgu bērnu atvešanu uz nometnes nodarbībām (īpaši pirmdien piecos no rīta), skolas
ēdnīcas darbiniekiem - par garšīgajām brokastīm un pusdienām, skolas
tehniskajam personālam - par sakoptajām telpām.
Īpašs paldies Krāslavas novada domei par piešķirto līdzﬁnansējumu
562,50 EUR apmērā un LVAFA fondam - par ﬁnansējumu 1687 EUR.
Sirsnīgs paldies Krāslavas novada domes izpilddirektoram Jānim
Geibam un Ilgvaram Andžānam par izpalīdzību šķirošanas konteineru
piegādei uz Indras pagastu.
Pateicos arī aktīvajām un radošajām skolotājām Ingai Jākobsonei,
Ērikai Urbanovičai un Ilonai Beitānei-Špakai par izdomu, organizējot
ekoloģiskās ritmu spēles, veidojot skaistumu no atkritumiem, pārliecinot bērnus, cik svarīga un nepieciešama ir vides izglītība mūsdienu
sabiedrībā.
Vija Sjadro, nometnes vadītāja

Ar prieku un patiesu interesi skolēni no Krāslavas
pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas izstaigāja pa Likteņdārza takām, kur gides saistošais stāstījums iepazīstināja
ar Likteņdārza tapšanas vēsturi, interesantiem faktiem. Par šī objekta apmeklējumu bija apmierināti ne
vien mazpulcēni, bet arī mazpulku vadītāji.
Nākamais objekts bija „Skrīveru saldumi”, mazpulcēniem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā
„Gotiņu programma”, kur skolēni, darbnīcas vadītājas iedrošināti, paši ietina gotiņu konfektes, iepriekš
tās piepildot ar dažādiem pildījumiem – gan ar sēkliņām, gan rozīnēm, gan riekstiem. Tāda pieredze dau-

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA –
MANA SKOLA
,,Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola!” To ikdienā ar mīlestību un lepnumu, ar
pārliecību un pateicību, ar sirsnību un uzticību, kā arī, protams, reizēm ar nogurumu
un tajā pašā laikā ar neatlaidību saku un
ar savu attieksmi parādu gan skolas saimei – skolēniem, viņu vecākiem, kolēģiem,
apkalpojošajam personālam -, gan arī
tiem, kas par manu skolu lasa un informāciju gūst dažādos masu medijos.

Piederība skolai jau neveidojas vien no mūsu attieksmes pret skolu, no tā, cik labi mēs tajā jūtamies
vai jutāmies. To veido, pirmām kārtām, jau pati skola
– labvēlīga vide, atsaucīgi un saprotoši skolotāji, brīnišķīgi skolēni… Arī es esmu beigusi šo skolu, tajā
laikā vēl 1. vidusskolu. Domāju, ka padsmit gadu
vecumā galvenais ir, lai nerastos nepatika un bailes
pret mācību iestādi, un, ja rodas vēlme iet uz skolu,
tad tas arī ir svarīgākais, kas vēlāk, pēc gadiem, rada
vēlmi atgriezties. Ja ir bijuši un ir labi draugi, skolotāji, ar kuriem veidojušās labas attiecības, tad rodas
piederība.
Skolas organizētajos pasākumos un nejauši satiekoties ar bijušajiem skolēniem, man bieži saka, ka
mūsu skolai ir kāda īpaša, mierīga un labsirdīga aura,
kas ar gadiem kļūst arvien spēcīgāka un pievelk.
Droši vien. Esot skolā katru dienu, šķiet, pie tās jau
esmu pieradusi, bet citi no malas to jūt. Absolventu
vakaros, skolas jubilejās nāk klāt absolventi un saka:
„Ja skolai ko vajag, zvaniet, rakstiet!” Arī tā ir attieksme. Protams, tajā pašā brīdī ne zvanīs, ne prasīs, bet
zinu – ja būs reize, kad vajadzēs, tad mums noteikti

KARJERA LATVIJĀ? KARJER A LATVIJĀ!
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika konference 10.-12. klašu audzēkņiem „Karjera Latvijā? Karjera Latvijā!”. Profesijas izvēle ir ļoti
nopietna lieta. Īpaši mūsdienās, jo ir vairāki
faktori, kas apgrūtina šo izvēli: visi vēlas labu
algu, profesiju daudzveidība, pieaugušo ieteikumi, ģimenes tradīcijas un iespējas.

Tika nolemts, ka konkrēts cilvēks, kurš pārstāv kādu
profesiju un, iespējams, jau panācis zināmus rezultātus, ir
labākais piemērs jauniešiem.
Konferencē piedalījās: Tatjana Kozačuka (Krāslavas
novada TIC vadītāja), Jevgēnijs Losāns (SIA „Incor” direktors), Rolands Moisejevs (DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieks), Egīls Japiņš (LU ekonomikas
fakultātes students, „Draugiemgroup” „Greynut” projekta
vadītājs) un Aigars Kučiks (Baltkrievijas Lauksamniecības
akadēmijas students, zivkopis).
Katram viesim tika uzdoti vieni un tie paši jautājumi, bet
viņu atbildes bija dažādas un atšķirīgas. Tas ir saprotams,
jo atšķiras viņu vecums, ģimenes stāvoklis, intereses, profesija, kas jau ir iegūta vai tiek iegūta, kā arī dzīves piere-

dziem bija pirmo reizi.
Trešais mūsu brauciena objekts bija Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī. Arī te skolēnus
iesaistīja ekskursijā prasmīgas gides un iepazīstināja gan ar interesantiem faktiem no skujkoku dzīves,
gan ar oranžērijā augošajiem tuksnešu, subtropu un
tropu augiem. Tiesa gan mazpulcēni kaut arī turējās
vēl joprojām braši, tomēr jutās nedaudz saguruši, jo
diena bija iespaidiem bagāta jo bagāta.
Brauciens nebūtu noticis, ja Krāslavas novada domes vadība un personīgi tās priekšsēdētājs G. Upenieks nebūtu atsaukušies mazpulcēnu lūgumam. Par
to sirsnīgs jo sirsnīgs paldies! Paldies arī autobusa
šoferīšiem no ﬁrmas „Lapkovskis un dēls”.
Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja

dze. Taču bija arī vienādi viedokļi. Pirmkārt, profesionālā
izglītība ir obligāta. Cilvēkam, kuram ir profesija, darbu
atrast vienkāršāk. Otrkārt, liela alga karjeras sākumā nevar būt par galveno mērķi. Lēnāk brauksi – tālāk tiksi!
Treškārt, ja gribi gūt panākumus – pilnveidojies, attīsties,
mainies! Ceturtkārt, jāmācās valodas! Jo vairāk, jo labāk!
Piektkārt, laba karjera Latvijā ir realitāte.
Vēlos piebilst, ka visi uzaicinātie konferences dalībnieki ir krāslavieši, šeit viņi ir mācījušies un ieguvuši vidējo
izglītību, strādā Krāslavā vai Latgalē, apgūst profesiju un
nākotnē plāno savu karjeru veidot Krāslavā.
Prieks par to, ka patiesībā mums ir kolosāla jaunatne,
tikai dažreiz pieaugušajiem jāpalīdz, jāiedrošina jaunieši,
lai viņi justos vajadzīgi un gaidīti savā dzimtajā pilsētā un
novadā.
Varēja secināt, ka konference notika īstajā laikā un vietā,
jo klausītāji izrādīja neviltotu, īstu interesi. 10.-12. klašu
skolēni saka paldies visiem par to, ka darba dienā viesi atrada iespēju, lai tiktos ar jauniešiem.
Ija Karole,
skolas psiholoģe

palīdzēs.
Jūtot šādu atbalstu no apkārtējiem, šogad pieteicāmies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības izsludinātajā konkursā „Pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde 2015”. Lai novērtētu
pedagogu sociālo drošību, darba organizāciju, personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību,
mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju
un atalgojumu, žūrija viesojās 23 Latvijas izglītības
iestādēs. Jāpiebilst, ka no visas Latgales mēs bijām
vienīgā izglītības iestāde! Paldies par atbalstu sakām
Regīnai Sakovičai, Krāslavas un Dagdas novada izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai un
par uzdrīkstēšanos un drosmi pieteikties konkursam
- Dainai Andžānei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas arodbiedrības priekšsēdētājai.
30. oktobrī tikām uzaicināti uz svinīgu apbalvošanu, kas notika Rīgas 2. vidusskolā. Saņēmām Atzinības rakstu un daudz pateicības vārdu par mūsu apņemšanos, uzdrīkstēšanos un … īpaši mīļo un patieso
auru, kas valda mūsu skolā!
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā sveicu
visus Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienā! Novēlu novērtēt ģimeni un cilvēkus
sev apkārt, atcerēties par viņiem katru dienu, nevis tikai svētkos, jo mēs jau esam tie, kas veido mūsu valsti! Novēlu, lai mēs visi, kas dzīvo Latvijā, cienām
viens otru un citus, lai mēs esam sirsnīga, saprotoša,
cilvēkus un dzīvi mīloša tauta!
Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece
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LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMS PII „PIENENĪTE”
Lāčplēša diena ir Latvijas
brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena, ko svin
kopš 1919. gada.Arī mūsu
iestādē šī diena tika atzīmēta ar dažādām sporta
aktivitātēm.

Sagatavošanas grupu audzēkņus
sporta laukumā sagaidīja Laimdota
un Lāčplēsis, kas organizēja īstus
spēka pārbaudes uzdevumus. Bet
vislielāko pārsteigumu bērniem
sagādāja ciemiņi – 308. Krāslavas
jaunsargu vienība Dzintara Patmalnieka vadībā, kuri demonstrēja

savu ekipējumu, prasmes un iemaņas. Arī mūsu audzēkņiem tika
organizētas dažādas stafetes un
sacensības ar jaunsargu munīciju.
Bērni bija sajūsmā.
Pasākuma beigās tika organizēts kopīgs jaunsargu un mūsu
audzēkņu gājiens un svecīšu nolikšana brīvības cīnītāju piemiņai.
Lielu paldies sakām 308.
Krāslavas jaunsargu vienībai un
Dzintaram Patmalniekam, sporta
skolotājai Violetai Antonovai un
mūzikas skolotājai Maijai Bogdānei par pasākuma organizēšanu.

VALSTS SVĒTKU IESKAŅĀS…
11. novembris - Lāčplēša diena, kad Latvijā pieminam
kritušos karavīrus un apzināmies, ka brīvībai ir augsta
cena. Valsts svētkus gaidot, ikviens Latvijas iedzīvotājs
tiek aicināts nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti
ar stūriem uz augšu, kas simbolizē uzvaru.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā jau pirmdienā, 9. novembrī,
virmoja gaisā pirmssvētku sajūtas. Gan skolotājiem, gan
daudziem skolēniem pie krūtīm bija piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes.

Lāčplēša diena ģimnāzijā pagāja patīkamā
steigā, pagūstot gan čakli
pastrādāt mācību stundās,
gan radoši darboties un
skanīgi dziedāt pēcstundu aktivitātēs. Turklāt
šajā dienā mūs apciemoja Visaginas „Verdenes”
ģimnāzijas kolektīvs, ar
kuru draudzība ilgst nu
jau vairāk nekā desmit
gadus! Ciemiņus sagaidījām Aglonā, kur lietuviešu draugiem bija
iespēja apmeklēt Karaļa
Mindauga un karalienes
Martas kapa piemiņas
vietu, uzkavēties Aglonas
bazilikā, kā arī apmeklēt
tūristu iecienīto apskates
objektu – Karaļa kalnu. Tad ceļš veda uz ģimnāziju, kur kopā ar mūsu
skolēniem lietuvieši piedalījās dažādās svētku nodarbēs - apgleznoja
stikla trauciņus, kas pārvērtās par stilizētiem svečturiem, ar savas tautas
spēka zīmēm izrotāja simbolisku žogu (to pašu darīja arī ģimnāzijas
skolēni savās klasēs), kā rezultātā tapa skaists, krāsains žoga fragments,
līdz ar to visi varēja vērtēt skolēnu un ciemiņu radošumu, izdomu, kā arī
mūsdienīgu interpretāciju senajām zīmēm.
Tālāk sekoja dziesmu konkurss, kurš nu jau kļuvis par novada un pilsētas skolu vienotu pasākumu. Šogad ar savu līdzdalību mūs priecēja
Varavīksnes vidusskola, Izvaltas pamatskola un Krāslavas Poļu pamatskola. Paldies viņiem par atsaucību, bet īpašs paldies, protams, šo skolu
mūzikas skolotājām Ritai Andrejevai, Silvijai Stivriņai, Ludmilai Artemenkovai.
Savukārt lietuviešu draugi mums bija sarūpējuši mini koncertu, kurā
vērojām gan raito lietuviešu tautas deju soli, gan klausījāmies lietuviešu tautas dziesmas, gan instrumentāla ansambļa izpildījumā baudījām
rokenrola ritmus. Bet mūsu ģimnāzisti konkursā skandēja latviešu tautas dziesmas, katrs kolektīvs bija padomājis gan par oriģinālu mūzikas
pavadījumu, gan par vienotu vizuālo tēlu, līdz ar to pasākums izvērtās
par skaistu dziesmu festivālu, tāpēc žūrijas locekļiem – BJC metodiķei
S. Kumpiņai, ģimnāzijas kora vadītājam A. Bižānam, ģimnāzijas angļu
valodas skolotājai L. Kolosovskai – bija ļoti grūti izvērtēt sniegumu,
bet šai situācijai viņi atrada oriģinālu risinājumu – piešķirot vairākus 2.
un 3. pakāpes diplomus, bet 1. pakāpes diplomu ieguvējas bija 10. d un
12. c klase.
Kā svētku dienas kulminācija bija visa skolas kolektīva un ciemiņu
piedalīšanās lāpu gājienā, kas noslēdzās pie pieminekļa „Māte Latgale
raud” ar piemiņas brīdi. Diena paskrēja vēja spārniem. Ikviens savā sirdī paņēma līdzi pašu svarīgāko – mēs mākam un varam būt vienoti! Ļoti
ceru, ka šī izjūta mūs pavadīs ne tikai šajās svētku dienās, tā ir visu laiku
jāpatur prātā - tikai vienotībā ir spēks!
Aija Jakovele,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

MEDUS
SVĒTKI
20. novembrī Krāslavas novada 17 pirmsskolas izglītības
skolotājas devās pieredzes
apmaiņas seminārā „Biškopības produktu popularizēšanas diena Eiropas skolās un
pirmsskolās 2015” („European Honey Breakfast 2015”) uz
Izvaltas pamatskolu.

Biškopības produktu popularizēšanas diena Eiropas skolās un
Ivetas Solimas
Vineta Siņakova,
pirmsskolās notiek jau 7. gadu, tās
foto
pirmsskolas izglītības skolotāja
mērķis ik gadu novembra trešajā
piektdienā visās Eiropas skolās un
bērnudārzos popularizēt veselīgus
biškopības produktus.
Izvaltas pamatskolas direktore
Krāslavas novada bērnu ar īpašām
Lolita
Proma sagaidīja viesus, bet
un speciālām vajadzībām atbalsta
bijusī
skolas
direktore un tagadēbiedrība „Saulessvece” darbojas jau
jā
skolotāja
Zenta
Gaveika īsumā
vairāk nekā 5 gadus. To nodibināiepazīstināja
skolotājas
ar Izvaltas
ja bērnu vecāki, jo viņu atvasēm ir
skolas
vēsturi
un
tagadni.
Seminepieciešama īpaša uzmanība, šiem
nāra
dalībnieces
apbrīnoja
skolas
bērniem ir dažādi traucējumi, kas
muzeju, noformējumu, sakopto
reizēm neļauj viņiem pilnvērtīgi savidi.
skarties ar saviem vienaudžiem.
Medus svētkos skolas aktu zālē
Kā pastāstīja biedrības priekšsēpiedalījās
visi skolas audzēkņi.
dētāja Anžela Lipiņa, biedrības darPasākumu
vadīja
Bišu Māte - skobu atbalsta pašvaldība - nodarbībām
lotāja
Irēna
Delvere,
viņai aktīvi
ar bērniem ir piešķirtas telpas, tiek
palīdzēja
„Darba
Bites”
– 5. klases
ﬁnansēti nelieli projekti.
skolēni,
bet
pirmsskolas
skolotājas
Bērni apgūst jaunas prasmes –
Regīna
Leikuma
un
Līvija
Bogdāveido savus rokdarbus, izgatavo
ne
kopā
ar
saviem
audzēkņiem
iesveces, piedalās konkursos un izstājutās
Bitīšu
lomās
un
demonstrēja
dēs. Divas reizes gadā biedrības aktīvisti organizē bērniem ekskursijas
klātesošiem savas prasmes rotaļās.
un braucienus.
Izvaltas pamatskolas skolēni arī
Nesen divi bērni no biedrības „Saulessvece” pārstāvēja Krāslavas
neatpalika.
Katra klase sagatavoja
novadu peldēšanas sacensībās, kas notika sporta festivāla bērniem un
savu
medus
projekta prezentāciju:
jauniešiem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku!” ietvaros, ko
tās
bija
dziesmas
par bitēm, mīklas
organizēja Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija.
par
medu,
bitēm,
pašceptā medus
Sacensībās piedalījās 350 dalībnieki no visas Latvijas. Krāslavieši
kūka
un
pašdarinātās
„medenes”- Jekaterina Cvetkova, Krāslavas pamatskolas 2. klases skolniece, un
medus
konfektes,
inscenējumi
par
Artūrs Lipiņš, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrmedus
kosmētiku,
prezentācijas
vienības pirmkursnieks, - sacentās peldēšanā 52 dalībnieku konkurencē. Savā vecuma grupā Artūrs Lipiņš ieguva divas sudraba medaļas, par medu u.c.
Pasākumā Latvijas biškopības
savukārt Jekaterina Cvetkova izcīnīja pirmo vietu.
biedrības
Daugavpils nodaļas vaElvīra Škutāne
dītāja Gunta Some stāstīja par
medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, prezentēja
biškopības produkciju: dažāda
Visa nedēļa no 10. līdz 13. novembrim jaunsargiem bija no- veida medu, medus maizi, ziedpuslogota. 10. novembrī jaunsargi PII „Pīlādzītis” audzēkņiem tekšņus, bišu vaska sveces. Visiem
prezentēja, kāds mums ir inventārs – mugursoma, sapieru svētku dalībniekiem pasākuma
lāpstiņa, blašķe utt., organizēja nelielu stafeti ar inventāra nobeigumā bija iespēja degustēt
pielietošanu, skriešanu un rāpošanu ar mugursomu plecos medus produkciju un iegādāties
to.
un ķiveri galvā, kā arī aktivitāti ar „ granātas mešanu”.
11. novembrī tāda pati nodarbība notika arī PII „ Pienenīte”. TurpināPēc pasākuma semināra dalībjumā mēs satikām Lāčplēsi un spēlējām dažādas spēles. Zēni veica spēka nieki pie tējas galda dalījās iespaivingrojumus, mēģināja pārvilkt virvi, meta mērķī riņķus, nobeigumā visi dos par redzēto, atzīmēja skolas
iededzām svecītes par godu Lāčplēša dienai. Bērni ļoti atbildīgi veica vi- saliedētas komandas darbu, bērnu
sus uzdevumus, un bija jutama īsta, patriotiska gaisotne.
atvērtību un drošību.
Šīs pašas dienas pēcpusdienā kopā ar Varavīksnes vidusskolas skolotāSirsnīgi pateicamies Izvaltas pajām Irēnu Gončarovu un Janīnu Romanovsku 6. klašu skolēniem novamatskolas
direktorei Lolitai Prodījām nodarbību, kur zēni sacentās veiklībā un gudrībā. Zēni rādīja, cik
mai,
skolotājam
Zentai Gaveikai,
reizes viņi var pievilktie pie stieņa, atspiesties, cik ātri spēj labirintā atrast
Irēnai
Delverei,
pirmsskolas
skonepieciešamo un salikt numuru secības. Bērniem tika atļauts darboties arī
lotājām
Līvijai
Bogdānei
un
Regīar jaunsardzes piedāvātajiem ieročiem.
Vakarā notika tradicionālais Lāpu gājiens, priekšgalā tradicionāli soļoja nai Leikumai par mīļu uzņemšanu,
jaunsargi. Pie pieminekļa gājiena dalībniekus jau sagaidīja goda sardze. jauku, lietderīgu un interesantu seŠoreiz atbildīgā par goda sardzi bija tagadējais zemessargs Marija Cimoš- mināru!
ko. Paldies viņai par palīdzību!
Izsakām lielu paldies par trans13. novembrī mēs tikām uzaicināti apmeklēt Aleksandrovas pamatsko- porta nodrošinājumu braucienam
lu. Uzaicinājumu labprāt pieņēmām un kopā ar diviem jaunsargiem jaun- Krāslavas novada domei – persosardzes darbību prezentējām arī tur. Skolas sporta zālē bija pulcējušies
nīgi Viktoram Aišpuram, Izvaltas
visi interesenti. Nodarbība bija ieplānota uz 40 minūtēm, bet reāli mēs
darbojāmies pusotru stundu, jo bērniem bija daudz jautājumu un vēlme pagasta pārvaldei – personīgi Mārai Miglānei, kā arī šoferim Jāzedarboties, kā arī nofotografēties kopā ar jaunsargiem un munīcijā.
Nedēļa pagāja ātri un interesanti, paldies skolotājiem un skolu admi- pam Kriviņam.
Jeļena Vorošilova,
nistrācijām, kas atļāva skolēniem piedalīties šādās prezentācijās. Esmu
Krāslavas novada pirmsskolas
pārliecināts, ka skolēniem šīs prezentācijas ir izdevušās godam, tas arī
parāda mūsu skolēnu pilsonisko pārliecību.
skolotāju metodiskās apvienības
Dzintars Patmalnieks, jaunsargu instruktors
vadītāja

DIVI SUDRABI UN ZELTS

PRAKTISKĀS AUDZINĀŠANAS
NEDĒĻA JAUNSARGIEM
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TURNĪRS VOLEJBOLĀ - KĀ SPORTA SVĒTKI
21. novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta
zālē tika organizēts pirmais starptautiskais turnīrs volejbolā vīriešu veterānu „40+” komandām, kurš Krāslavā
noritēja kā sporta svētki ar līdzvērtīgu spēlētāju cīņu,
moderno deju kolektīva uzstāšanos, līdzjutēju atbalstu
un turnīra uzvarētāju apbalvošanu. Sacensībās piedalījās
astoņas komandas no Daugavpils novada, Dagdas, Izvaltas, Neretas, Maltas, Preiļiem, Rokišķiem (Lietuva) un
Krāslavas. Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās.
Divas labākās no tām turpināja cīnīties tālāk pusﬁnālos.
Jāatzīmē, ka intriga saglabājās katrā setā un spēles uzvarētājus varēja noskaidrot tikai setu beigās. Trešo vietu turnīrā ieguva Neretas komanda, atstājot aiz muguras
mājiniekus - Krāslavas komandu. Finālā tikās Daugavpils
un Preiļu komandas. Sīvā cīņā turnīra uzvarētāju titulu ieguva Preiļu komanda.
Volejbola klubs „Krāslava” pateicas Krāslavas novada
domei par piemiņas suvenīriem, kuri tika pasniegti Lietuvas komandai, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālas struktūrvienības audzēkņiem un skolotājam
G. Jeminejam par volejbola tiesnešu platformas izgatavošanu, moderno deju grupas vadītājai L. Trušelei, a/s
„Krāslavas piens” valdes priekšsēdētājam A. Krivenko
par sniegto materiālo atbalstu, S. Kižlo par aﬁšas un fotoreportāža sagatavošanu un Krāslavas novada sporta
organizatoram R. Timmam par skaistiem kausiem un medaļām.
VK „Krāslava”

VIEGLATLĒTIKA – LĒCĒJI
No 18.līdz 19. novembrim
Krāslavas Sporta skolas
vieglatlēti piedalījās starptautiskajās
sacensībās
Novopolockā lēkšanas disciplīnās. Šogad sacensībās
piedalījās lēcēji no Minskas, Vitebskas, divām Novopolockas sporta skolām
un trīs komandas no Latvijas: Daugavpils, Jēkabpils
un mēs - krāslavieši. Mājās
sportisti atveda 4 medaļas.

Vecākajā grupā (1999.-2000.
g.dz.) 2.vietu augstlēkšanā izcīnīja Alīna Ņikitina, jau kārtējo reizi
pārliecinoši atkārtojot savu personisko rekordu - 1.50 m. Alīna piekapās Latvijas izlases dalībniecei
no Daugavpils.
Divas zelta kaluma medaļas Artūram Šarkovičam vidējā vecuma grupā (2001.-2002. g.dz.).
Ja tāllēkšanas sacensībās Artūrs
uzvarēja ļoti pārliecinoši – 6.03

Jaunākajā vecuma grupā (2002.2003. g.dz.) labi startēja Sabīne Hološina. 2 kg lodes grūšanā Sabīnei
4.vieta – 10,85 m un 400 gr. šķēpa
mešanā – 26,44 m – 5. vieta.
Andris Spalvis uzstādīja personiskos rekordus gan diska mešanā
(1,5 kg) – 38.18 m, gan lodes grūšana (5 kg) – 13,26 m, kas vecākajā
vecuma grupā (1999.-1998. g.dz.)
viņu ierindoja attiecīgi septītajā un
piektajā vietā.
Katrīne Tračuma startēja vidējā

Solvitu Lavnikoviču un
Inesi Borku- Ržečicku.
sludinājumi un reklāma

SIA „LATGRAN” ir stabils un augošs ražošanas uzņēmums, kurš aicina pievienoties savai komandai Granulu
ražošanas operatoru Krāslavas ražotnē.

m, tad augstlēkšanā vajadzēja
krietni vien pacīnīties par uzvaru,
kā rezultātā uzstādīts personiskais
rekords – 1.70 m.
Jaunākajā vecuma grupā zelts
Danielai Timmai, kura šoruden
jau trešo reizi laboja savu personisko rekordu tāllēkšanā – 4.57

m. Augstlēkšanas sacensības Danielai šoreiz neizdevās pietuvoties
savam personiskajam rekordam,
un pārvarētais augstums - 1.35 m
- ierindoja viņu 4. vietā.
Inese Umbraško,
direktora vietniece

VIEGLATLĒTIKA – METĒJI
Septembra beigās notika
Kokneses un Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS)
kausa izcīņas 5.posms mešanas disciplīnās. Sezonas noslēgums mūsu vieglatlētiem
izdevās ļoti labs.

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā:

vecuma grupā (2000.-2001. g.dz.)
un uzstādīja personisko rekordu
400 gr. šķēpa mešanā – 40, 43 m,
izcīnot 2.vietu, par ko saņēma papildus naudas balvu no LVS veikalā
„Sportland”. Lodes grūšanā Katrīnei 6.vieta ar rezultātu 10.41m.
Tagad Sporta skolas visu laiku
labāko vieglatlētu sarakstā šķēpa
mešanā Katrīna pacēlās uz otro vietu. Labāks ir tikai mūsu olimpietes
Ilzes Gribules augstais rezultāts –
47,34m.
Andris sasniedza šajā sarakstā
otro pozīciju 5 kg lodes grūšanā un
trešo - diska mešanā. Tabulu var apskatīties www.sportskraslava.lv
Inese Umbraško,
direktora vietniece

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Darba pienākumi:
- tehniskās zināšanas;
- vadīt un uzraudzīt koksnes ap- ne zemāka par vidējo profesiostrādes iekārtas;
nālo izglītību.
- veikt tehnisko apkopi ražoMēs piedāvājam:
šanas līnijās saskaņā ar remontu
- interesantu un dinamisku darplāniem;
ba vidi;
- vērtēt izejmateriāla kvalitāti
- draudzīgu kolektīvu, kas paražošanas procesa laikā un noteikt līdzēs ar padomu, uzsākot darba
galaprodukta kvalitāti un atbilstī- gaitas;
bu speciﬁkācijām.
- stabilu un vienmēr laikā izNo Tevis sagaidām:
maksātu atalgojumu;
- zināšanas pielietojamo kok- sociālās garantijas un veselīsnes materiālu veidos;
bas apdrošināšanu;
- prasmi risināt problēmsituāci- izaugsmes un profesionālās
jas;
pilnveides iespējas.
- spēju plānot un organizēt savu
Gaidīsim Jūsu CV uz e-pastu:
ikdienas darbu atbilstoši situāci- latgran@latgran.com ar norādi
jām;
- granulu ražošanas operatora
- vēlama iepriekšējā pieredze ar amats.
ražošanas iekārtām.
Sazināsimies ar tiem kandidāPrasības:
tiem, kurus būsim izvēlējušies
- teicamas latviešu un vēlamas aicināt uz pārrunām.
angļu valodas zināšanas;
Taksatora pakalpojumi. Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.
Т.65421808, 26121733

Firma „Sapnis” pieņem Jaungada dāvanu pasūtījumus (konfektes) no ﬁziskām un juridiskām personām. Piedāvājam dāvanas par
jebkuru summu, ņemsim vērā visus ieteikumus un vēlmes.
Т.65681357 (zvanīt darba laikā).
28. novembrī plkst.11.00 aicinām uz bērnu veikala „Drakoša” atklāšanu – Rīgas ielā 34, Krāslavā (bijušā kinoteātra ēka).
Gaidām bērnus un pieaugušos!

 Pārdod māju Krāslavas centrā (10 zemes āri, kūts, pagrabs,
dārzs, sakņudārzs). Ir visas komunikācijas, var izmantot komercdarbībai. Cena - 40 tūkst. eiro.
Т.26256048.
 Kāzu video un citu pasākumu
ﬁlmēšana. Noﬁlmētā materiāla
montāža. Videoklipu veidošana.
Pārrakstu videokasetes DVD
formātā. www.artstudio95.com.
Т. 26113738.
 Televizoru remonts. Germans
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.
 Pārdod māju Krāslavas centrā (10 zemes āri, kūts, pagrabs,
dārzs, sakņudārzs). Ir visas komunikācijas, var izmantot komercdarbībai. Cena - 40 tūkst. eiro.
Т.26256048.
 Pārdod lina spaļus.
Т. 29111637.
 Piedāvājam mežcirtēju pakalpojumus. Т.27743200.

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

