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Šodien numurā
Intervija ar pašvaldības vadītāju
Gunāru Upenieku – 3. lpp.
 Pareizticīgie nosvinēja Kunga Kristīšanas dienu – 4. lpp.
 Saruna ar priesteri – 5. lpp.
 Izglītības ziņas – 7. lpp.

Slēpotāji startēja veiksmīgi – 8. lpp.

BARIKĀDĒM – 25
Reaģējot uz asiņainajiem notikumiem
Viļņā, tūkstošiem cilvēku Latvijā apņēmīgi
devās uz barikādēm, lai bez ieročiem rokās,
vien ar savu gara spēku, nevardarbīgi pretotos padomju okupācijas karaspēka centieniem pārņemt kontrolē stratēģiski svarīgus objektus. Barikādes 1991. gada janvārī
ilga aptuveni divas nedēļas, un tūkstošiem
aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. Barikāžu aizstāvji no
mūsu novada tikās Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā (TIC), lai kopīgi
atcerētos trauksmaino janvāra laiku un notikumus, kam sekoja nozīmīgs pavērsiens
valsts vēsturē.
Pasākums sākās ar to, ka pils laukumā pie
TIC ēkas iededza piemiņas ugunskuru, pie
kura, debesīm satumstot, klātesošos uzrunāja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
direktors Valdemārs Gekišs: „Mēs šeit visi
zinām, kā tas notika, un katrs zinās pastāstīt
par savu vietu tajās dienas. Tā bija liela kopības sajūta - apmēram 80 tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju bija uz barikādēm! Attālinoties
laikam, vairāk varam pārliecināties par to,
ja nebūtu barikāžu, tad grūti prognozēt, kā
attīstītos vēsturiskie notikumi valstī.”
Jau siltākā vietā - TIC telpās pie karstas
putras bļodas - barikāžu dalībnieki atcerējās
un pieminēja tos, kuri deva milzīgu ieguldījumu brīvības cīnās, kā arī noskatījās dokumentālas ﬁlmas par to laiku. Diskusijās
izskanēja daudz domugraudu. Var ilgi un
gari debatēt un diskutēt, kā Latvijas valsts
attīstījusies un kur nonākusi, bet patīk vai
nē - nevar noliegt to, ka par demokrātiju vēl
neviens neko labāku nav izdomājis! Mēs
esam tādi, kādi esam - katrs savā vietā atbildīgi par to, kas Latvijā notiek! Ja, nedod
Dievs, parādīsies kādi zaļi vai sazin kādi tur
vēl cilvēciņi, mēs visi dotos vismaz ar savu

garu aizstāvēt savu dzimteni!
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks: „Cienījamie varoņi! Lai
kā mēs gribētu pietuvināt šo pasākumu realitātei, mums nav viegli iegūt tādas sajūtas,
kāda bija jūsos tajās dienās. Bet tikai ar
tādām izjūtām var uzcelt Krāslavas novadu un valsti. Paldies jums un jums tuviem
cilvēkiem – otrajām pusītēm, bērniem,
mammām, tēviem, visiem, kuri bija kopā ar
jums, kuri pavadīja uz barikādēm un gaidīja
mājās!”
Pirms 25 gadiem cilvēkus uz barikādēm
izveda Latvijas Tautas fonte, kurai bija
milzīga loma valsts neatkarības atgūšanā.
Līdzko Krāslavas rajonā bija nodibinājusies
Tautas frontes nodaļa, Egils Muskars iekļāvās tās darbībā un 1989. gadā tika ievēlēts
par TF Krāslavas nodaļas priekšsēdētāja
vietnieku. Šodien Muskara kungs akcentē - varbūt tas, ko esam sasnieguši šodien,
īsti neatbilst tam, ko šinī brīdī domājam par
valsts attīstību, bet nevajag jaukt divas lietas: savas valsts neatkarību, tautas spēju būt
neatkarīgai un brīvai, ar partijām, kuras ir
pie varas kādā noteiktā vēstures posmā.
E. Muskars: „Būsim lepni par to, ko toreiz izdarījām, tas mums visiem ir jāstāsta
saviem bērniem un jauniešiem, mums vairāk pašiem jāiesaistās ikdienas dzīvē, vairāk jāpopularizē tādi lēmumi un idejas, kas
spētu attīstīt valsti mums vēlamajā virzienā.
Tad nebūtu pa kaktiem vai virtuvē pie galda
jāpukst, bet tiešām tiktu sperti pozitīvi soļi,
kas vestu tālāk uz priekšu mūsu sabiedrību
un valsts attīstību. Gribu aicināt neaizmirst
par kopības sajūtu, kas mums bija kādreiz,
un novēlēt, lai šī kopības izjūta atgrieztos
tautā un visi būtu tikpat spēcīgi, kā reiz bijām!”
Juris Roga, autora foto

KRĀSLAVAS JAUNIEŠI
PIEDALĪJĀS BARIKĀŽU
REKONSTRUKCIJAS SPĒLĒ
15. janvārī Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas teritorijā notika pasākums par godu 1991. gada barikāžu aizstāvju piemiņai. Tematiskajā
vēstures rekonstrukcijas spēlē „Barikāžu laiks” piedalījās Rīgas Valsts
tehnikuma Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības audzēkņi, kā arī
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
skolēni. Šo interaktīvo pasākumu
organizēja partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” - „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK” pārstāvji.

Risinot tematiskus intelektuālos un ﬁziskos uzdevumus, jaunieši varēja iejusties
to notikumu atmosfērā, kas izvērsās pirms
25 gadiem. Sadalījušies komandās un ievēlējuši līderus, puiši un meitenes ierīkoja
barikādes, iekūra ugunskuru, vārīja zupu,
uztaisīja un pārvarēja šķēršļu joslu.
,,Šie jaunie cilvēki ir tie, kas nākotnē kļūs
par valsts vīriem, uzņēmējiem, celtniekiem.
Viņiem ir jābūt spējīgiem aizstāvēt savu

valsti, savu ģimeni un savas intereses,” uzsvēra politiskās apvienības ģenerālsekretāra vietnieks Ēriks Eriksons.
Pasākuma noslēgumā tika organizēta
viktorīna, skolēnu varēja pārbaudīt savu
erudīciju, pēc tam notika pasākuma dalībnieku diskusija, kā arī saruna ar 1991. gada
barikāžu dalībnieci Irēnu Gončarovu, kura
dalījās savās atmiņās.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/13

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
un likuma „Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru
nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuras saista laulība,
radniecība vai citas personiskas
attiecības un kuras dzīvo vienā
mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi
un materiālais stāvoklis.
2.Ģimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu, ja:
2.1.tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50
% no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas;
2.2.tas ir atsevišķi dzīvojošs
pensionārs vai persona ar invaliditāti, ģimene, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, ja tās vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
200,00 EUR mēnesī;
2.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz
valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu (turpmāk –
Ministru kabineta noteikumi) un
pašvaldības saistošajos noteikumos par īpašumiem, kurus neņem
vērā nosakot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam minēto un šo noteikumu 17.punktā minēto;
2.4.tā nav iegādājusies nekustamo īpašumu pēdējo 12 mēnešu
laikā, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums iegūts, privatizējot īrētu dzīvokli vai nekustamā
īpašuma maiņas gadījumā;
2.5.tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6.tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas
ieslodzījumā;
2.7.persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.
3.Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteikta-

jam līmenim novērtē un lēmumu
par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Krāslavas
novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) pēc iesnieguma,
kuru iesniedz viens no ģimenes
locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša
persona, saņemšanas.
4.Maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statusu nosaka ģimenei
(personai), kuras deklarētā pamata
dzīvesvieta ir Krāslavas novadā.
II. MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
5.Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests
novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.
6.Parakstot
šo
noteikumu
5.punktā minēto iesniegumu, persona un tās ģimenes pilngadīgās
personas Sociālajam dienestam
dod atļauju izmantot pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamo
informāciju par ģimeni (personu).
7.Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai persona aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju
(turpmāk – deklarācija), kurā
norāda ziņas par šo noteikumu
1.punktā minētajām personām, kā
arī iesniedz vai uzrāda Sociālajā
dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus,
tajā skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un
īpašumu. Parakstot deklarāciju,
persona apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
8.Deklarācijā norādītās ziņas
Sociālais dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu) vai pieprasot
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām
un ﬁziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot ziņas apliecinošus dokumentus no personas un
apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. Sociālajam dienestam
nepieciešamības gadījumā ir tiesības apsekot personai vai kādam
citam ģimenes loceklim piederošu
nekustamo īpašumu.
9.Sociālais dienests ne vēlāk
kā mēneša laikā no personas iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas pieņem

lēmumu par ģimenes (personas)
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
10.Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu nosaka:
10.1.uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem – personām darbspējīgā
vecumā;
10.2.uz laiku līdz 6 (sešiem)
mēnešiem – pensionāriem un personām ar invaliditāti.
11.Ja ģimene (persona) atbilst
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta
veidlapas noformētu izziņu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums).
12.Ja ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam, Sociālais
dienests izsniedz ģimenei (personai) rakstisku atteikumu piešķirt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, norādot atteikuma
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA
13.Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
13.1. par pēdējiem pilniem
trim kalendāra mēnešiem:
13.2. ienākumi no algota darba;
13.3. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un
pensijas (ieskaitot piemaksu
pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas,
uzturlīdzekļi;
13.4. citi ienākumi, izņemot šo
noteikumu 15.punktā minētos;
13.5. ienākumi no nekustamā
un kustamā īpašuma pārdošanas,
kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu
5.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu
no darījuma brīža līdz iesnieguma
iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas
izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
14.Deklarācijā norāda ģimenes
(personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim
kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Dekla-

rācijā norādāmo vidējo ienākumu
apmēru mēnesī aprēķina, ņemot
vērā ieņēmumu periodu.
15.Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 5.pantā minētie
ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas
bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī
naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts
un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.
16.Ienākumus deklarē atbilstoši
apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.
17.Par īpašumu šo noteikumu
izpratnē nav uzskatāms:
17.1.nekustamais īpašums vai
tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo persona un viņa
ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki,
kuriem nepieder cits nekustamais
īpašums;
17.2.bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
17.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti,
bērnu piederumi, kā arī cita manta
un priekšmeti, kas pieder personai
un pārējām personām, kurām ir
kopīga saimniecība ar personu, un

uz kuru nevar vērst piedziņu pēc
izpildu dokumentiem saskaņā ar
Civilprocesa likuma 1.pielikumu,
izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
17.4. kapitāla daļas un akcijas,
ja maksātnespējas procesa dēļ vai
atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav
iespēju rīkoties ar šo īpašumu.
IV. LĒMUMA PAR ĢIMENES
(PERSONAS)
ATBILSTĪBU
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
18.Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu
2.punktā attiecīgai personu kategorijai noteikto ienākuma līmeni
vai nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais
dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu.
19.Sociālā dienesta lēmumu
par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu
piešķirt maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu Administratīvā
procesa likumā noteiktā kārtībā
var apstrīdēt Krāslavas novada
domē, Krāslavas novada domes
lēmums pārsūdzams tiesā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
20.Noteikumi publicējami un
stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības iestāde “SOCIĀLAIS DIENESTS”
apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Krāslavas novadā __________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)
(vārds, uzvārds) (personas kods)
2)
3)

(vārds, uzvārds) (personas kods)
(vārds, uzvārds) (personas kods)

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši
Krāslavas novada domes 2015.gada____. ___________ saistošajiem
noteikumiem Nr._____ “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku
no 20___.gada ____.________________________ līdz 20__.gada
_____.___________________.
Sociālā dienesta vadītāja
(paraksts, atšifrējums)
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/14

„Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka
personas, kurām ir tiesības nozīmīgā dzīves jubilejā saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un
izmaksas kārtību.
2.Tiesības saņemt pabalstu 90,
95, 100 gadu jubilejā un pēc 100
gadu sasniegšanas katra gada jubilejā ir personām (turpmāk - pabalsta saņēmējs), kuru dzīvesvieta
deklarēta Krāslavas novada admi-

nistratīvajā teritorijā.
II. Pabalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība
3.Pabalsts ir vienreizējs un tiek
izmaksāts attiecīgā gada mēnesī,
kad persona ir sasniegusi šo noteikumu 2. punktā norādīto vecumu.
4.Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir šādā apmērā:
4.1. 90 gadu jubilejā – 90 EUR;
4.2. 95 gadu jubilejā – 100 EUR;
4.3. 100 gadu jubilejā un

turpmāk katra gada jubilejā –
150 EUR.
5.Lai saņemtu pabalstu, pabalsta saņēmējs vai tā likumīgais pārstāvis iesniedz Krāslavas novada
pašvaldības iestādē „Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais
dienests) iesniegumu un uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
6.Sociālais dienests ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā no dienas,
kad saņemts pabalsta saņēmēja

iesniegums, pieņem lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
7.Pabalsts
tiek
izmaksāts:
7.1. pārskaitot pabalsta saņēmēja norādītajā norēķinu kontā;
7.2. izmaksājot pabalsta saņēmējam skaidrā naudā.
III. Noslēguma jautājumi
8.Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt

pabalstu ir apstrīdams Krāslavas
novada domē. Domes pieņemtais
lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā.
9.Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2016. gada 1. janvārī. Ar šo
noteikumu stāšanos spēkā, savu
spēku zaudē Krāslavas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.2015/4 „Par pabalstu personām nozīmīgās dzīves jubilejās”.
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intervija
- Kā kopumā vērtējat pašvaldības 2015. gada veikumu (apmierinoši, labi, izcili u.tml.)?
- Būtu pieklājīgi, ja vērtējums
būtu labi. Protams, ka mēs gaidām noteiktas programmas, mēs
gribētu arī daudz vairāk izdarīt.
Vienmēr var vairāk un labāk, bet
katrā ziņā es domāju, ka gads ir
vairāk pozitīvs nekā negatīvs.
- Pērn cilvēku prātus satrauca uzsāktās diskusijas par jaunas administratīvi-teritoriālās
reformas nepieciešamību. Kāds
ir jūsu viedoklis šajā jautājumā?
- Mums tāds jautājums nebija
darba kārtībā, bet katrā ziņā tas
tika apspriests novada domē ar
kolēģiem. Bijām vienisprātis, ka
mēs varam izdzīvot arī bez apvienošanas un katrā ziņā tas nav
mērķis Krāslavas novadam. Es
pilnīgi piekrītu, ja normāli kaimiņi, un, ja neuzdarbojas kāds „uzcītīgs” politiķis, tad mēs varam
sadarboties, un tam ir pierādījumi. Bet, ja mēs būtu kopā (Dagdas novads vai daļa no Aglonas
novada), tad atsevišķās programmās ﬁnansējums būtu lielāks.
Domāju, jāņem vērā cilvēka
prioritāte: ja šodien, es nosacīti
saku, Grāveru pagasts grib būt
Krāslavas novadā, to var izdarīt viņa cilvēki. Mazos novados
ir savas priekšrocības, lielos ir
savas priekšrocības. Lielos var
naudu koncentrēt konkrētam objektam. Es pat neatceros, kad vēl
bez kredīta ņemšanas mēs varējām ielikt pusmiljonu ielās. Būtu
mēs mazāki, mēs to nevarētu.
- Daudzos Latvijas novados
sarūk iedzīvotāju skaits, arī
mūsējā. Vai pašvaldībai ir kādas iespējas šo procesu vismaz
palēnināt? Ko pašvaldība vēlas
sagaidīt no valsts demogrāﬁjas
problēmu risināšanā?
- Valstij ir reemigrācijas plāns,
bet nav programmas, lai cilvēki
nebrauktu projām. Tagad tiek diskutēts par speciālajām ekonomiskajām zonām, un mēs arī esam
tanī skaitā. Kā tas viss veidosies,
ko šodien teiks jaunā valdība - to
mēs redzēsim, bet jau šodien cilvēkam jābūt darbam. Ir jādomā,
ko varam piedāvāt. Nav jābūt zinātņu akadēmiķim, kurš pateiks,
ka vārītās desas ražošana Krāslavā ir pēdējā muļķība. Tas jādara
Rīgā, un es arī tam piekritīšu, jo
noieta tirgus ir tur. Katrai valstij
ir problēmas ar pierobežu, tātad
ir jābūt kādam speciﬁskam modelim pierobežā. Šeit ir jautājums
arī par izglītību.
- Bērnu skaits samazinājies
tiktāl, ka novada deputātiem
ir nācies veikt izmaiņas skolu
tīklā. Ar kādām vēl pārmaiņām
izglītības sfērā vecākiem un
skolēniem ir jārēķinās jau šogad vai tuvākajā nākotnē?
- Ja es dzīvotu šodien Izvaltā,
Aulejā vai Robežniekos, un man
neviens šinī valstī nevar pateikt,
vai pēc nākamajiem divdesmit
gadiem būs asfalts vai normāls
ceļš, tad es sāktu domāt, kā dzīvot tālāk? Mani bērni mūžīgi
zābakos, mūžīgi pārdzīvo, vai
aizbrauks uz skolu, vai neaizbrauks, vai ātrā palīdzība varēs
laicīgi atbraukt, vai ugunsdzēsēji varēs tikt? Tagad cilvēki redz
visu pasauli, salīdzina un domā,
kam man tas viss ir vajadzīgs?
Tas pats skolu jautājums - mēs
esam mēģinājuši noturēt tās līdz
beigām, diemžēl mums process

GUNĀRS UPENIEKS:

„Ir lietas, ko mēs paši
varam izdarīt,
bet ir lietas,
kur mēs esam vidutāji”

sākās ar Auleju. Es saprotu - pazūd skola, pazūd vēl kāda iestāde, protams, cilvēku skaits līdz
ar to automātiski sarūk. Es to jau
sacīju 18. novembra svētkos, ka
mūs gaida ļoti skarbas pārmaiņas. Vissliktākais balsojums gan
sev, gan kolēģiem ir par skolas
slēgšanu, bet es nevaru jūs nomierināt, problēmas būs vairākām skolām. Ja tālāk skatās, es
nezinu pēc cik gadiem, bet katrā
ziņā šobrīd izskatās tā, ka laukos
varētu palikt viena skola un pārējās pilsētā. Katrā ziņā šo procesu
mēs vairāk nevaram apstādināt.
Ir lietas, ko mēs paši varam izdarīt, bet ir lietas, kur mēs esam
vidutāji par lēmumu pieņemšanu.
Diemžēl tik tālu mēs esam nonākuši. Es arī redzu, kas notiek pie
kolēģiem skolu jautājumā - katram ir smagas problēmas.
- Vai Krāslavas novada pašvaldība plāno uzņemt patvēruma meklētājus? Viņi novadam
būtu ieguvums vai drīzāk radītu jaunas problēmas?
- Esmu ticies ar iedzīvotājiem,
un interesanti, ka iedzīvotāji, skatoties, kas ir pārsvarā - vīrieši vai
sievietes - piekrīt uzņemt vai viena
vai otra dzimuma patvēruma meklētājus Krāslavas novadā. Mana
nostāja kopā ar kolēģiem ir noraidoša tieši drošības apsvērumu
dēļ, jo esam pierobežas novads un
robeža nav tik droši ciet, kā mēs

vēlētos. Ja vienā pusē kāds sēdēs
ar vienu mobilo telefonu, otrs – ar
otru pretējā pusē, tad tā situācija
var kļūt diezgan nekontrolējama.
Man cilvēki jau ir teikuši, ka gandrīz vai bailes pierobežas mežā sēnēs iet vai ogas lasīt. Kādreiz varēja ar slotas kātu aiztaisīt durvis, un
visi saprata, ka viņa nav mājās, tagad cilvēki sāk iegādāties atslēgas.
Man nācies pārrunāt arī ar augstākstāvošām personām šo jautājumu,
bet pagaidām mūs likuši mierā.
- Krāslavas pašvaldībā ir tradīcija rīkot īpašus pasākumus,
lai svinīgā atmosfērā pateiktu
paldies gan uzņēmējiem, gan
lauksaimniekiem, gan citiem
cilvēkiem par viņu devumu novadam. Kāds ir lielākais ieguvums no šādām akcijām?
- Zemnieku gada noslēguma
balle mums jau ir ļoti sen. Kamēr
vēl nebija rajons sadalījies, tad
bija pilna zāle, pēc tam kad parādījās novadi, bija varbūt nepilna,
bet šo dienu šogad jau ir vairāk,
nekā toreiz bija pa visu rajonu.
Parādās jauni cilvēki, arī gados
jauni, kas man ļoti patīk. Protams, ka gribētos katram pateikt
paldies un viņi to ir pelnījuši.
Viņi ar savu piemēru rāda, ka nevar visu laiku čīkstēt. Ir sliktāk,
labāk, bet katrā ziņā ir cilvēki,
kas pārdzīvojuši cūku mēru un
pārdzīvos citas problēmas, par
to es esmu pārliecināts. Piepra-

sījums pēc balles ir ne tikai, lai
kaut kā papriecāties vai cik lielu
groziņu katrs paņems līdzi, bet
lai satiktos ar kolēģiem. Es domāju, ka Izvaltā ļoti maz ko zina
par Indru, ļoti maz, tā ir sanācis
no tiem laikiem. Viņi sanāk kopā,
tērzē un risina problēmas, tas ir
ļoti labi. Jautājums par pašu procedūru – šeit mēs gribam kaut ko
pamainīt. Ja kādreiz bija aršanas
sacensības, bet šodien mums
grūti tās organizēt no tiesāšanas
viedokļa, jo ir dažādi arkli. Katrā
ziņā mēs gribam nedaudz plašāku
pasākumu, varbūt ar kaut kādiem
citiem piedāvājumiem.
Uzņēmēju pasākumam nav
ilgu tradīciju, arī tam gribētos
kaut kādu formātu. Mūsu aptauja parādīja, ka vajadzīgs tāds
pasākums, un es arī gribu teikt,
ka daudzi uzņēmēji nepazīst
viens otru. Ja zemnieki vēl kaut
nedaudz, tad uzņēmēji mazāk
kontaktējas. Saprotu, kurš nodarbojas ar autotransportu, protams,
zina, kur ko var sametināt, bet ir
uzņēmēji, kuri viens otru nepazīst. Varbūt, satiekoties kopā, var
apspriest kaut kādu ideju, ja nerealizēt, tad vismaz sākuma stadijā
izrunāt. Tas ir svarīgi no biznesa
viedokļa, protams, ka mēs arī gribam pateikt uzņēmējiem paldies.
Mēs redzam, ka mums ir uzņēmēji, kas ļoti atbalsta mūs, un liels
paldies viņiem. Citreiz varbūt ne

ar to naudu, bet kaut ar ražošanas
ēku un māju izskatu svētkos, kā
nesen varējām redzēt.
- Lai cik pārticīga sabiedrība
būtu kopumā, tajā vienmēr būs
cilvēki, kuri nespēj atrast sev
pielietojumu un neredz gaismiņu tuneļa galā. Kā viņiem var
palīdzēt pašvaldība, un kas ir
tas minimums, ko noteikti jādara pašam, lai pārrautu apburto
loku, kā varbūt viņiem šķiet?
- Parasti uz pieņemšanu nāk par
sociālā pabalsta apmēru un sūdzas, ka viņiem kaut ko nedod. Bijuši cilvēki, kuriem es saku: „Piedāvāšu darbu!” Bet man atbild:
„Es atnācu pēc sociālā pabalsta,
nevis pēc darba!” Pēdējā laikā pie
manis bija vairāki cilvēki, kuri lūguši palīdzību darba meklējumos.
Diemžēl 3 no tiem man pagaidām
nav izdevies neko piedāvāt. Informācija par darba iespējām man
ik pa laikam parādās, tiekoties ar
zemniekiem, tiekoties ar uzņēmumiem, apmeklējot valsts iestādes.
Palīdzēt ar darbu - tas ir man vislielākais prieks. Ja cilvēks atnāk
un interesējas par darbu un ja viņam varu palīdzēt, tas ir tiešām
līdzvērtīgi, kā mēs kaut kur kaut
kādu ielu palabojam.
Katrā ziņā cilvēkam vispirms
vajag ļoti gribēt atrast darbu, bet
vīriešiem, atzīstu, ir vieglāk nekā
sievietēm. Par sieviešu nodarbinātību bija vairākas tikšanās ar
uzņēmējiem, pagaidām nevaru
palielīties ar lieliem panākumiem.
Ļoti žēl, ja kādam ir veselības
problēmas, un mums ir noteikta
kategorija, kuri jau no jaunības
ir mācējuši atrast sev veselības
problēmas. Katrā ziņā gribošam
strādāt vīrietim īpaši ilgi rindā gan
nevajadzētu stāvēt.
Diemžēl Latvijas izglītības sistēmā esam tā mācīti, ka visu laiku
mēs kaut ko gaidām. Arī virsraksti
medijos mudina gaidīt – investori,
investori, investori… Tas nozīmē,
ka kāds atnāks un kaut ko tavā
vietā izdarīs. Es vienmēr aicinu
skolotājus padomāt, kā bērnam
iemācīt, ka viņš arī ir spējīgs darbavietu radīt.
- Tuvojoties Latvijas simtgadei, fonds „1836” ir nācis klajā
ar iniciatīvu „Aplido, apceļo,
apmīļo Latviju!”. Vai atbalstīsiet šo ieceri?
- Tādus projektus var izdomāt
bieži, bet konkrētais piesaistīts
Latvijas simtgadei. Šinī steigā un
reklāmu kampaņās mēs paši savu
valsti nezinām. Bet, ja nezinām,
tad mēs arī nemīlam, un jautājums par kaut kādu patriotismu
vispār ir garām. Šodien ļoti svarīgi ir apzināt to, kas pie mums
ir, šis projekts tādu iespēju paver.
Jebkuru pašvaldību interesē mazais uzņēmējs un projektā varēs
startēt mūsu mājamatnieki ar savām precēm, tūrisma mītnes, pārējie ražotāji ar gaļu, speķi, bulciņām - visi viņi ar savu produktu
var ienākt tirgū.
- Ko jūs gribētu pateikt intervijas noslēgumā?
- Mums jābūt priecīgiem, ka
spējam noturēties šajās pozīcijās.
Es gribu novēlēt, lai nebūtu tādu
lielu problēmu, kas jau ir skārušas noteiktus Eiropas reģionus un
es ceru, ka mēs būsim visi draudzīgi savā novadā, ka mēs cienīsim cits citu. Ja mēs tā darīsim,
tad mums arī izdosies kādi lielāki
darbi.
- Paldies par interviju!
Juris Roga
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PAREIZTICĪGIE LŪDZĀS UN GREMDĒJĀS ŪDENĪ GATAVO IESPAIDĪGU
DĀVANU
KUNGA KRISTĪŠANAS SVĒTKOS
LATVIJAS SIMTGADEI!
19. janvārī pareizticīgie un vecticībnieki svin vienus no nozīmī-

gākajiem gada svētkiem – Kunga Parādīšanās dienu, kad notiek
Lielā ūdens iesvētīšana. Ūdeni, kas ir iesvētīts šajā dienā, ticīgie
glabā visa gada garumā. Krusta gājieni uz tuvākajām ūdenstilpnēm, iesvētīšana ar ūdeni un iegremdēšanās svētītajā ūdenī notika visā Latvijā. Un Krāslava nekļuva par izņēmumu.

Pēc svētku Dievišķās liturģijas
Krāslavas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcas draudzes locekļi
devās uz Persteņa ezeru, kur tika izcirsts āliņģis – tā saucamā „jordāna”.
Priesteris Rostislavs Terehovs noturēja lūgšanu un trīs reizes iegremdēja krustu ezera ūdenī, un iesvētīja to.
Tēvs Rostislavs apsveica krāslaviešus
Kunga Kristīšanas svētkos un atgādināja klātesošajiem, ka smelt ūdeni un
gremdēties āliņģī ir nepieciešams ar
ticību un lūgšanu, tikai tad svētītais
ūdens nesīs labumu.

Katru gadu norūdītākie un drosmīgākie pilsētas iedzīvotāji iegremdējas
āliņģī. Arī šogad laba tradīcija tika turpināta.
Krāslavietis Sergejs Tarleckis dalījās
savās izjūtās: „Kad man piedzima meitiņa, es apsolīju sev, ka Kunga Kristīšanas svētkos iegremdēšos svētītajā ūdenī.
Šodien es darīju to pirmo reizi. Izjūtas
bija neaprakstāmas, man pat elpa aizrāvās. Ūdens bija dedzinoši auksts, taču
ķermenis sasildījās no iekšpuses, tikai
kājas nedaudz salst. Nākamajā gadā obligāti atkal atkārtošu šo peldi āliņģī.”

Tuvojoties Latvijas simtgadei, fonds ,,1836” ir
nācis klajā ar iniciatīvu ,,Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”, kuras ideja un mērķis ir izveidot
līdz 2018. gadam gar Latvijas pierobežu aktīvās atpūtas tūrisma ceļu, kas savienos kopā
tūrisma pakalpojuma sniedzējus, amatniekus
un apskates objektus. Šogad projekta īstenošanā sperti pirmie soļi, apzinot piemērotākos
ceļus takas veidošanai un veicot ekspedīciju
apkārt Latvijai. Tiek rīkotas arī tikšanās ar
pašvaldību pārstāvjiem, viena tāda nesen noritēja Krāslavas novada Tūrisma un informācijas centrā.

Indras pagastā nav pareizticīgo dievnama, tāpēc Indras iedzīvotājs Aleksandrs Ozerskis atbrauca uz šiem svētkiem Krāslavā.
,,Kunga Kristību svētkos es gremdējos ūdenī jau piekto gadu,” pastāstīja
Aleksandrs. „Bijām baznīcā, lūdzāmies, tad devāmies uz peldes vietu,
lai attīrītu savu miesu un dvēseli. Tas
nenozīmē, ka var vienkārši nopeldēties, obligāti jābūt īpašai noskaņai. Pēc
peldes āliņģī jūtos ļoti mundrs.”
Ticīgie smēla ūdeni no āliņģa, piepildīja ar to dažādus traukus, lai varētu
aiznest mājās, kā arī mazgājās ar svēto
ūdeni. Kristieši tic, ka šajos svētkos
ūdens uzlabo garīgu un ﬁzisku veselību.
Elvīra Škutāne, autores foto

DALĪTIES
PRIEKĀ…
Jau 15 gadus, sākotnēji kā
sabiedriska organizācija, vēlāk
– kā biedrība, Krāslavas novadā darbojas ģimenes atbalsta
centrs „Atvērtība”. Strādājot
sociālajā sfērā, par savu darbības virzienu biedrība izvēlējās
darbu ar ģimenēm.
Nesen centrs tika pie savām
telpām, kurās notika pasākums
„Dalīties priekā…” , uz kuru sapulcējās biedrības biedri, sadarbības partneri, citi viesi.
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” audzēkņi
(kopš dibināšanas pirmās dienas biedrība „Atvērtība” strādā ar šo iestādi
plecu pie pleca) bija sagatavojuši viesiem nelielu koncertu. Dziesmu izpildītājiem apkomponēja Krāslavas Sv.
Ludvika Romas katoļu baznīcas priesteris Rodions Doļa.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Raisa Vagale pastāstīja par organizācijas
panākumiem pagājušajā gadā, un pasniedza pateicības rakstus sadarbības
partneriem, biedrības biedriem un
brīvprātīgajiem, kuri piedalījās projektu realizācijā.
Aleksandra Ņevska Krāslavas pareizticīgo baznīcas mācītājs Rostislavs
Terehovs ievētīja jaunās telpas un akcentēja ģimenes lomas nozīmīgumu
sabiedrībā: „Nebūs ģimenes – nebūs
ne pilsētas, ne valsts. Mēs nākam no

ģimenes, tieši tur pa ķieģelītim tiek
mūrēti nākotnes pamati.”
Pasākuma oﬁciālā daļa noslēdzās pie
tējas galda. Baudot tēju un garšīgu tor-

ti, viesi dalījās savās bērnības atmiņās.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Projekta koordinators Enriko Plivčs informēja klātesošos par šī brīža projekta komandu, kurā darbojas
Līva Oliņa – žurnāliste; Žaneta Grende – fonda „Viegli”
pārstāve; Haralds Šlēgelmilhs – autobraucējs; Andžejs
Reiters – izaugsmes treneris; Jānis Strapcāns – mūziķis;
Jānis Indriks – operators, kā arī darba komanda: Madara
Samule, Gunita Dokāne un Aigars Gabrušenoks, fonda
„Viegli” aktīvisti. Tiek uzrunāti citi projekta vēstneši –
sportisti, mūziķi, mākslinieki.
Šī iniciatīva ir aizsākta jau 2015. gadā, kad Renārs
Kaupers grupas „Prāta vētra” koncerttūrē pastāstīja par
šo ieceri. Katrā novadā tiks organizēts vismaz viens koncerts, kurā kopā ar Renāru Kauperu un viņa draugiem
piedalīties būs aicināti arī vietējie mūziķi. 2015. gadā
tika veiktas pirmās ekspedīcijas un apzināti ceļi, pa kuriem var apiet apkārt Latvijai, sākta Latvijas aplidošana
un ﬁlmēšana no gaisa, kā arī piesaistīti pirmie atbalstītāji.
Šogad tiek veidota tūrisma ceļveža grāmata, turpinās ﬁlmēšanas process, būs pirmie gājieni ar koncertiem un tiks
uzsākti ceļa „1836” iezīmēšanas darbi. 2017. gadā tiks
montēta ﬁlma, ieplānots arī grāmatas apstrādes darbs,
turpināsies koncerti un ceļa iezīmēšana. Ceļa atklāšana
iecerēta 2018. gada 21. jūnijā. Notiks grāmatas „Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju!” atvēršana un ﬁlmas prezentācija. 2019. gadā turpināsies ceļa pilnveidošanas, uzturēšanas, labiekārtošanas un attīstīšanas darbi.
Runājot par projekta ilgtermiņa ieguvumiem un rezultātiem, Enriko akcentēja ieguldījumu Latvijas tūrisma
attīstībā. Tikšot iedzīvināta lauku un reģionu attīstība, kā
arī attīstīta un veidota ceļošanas infrastruktūra ar naktsmītnēm un ēdināšanas vietām. Veicināta cilvēku ﬁziskā,
emocionālā un garīgā labklājība. Ar Latvijas izzināšanu
un personīgu iepazīšanu tiks stiprināta valstiskās pašapziņas izpratne, it īpaši jaunās paaudzes vidū.
Tikšanas laikā Krāslavas TIC tika runāts arī par ﬁnansējumu. Projekta realizētāji sarēķinājuši, ka vienas
pašvaldības kopējais ieguldījums trīs gados (2016.g. 2018.g.) veidos 6000 eiro, taču šī summa var tikt ieguldīta pa daļām. Tas ir nepieciešamais minimums, taču, cik
katra pašvaldība spēj atļauties (kāda varbūt gribēs atbalstīt projektu ar lielāku summu) un vai vispār vēlas maksāt, paliek katras pašas ziņā.
Enriko uzsvēra, ka četri projekta svarīgākie vārdi ir
aplido, apceļo un apmīļo Latviju. Viņaprāt, daudzi cilvēki apceļo vai vēlas apceļot Latviju pa tās perimetru
- gar robežu. Projekts nodrošinās šādu iespēju ikvienam interesentam. Līdz ar to tas nāks par labu uzņēmējdarbības attīstībai un ieguvējas būs arī pašvaldības
un vietējie cilvēki.
Juris Roga,
autora foto
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svētki un jubilejas
29. janvārī aprit tieši 10 gadi, kopš Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu draudzē kalpo prāvests Eduards Voroņeckis. Priesteris darbu draudzē uzsāka laikā, kad pilnā
sparā ritēja baznīcas altārgleznas un altārfreskas restaurācija un bija jāiesaistās restaurācijas un finansējuma piesaistes organizēšanā.
Priesteris E.Voroņeckis ir aktīvs kultūras dzīves organizētājs baznīcā: te regulāri notiek garīgās mūzikas koncerti
ar Latvijas, Polijas, Lietuvas kolektīvu piedalīšanos. Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar Lietuvas vēstniecību,
baznīcā tiek rīkotas izstādes un dažādi kultūras pasākumi.
Tā ir tikai viena neliela daļa no ikdienas, bet galvenais
priestera uzdevums un misija tomēr ir svētdarīt, ganīt un
mācīt – svētdarīt – dalīt Svētos Sakramentus, ganīt – vest
tev uzticēto tautu pie Dieva, un mācīt – sludināt ticības
patiesības, ko prāvests arī veiksmīgi pilda.

„LAI LAICĪGAIS MŪS
NEUZVARĒTU
UN DIEVS PALIKTU
PIRMAJĀ
VIETĀ...”

- Par priesteri jūs kļuvāt, būdams cilvēks ar pieredzi – beidzis Rīgas Tehnisko universitāti,
strādājis tūrisma un informācijas jomā. Kas jums lika tik krasi
mainīt savu dzīvi?
Domāju, visas tās saknes meklējamas ģimenē. Es uzaugu ļoti ticīgā ģimenē, un, pateicoties vecāku
un vecmāmiņas piemēram, vienmēr gāju uz baznīcu. Arī padomju
laikos piekalpoju Daugavpils Sv.
Pētera baznīcā kā ministrants.
Mani neviens it kā nespieda to
darīt, bet baznīca bija tā vieta, kur
jutos brīvs no visas tās padomju
ideoloģijas. Jāsaka, tajos laikos
daudzi jaunieši gāja baznīcā, gan
vienkārši piedalījās dievkalpojumos, gan pie altāra piekalpoja.
Mēs nebaidījāmies un bijām lepni,
ka varam kalpot Dievam un praktizēt šo ticību.
Bērnība un jaunība arī bija tas
sagatavošanās ceļš manai turpmākajai dzīvei. Esmu pateicīgs
Dievam, ka viņš dāvāja man šo
aicinājumu.
- Kādus jūs redzat galvenos
uzdevumus, būdams katoļu
priesteris?
- Priesteris ir tas, kas atgādina
cilvēkiem par tām mūžīgajām un
garīgajām vērtībām, jo mūsdienās
ļoti bieži masu mēdiji saka ko citu
– ja Dievs ir, tad tas ir tikai tavā
sirdī, nevajag publiski apliecināt
savu ticību. Tie kultivē apziņu,
ka mēs jau esam tik attīstīti savā
laikā, ka visas tradīcijas un likumi
ir novecojuši. Un tad atliek tikai
priesteris, kurš atgādina, ka visi
tie likumi ir aktuāli arī šodien un
ved cilvēkus uz dvēseles pestīšanu.
Zināt, tas ir svarīgi, jo, lai kā nebūtu, bet cilvēks nevar dzīvot bez
Dieva, un Dievs vienmēr cilvēkam būs vajadzīgs, jo, kā rakstīja
svētais Augustīns: „Tu mūs radījis
sev, un nemierīga ir mūsu sirds,
kamēr tā neatdusas Tevī”.
- Vai ikdienā jūtaties kā vienkāršs cilvēks, vai kā cilvēks,
kurš veic kādu īpašu misiju?
- Te nav vienkāršas atbildes,
protams, tu esi un paliec cilvēks,
kā tie paši zvejnieki, kurus Jēzus
aicināja sev sekot. Viņi bija vienkārši cilvēki ar savām vājībām,
bet viņi sekoja Jēzum, kļūstot par
viņa mācekļiem un pirmajiem
apustuļiem. Tā arī šeit - esi baznīcā vai ārpus tās, vienalga, tu esi
priesteris, tev jāatceras šī misija,
šis uzdevums, kas tev uzticēts. Sadalīt nevar – šodien es esmu pries-

teris un rīt neesmu.
- Nav noslēpums, ka būt priesterim ir smags darbs gan ﬁziski,
gan emocionāli. Kur jūs smeļaties spēkus, vai jums ir kādas
aizraušanās, hobiji?
- Jebkurš priesteris spēku smeļ
Dievā, tāpēc arī mūsu uzdevums
ir katru dienu lasīt breviāru, lūgties un celebrēt Svēto Misi. Jāatceras, ka tavs spēks ir Dievā,
viņš devis tev šo uzdevumu. Man
patīk apustuļa Pāvila vārdi no
vēstules romiešiem: „Ja Dievs ir
ar mums, tad kas ir pret mums?”
(Rom 8, 31) Ja Dievs dod tev šo
uzdevumu, viņš dod tev arī spēku
un nepieciešamo žēlastību. Ja runājam par aizraušanos – man ļoti
patīk mūsu pilsēta, skaistā daba
visapkārt, ja ir iespēja, labprāt
ceļoju. Daudz lasu, jo priesterim
jāpadziļina savas zināšanas.
Protams, mans rīts sākas ar rīta
lūgšanu, bet, pirms doties uz rīta
Misi, vienmēr noskatos jaunākās
ziņas.
- Pēdējā laika notikumi stipri
saviļņojuši cilvēku emocijas aviokatastrofas, terorakti, bēgļu problēmas – tas viss mūsos
rada nedrošības, baiļu sajūtu.
Kur lai rodam mieru un spēku
tikt tam pāri?
- Visi esam cilvēki, un viss mūs
ietekmē, mēs pārdzīvojam par
sevi, savu ģimeni, bet Sv. Jānis
Pāvils II teica - nav jābaidās, atveriet savas durvis Pestītājam.
Patiešām, jāmeklē Dievs un jābūt pateicīgiem Dievam par katru
nodzīvoto dienu, par to, ka mums
ir jumts virs galvas, ka varam
staigāt, redzēt, dzirdēt, par skaisto dabu visapkārt, par visu. Ļoti
bieži mēs to nemanām, neapzināmies, bet, kad notiek kādas traģēdijas, tikai tad saprotam lietu īsto
vērtību.
Mums šķiet, ka galvenais ir būt
bagātam, slavenam un vēl kādam,
bet dzīve sastāv no sīkumiem. Jābūt mieram sirdī un dvēselē, un
jāatceras būt Dievam pateicīgiem
par to, ko viņš mums dod un ko
esam no viņa saņēmuši.
- Kāds ir mūsdienu priesteru
lielākais izaicinājums?
- Domāju, atbilde ir ļoti vienkārša – pārbaudījums ar šo pasauli, tā
saucamā sekularizācija, jo laicīgais ieiet visur. Paši mēs redzam,
ka pasaulē notiek vērtību maiņa
un priesteriem jācīnās, lai garīgās
un mūžīgās vērtības būtu pirmajā
vietā, jo, ja Dievs būs pirmajā vietā, tad viss būs savās vietās.

- Kuras jūsu ticības ceļā un
ceļā uz priesterību ir bijušas atslēgas personas?
- Jā, tādi bija nu jau mūžībā
aizgājušie dekāns Aloizs Vizulis
un Majoru draudzes prāvests Pēteris Mickevičs. Kā paraugs man
vienmēr ir Daugavpils Sv. Pētera
baznīcas dekāns Aleksandrs Madelāns, jo tieši pie viņa es kalpoju
kā ministrants un labāk iepazinu
priestera dzīvi, viņa laikā es aizgāju studēt uz Rīgas Garīgo semināru.
- Šobrīd nevarētu teikt, ka
katoļu baznīcās vērojams liels
ticīgo pieplūdums, kas tam, jūsuprāt, būtu par iemeslu?
- Nu, viens no iemesliem ir visai
banāls – cilvēku ir kļuvis mazāk,
daudzi aizbraukuši, tā tas ir. Un
arī laicīgais ņem virsroku – cilvēks ikdienā ir tik ļoti pārņemts
ar savu ikdienišķo rūpju slogu, ka
aizmirst šo garīgo... Un vēl – tagad diemžēl uzskats – ka Dievam
jābūt tavā sirdī un ar to pietiek, ticību praktizēt nav vajadzības, nevajag piedalīties dievkalpojumos
– ir visai izplatīts. It kā pietiek ar
to, ka ir manā sirdī, bet tā nav. Nevar teikt, ka kristietība zaudējusi
savu lomu un ticīgos, biju nesen
Anglijā pie radiem un apmeklēju
katoļu dievkalpojumus – cilvēku
tur bija ļoti daudz.
- Kā lai mēs, cīnoties ar ļauno,
paši nekļūstam ļauni?
- Labs jautājums. Protams, šo
robežu var ļoti viegli pārkāpt. Kā
teicis vācu ﬁlozofs Frīdrihs Nīče
– ja tu ilgi skaties dziļā bezdibenī,
tu neaizmirsti, ka tas skatās arī uz
tevi.
Tā ir, grūti cīnīties un nepalikt
ļaunam. Domāju, te viss atkarīgs
no paša cilvēka, ja tu prasi kaut ko
no citiem, arī pašam jābūt garīgos
augstumos.
Jādomā par savu ticību, attiecībām ar Dievu. Ja nostiprināsi savu
garīgo pusi, tad nebūs šo baiļu.
Domāju, tas ir galvenais.
- Pa šiem desmit kalpošanas
gadiem Krāslavā izdevies izdarīt ļoti daudz, jūsu veikums
dievnama restaurācijā ir novērtēts no Latvijas un Polijas
pusēm, piešķirot apbalvojumus,
bet kas pašam visvairāk iespiedies atmiņā?
- Te es gribu ļoti pateikties
krāslaviešiem, jo, cik zinu, padomju laikā te bija ļoti spēcīga
ateistiskā propaganda, bet vienalga cilvēki gāja baznīcā, laulājās,
kristīja savus bērnus, laida pie

Pirmās Sv. Komūnijas, un ticība
tika saglabāta. Paldies visiem tiem
cilvēkiem, kas ticību ir saglabājuši un nodevuši saviem bērniem,
mazbērniem un mazmazbērniem...
Paldies visiem, kas šodien nāk
uz baznīcu gan darbdienās, gan
svētdienās un praktizē ticību.
Ziemsvētkos un Lieldienās baznīcā ir vairāk cilvēku – atbraukušie
no ārzemēm apmeklē mūsu dievnamu, jo viņiem arī ir svarīgi noturēt kristietību.
Esmu ļoti pateicīgs par baznīcā
veiktajiem restaurācijas darbiem
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, mūsu draudzes
aktīvistiem un Polijas Kultūras
ministrijai.
Šo restaurāciju uzsāka vēl mūžībā aizgājušā dekāna Jāzepa
Lapkovska laikā, mēs tikai turpinājām. Prieks, ka tagad beidzot
altāris izskatās tāds, kāds bijis
pirmsākumos.
Varam droši ar lepnumu teikt,
ka mūsu baznīca ir ne tikai Latgales, bet visas Latvijas pērle.
- Vai priesteris visas 24 stundas dienā jūtas kā priesteris?
Vai ir brīži, kad vajā arī kādas
eksistenciālas problēmas?
- Pat Svētajos Rakstos teikts, ka
Jēzus arī atpūtās... Priesteris tomēr ir un paliek cilvēks, tā ir un
būs. Nu, no šaubām neviens nav
brīvs, galvenais, lai šīs šaubas tevi
neuzvarētu, lai tu tiktu tām pāri un
varētu dot piemēru citiem cilvēkiem un vestu viņus pie Dieva.
- Cilvēkam kļūstot par priesteri, viņš sevi pozicionē kā vientuļnieku. Vai vientulība vienmēr
viegli panesama?
- Priesterībai vientulība ir neatņemams elements. Zināt, man
grūti teikt par tiem priesteriem,
kas strādā laukos, kur apkalpo
kādas piecas draudzes, kur cilvēki sapulcējas tikai svētdienās,
bet, kalpojot pilsētas draudzēs, iepriekš man tā bija Daugavpils,
tagad Krāslava – te par vientulību
pat nav laika domāt. Ja runājam
tieši par Krāslavu, tad te aktīva ir
ne tikai garīgā, bet arī sabiedriskā
dzīve. Bieži vien tieši gribas pabūt
vienam.
- Vai priesteru vidū jums ir
draugi?
- Protams, mēs ar tuvējās apkārtnes priesteriem uzturam ļoti
draudzīgas attiecības. Sevišķi ar
Marianu Daļecki, Genādiju Alferovu, arī ar manu palīgu Rodionu
Doļu – ar viņiem biežāk iznāk

pabūt kopā, izrunāties, apspriest
jaunākos notikumus ne tikai baznīcas dzīvē, bet arī to, kas notiek
pasaulē...
- Kāds ir vidēji statistiskais
mūsu baznīcas apmeklētājs šodien?
- Tā ir sieviete pēc 60. Jo sieviete ir vairāk atvērta uz Dievu,
garīgajām vērtībām. Mēs arī lasām Svētajos Rakstos, ka Jēzum
sekoja ne tikai apustuļi, bet arī
sievietes. Tas nav noslēpums, ka
kristietībā sievietei ir liela loma,
vīrietis ir nedaudz citādāks...
- Kāds ir jūsu mīļākais gadalaiks?
- Mans mīļākais gadalaiks, kaut
pats esmu dzimis vasarā, ir ziema.
Man patīk ziemā, te ir arī skaisti
svētki – Ziemassvētki, ziemā ir
kaut kā vairāk laika pievērst uzmanību savai dvēselei, ticībai,
savā ziņā tas ir tāds meditatīvais
laiks, un tu vari veltīt šo laiku tikai sev.
- Ko jūs varat teikt par celibātu?
- Lai varētu sekot Jēzum Kristum, būtu pilnīgi atdots baznīcai,
savam darbam, jābūt brīvam no
visa cita. Un priesteri savā ziņā ir
karavīri – dota pavēle, un tā jāpilda un jādodas, kur liek. Nesot atbildību vēl par ģimeni, tas nebūtu
viegli.
- Kuram svētajam visvairāk
lūdzaties?
- Protams, Jaunavai Marijai,
man ļoti patīk arī Jaunavas skulptūra mūsu baznīcas dārzā, bet vēl
man tuvs ir Svētais Jāzeps, to ļoti
cienu un godinu.
- Ko jūs novēlētu draudzei, ar
kuru kopā esat jau desmit gadus?
- Krāslavas draudze man bija
pazīstama jau sen – te esmu stiprināts, te biju praksē.
Paldies visiem, kuri palīdzēja mūsu draudzei gan garīgi, gan
materiāli, esmu ļoti pateicīgs par
šo ticības tradīciju, kura, kā jau
teicu, Krāslavā ir saglabāta un nodota nākamajām paaudzēm. Vēlu
visiem lepoties ar savu pilsētu,
draudzi, baznīcu, lai būtu stipri
garā, lai laicīgais mūs neuzvarētu
un Dievs paliktu pirmajā vietā.
Gribētos, protams, lai Krāslava
plauktu, lai te būtu vairāk jauniešu, lai nebrauktu prom, bet tas nav
tikai no Baznīcas atkarīgs.
- Paldies par sarunu!
Inga Kavinska
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KOPĪGĀ DARBA REZULTĀTS
Pirms Ziemassvētkiem aicinājām visus novada ļaudis no pilsētas un pagastiem iesūtīt portālam
„kraslavasvestis.lv” pašu bildētus attēlus, kuros redzamas interesanti un krāšņi izrotātas Ziemassvētku eglītes, mājas, citas ēkas un objekti Krāslavas novadā. Lai šo skaistumu padarītu pieejamāku plašākai auditorijai, izveidojām fotogaleriju „Kopā iedegsim prieku sev un citiem”. Apsolījām
arī iepriecināt trīs labāko fotogrāfiju autorus, dāvinot Krāslavas novada kalendāru 2016. gadam.
Tie ir Dominika Podjava, Anita Smirnova un Iveta Solima. Izsakām lielu pateicību arī pārējiem,
kuri atsaucās mūsu aicinājumam kopīgi veidot fotogaleriju „Kopā iedegsim prieku sev un citiem”.
Kopskaitā saņēmām 24 attēlus. Ceram uz sadarbību arī turpmāk!
Jauniešiem visi ceļi vaļā!

Krāslavas pamatskolas 9.c klases skolniece Dominika
Podjava lepojas ar vairākiem hobijiem, taču fotogrāﬁja nav
pats aktuālākais, un tālab meitenei bija milzīgs prieks, ka
viņas vienīgā iesūtītā fotogrāﬁja iekļuva labāko skaitā.
„Ar fotogrāﬁju nodarbojos jau pāris gadus un daru to patstāvīgi,” stāsta jauniete. „Nekādus foto kursus vai foto pulciņus neesmu apmeklējusi, bildēju vairāk pašas priekam.
Patīk fotografēt portretus un dažreiz ainavas. Cilvēki man
neatsaka, varbūt tāpēc, ka tie lielākoties ir mani draugi un
atsaucīgi paziņas. Konkursā par Ziemassvētku un gadumijas rotājumu tematiku iedrošināja piedalīties mamma. Kad
no vairākām fotogrāﬁjām biju izvēlējusies konkrētu bildi,
kuru gribēju sūtīt, pakonsultējos ar mammu un, tā kā viņai
arī patika, nosūtīju. Ziemassvētku rotājums mājas logā ir
manis pašas izdomāts un radīts – uzzīmēju uz papīra, izgriezu, ievietoju. Starp citu, kad to taisīju, vēl nebija domas
par konkursu…”
Zīmēšana ir vēl viens Dominikas hobijs, un tam jau ir
stipri pamati: skolniece savulaik ir mācījusies Krāslavas
Mākslas skolā. Viņai ļoti patīk zīmēšana, dara to daudz un
ne tikai savam priekam, bet arī pārfotografē zīmējumus un
ievieto sociālajos tīklos, lai iepriecinātu arī citus cilvēkus.
Lai arī meitene nedomā padziļināti apgūt zīmēšanu, mākslas skolā iegūtās zināšanas viņai lieti noder hobijā, kas ir
viņas lielākā aizraušanās un kā pati saka – vissvarīgākā.
Tā ir sveču liešana, kurai pievērsusies pirms trīs gadiem.
Tagad viņai ir savs neliels oﬁciāls bizness – meitenes darinātās sveces var iegādāties Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centrā, pilsētas ziedu veikalos, kā arī viņa pieņem pasūtījumus izpildei tieši no klientiem. Kā viss sākās?
Dominika: „Pirmās iemaņas sveču liešanā apguvu
Krāslavas bērnu un jauniešu centrā - ar draudzeni aizgāju
uz sveču liešanas pulciņu, un man tas process ļoti iepatikās. Sāku liet vaska sveces arī mājās, dekorēju, liku lietā
dekupāžu. Nesen iemācījos darināt sarežģītākas - grieztās
sveces. Sokas labi, man ir speciāls aparāts liešanai, ir istaba, kur varu nodarboties ar šo hobiju, nevienu netraucējot.
Dienā iespējams izgatavot līdz 10 svecēm, pirms lielākiem
svētkiem pieprasījums pēc svecēm ir krietni lielāks nekā
ikdienā. Sveču liešana prasa laiku, es to daru brīvdienās.”

Nepieciešams profesionālajā darbībā

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
skolotāja Anita Smirnova savai profesijai atdevusi jau vairāk nekā 16 dzīves gadus, un pati šī profesija uzliek pienākumu būt nemitīgos radošā meklējumos. Ar bērniem citādāk nevar, jāmāk noturēt viņu interesi. Tālab konkursi un
rokdarbi Anitai, var sacīt, ir svarīga viņas darba sastāvdaļa.
Anita: „Bērnudārzā rotājumi top katriem svētkiem, un

teātri; māk iedot otru dzīvi lietām (kompaktdiski, PET pudeles, korķīši, dažādas kārbiņas un tamlīdzīgi materiāli),
kurās citi vairs nesaskata vērtību un vienkārši izmet; prot
šūt drēbes un vispār – visas daudzpusīgās intereses tik un
tā neuzskaitīt!

Fotoaparāts vienmēr ir līdzi

vienmēr gribas ko jaunu, un jauno meklēju internetā. Lai
bērniem ikdienu padarītu priecīgāku, iesaistu viņus dažādos konkursos un arī pati cenšos neatpalikt. Pirms dažiem
gadiem nosūtīju savu rokdarbu no diegiem uz konkursu,
ko izsludināja žurnāls „Čaklās rokas”. Mēs sadarbojamies
ar centrālo bibliotēku, aizpagājušajā gadā kopā ar divām
savām kolēģēm piekritām piedāvājumam sarīkot bibliotēkā
savu rokdarbu izstādi. Kad uzzināju par „Krāslavas Vēstis”
piedāvājumu iesūtīt fotogrāﬁjas par Ziemassvētku tematiku, nolēmu, ka jāpiedalās. Tuvojās svētki, labs laiks, gaišas
domas, prieks, un arī rotājumi jau bija gatavi. Atlika vien
nobildēt un nosūtīt.”
Anita nav mācījusies fotogrāﬁju, arī fotoaparāts viņai
vairs nav nekāds jaunais, skolotājai tomēr izdevās iekļūt
godalgoto darbu autoru pulciņā. Par savu īsto hobiju kopš
bērnības Anita sauc smalktamborēšanu - darbiņi top ar
smalku diegu. Pirms Ziemassvētkiem šajā tehnikā viņa
parasti tamborē sniegpārsliņas, eņģelīšus, sedziņas. Viņa
tiecas pēc visa jaunā: ir apguvusi kanzaši tehniku un darina piespraudes no atlasa lentītēm; viņas rokām top arī piespraudes no ādas; šuj roku lelles, lai varētu rādīt bērniem

FOTOKONKURSS „PASTĀSTIET PAR MĪLESTĪBU!”
Aizritējuši Jaungada svētki. Tagad
mēs varam gatavoties Svētā Valentīna
dienai - īpašiem svētkiem, kas saistās
ar romantiku un pozitīvām emocijām.
Šajā dienā mīlētāji visā pasaulē apmainās ar dāvanām un atzīstas viens otram mīlestībā.

Vai jūs jau domājat, ko uzdāvināt savam iemīļotajam cilvēkam un kā nosvinēt šo dienu?
Mēs piedāvājam jums iepriecināt savu vistuvāko cilvēku ar saldo kārumu - torti sirds veidā!
Par godu Svētā Valentīna dienai informatīvais
portāls „Krāslavas Vēstis” izsludina fotokonkursu „Pastāstiet par mīlestību!” un aicina atsūtīt
savas romantiskākās fotogrāﬁjas.
Visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kas vēlas
piedalīties fotokonkursā, ir jāatsūta fotogrāﬁja,
kurā autors ir attēlots kopā ar savu iemīļoto cilvēku, kā arī lūdzam turpināt frāzi „Mīlestība - tā ir...”
Fotoattēlus un frāzes turpinājumu lūdzam atsūtīt pa e-pastu: vestis@kraslava.lv, norādot
kontaktinformāciju - vārdus un tālruņa numuru.

Visiem ir zināms, ka mīlestībai ir pakļauti visi
vecumi, tāpēc konkursa ietvaros nav nekādu vecuma ierobežojumu, piedalīties var visi mīlētāji.
Iesūtītās fotogrāﬁjas tiks izvietotas portāla „Krāslavas Vēstis” fotogalerijā, uzvarētāju foto tiks publicēti arī informatīvajā
izdevumā
„Krāslavas
Vēstis”.
Konkursa uzvarētājus gaida salda balva - torte
sirds veidā!
Fotogrāﬁjām jāatbilst šādām prasībām:
- no katra pāra tiek pieņemta tikai viena fotogrāﬁja,
- fotoattēls pieder konkursa dalībniekiem.
Fotogrāﬁjas var sūtīt līdz 10. februārim (ieskaitot).
Krāslavas novada mīlētāji! Jūs esat tik dažādi jautri un nopietni, pieticīgi un droši, naivi un pieredzējuši, emocionāli un savaldīgi, noslēpumaini
un atvērti, visiem saprotami un neparedzami...
Tiešitādusfotogrāﬁjuvaroņusmēsgribēturedzētfotokonkursa„Pastāstietparmīlestību!”dalībniekuvidū!

Tā sagadījās, ka trīs labāko fotogrāﬁju autoru pulciņā
iekļuva vēl viena skolotāja - Iveta Solima,
kura strādā Krāslavas
pirmsskolas izglītības
iestādē
„Pienenīte”.
Kā jau visiem pedagogiem, arī Ivetai ir svarīgi vienmēr būt kreatīvai, turklāt tas attiecas
ne tikai uz darbu.
„Svarīgi būt aktīvai
arī ikdienā un mājās,”
turpina Iveta. Ir liels
prieks kopā ar vīru Edgaru pušķot māju un iepriecināt kā sevi, tā arī
abus dēliņus. Vīrs vienmēr ar lielāko prieku iesaistās ideju realizēšanā, un tas arī viņam ļoti
labi padodas - putnu barotava (PII „Pienenīte” konkursam),
Adventes vainags no bērza pagalēm un citi darbi.”
Dzīvesbiedru aizraušanās ir arī deja. Abi piedalās deju
kolektīvā „Jautraviņa”, kur rod spēku un gūst pozitīvas
emocijas. Pēdējos gados lielu popularitāti ir guvusi arī ceļošana ar auto un velosipēdiem, un šajā jomā abiem izdodas īstenot vēl vienu hobiju - fotografēšanu. Kā apgalvo
dzīvesbiedri, fotoaparāts gandrīz vienmēr ir līdzi. Viņiem
patīk iemūžināt visu skaisto, un tā ir tik daudz - atliek paskatīties sev apkārt, lai ieraudzītu!
Juris Roga

Krāslavas Varavīksnes vidusskola
uzņem audzēkņus 1. klasē
un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanās skolai grupās
2016./2017.m.g.
Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos ar visiem interesentiem un
aicina iepazīties ar skolas darbu, tikties ar
skolotājiem, noformēt dokumentus nākamajam mācību gadam.
Pasākums notiks
16. februārī plkst.18.00
N. Rancāna ielā 4.
T. 65681468; 65623430
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JAUNU DATORIKAS
PROGRAMMU APROBĀCIJA
Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu skolas ikdiena un
nepieciešamība, tādēļ šajā mācību gadā no 1. septembra
Latvijas skolās sākusies jaunu datorikas programmu aprobācija. Pilotprojektā piedalās 154 skolas, kurām Valsts
izglītības satura centrs (VISC) piedāvāja aprobācijai piecas programmas. Izstrādātās pilotprojekta programmas
paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu
un specializācijas līmeni.
Mācību programmas datorikas
apguvei pamatskolā izstrādātas
gan skolām, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmu, piedāvājot
tām datoriku kā atsevišķu mācību
priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz
3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un
no 7. līdz 9. klasei, gan mācību
programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz
9. klasei skolēniem, kuri izrādījuši
padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.
Lai aprobāciju varētu sekmīgi
uzsākt, kvaliﬁkācijas paaugstināšanas iespēja tika piedāvāta arī
skolotājiem. Liepājas Universitātē vairāk nekā simts pilotskolu
skolotāji apguva pamatizglītības
datorikas skolotāja kvaliﬁkācijas
programmu.
No Krāslavas novada projektam
pieteicās divas skolas: Krāslavas
pamatskola - skolotāja Jeļena Japiņa un Krāslavas Varavīksnes
vidusskola - skolotāja Ilona Kolodnicka.
Krāslavas pamatskolā tiek aprobētas divas programmas: mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz
3. klasei un mācību programma
datorikas jautājumu apguvei no
4. līdz 6. klasei. Varavīksnes vi-

dusskolā arī tiek aprobētas divas
programmas: mācību programma
datorikas jautājumu apguvei no 4.
līdz 6. klasei un mācību programma datorikas jautājumu apguvei
no 7. līdz 9. klasei.
Sākoties otrajam mācību semestrim, Latvijas Universitātes Lielajā aulā 8. janvārī notika seminārs
informātikas skolotājiem. Tajā
piedalījās datorikas skolotāji un
informātikas metodisko apvienību
vadītāji, kas iepazinās ar informāciju par to, kā pirmajā semestrī notika jauno datorikas mācību
programmu aprobācija 154 Latvijas skolās.
Aprobācijā iesaistītie skolotāji pēc katras novadītās datorikas
stundas aizpildīja anketas, kurās
izteica savu viedokli par konkrētās stundas norisi. Mācību programmas satura veidotāji atzina,
ka skolotāju atsauksmes bija ļoti
atšķirīgas.
„Anketēšana parāda to, ka lielākajai daļai skolotāju šī programma ir pieņemama un skolēni
ir ļoti ieinteresēti. It sevišķi es
gribētu teikt to par pirmo klašu
skolēniem, kuri saka – mums ir
par maz, mēs gribam vēl,” atzina
VISC vecākais referents Viesturs
Vēzis.
Viena no mācību programmas
izstrādātājām, Grobiņas ģimnāzi-

jas skolotāja Dace Tomsone, atzina, ka skolotāji sadalījušies divās
daļās.
„Mums ir pedagogi optimisti,
un mums ir pedagogi pesimisti.
Optimists vienmēr vainu meklēs
sevī un mainīs mācīšanas stilu,
sevi kā pedagogu mainīs, mācīsies. Pesimisti vainos programmu,
vecākus, iedzimtību un tā tālāk,”
teica Dace Tomsone.
„Datorikas” mācību programmā digitālo vidi skolēniem sāk
skaidrot jau no pirmās klases, sākumā uzsverot, kā sevi pasargāt
internetā no nelabvēļiem. Valsts
izglītības satura centra pārstāvis
Viesturs Vēzis skaidroja, ka datorikas programmā pirmajām klasēm galvenais ir iemācīties pareizi
lietot digitālo vidi, taču ar katru
nākamo klasi aizvien vairāk tiek
mācītas spējas pašam digitālo vidi
veidot, piemēram, programmēt.
Viesturs Vēzis atzina, ka aprobācijas laikā mācību programma
visu laiku mainīsies, jo arī tehnoloģijas nekad nestāv uz vietas.
„Laiks negaida, un vajag iet uz
priekšu. Mēs nevaram izmēģināt
un pēc dažiem gadiem pateikt, ka
ir izmēģināts un viss ir labi, jo šajā
brīdī tas, ko mēs šodien izmēģinām, pēc diviem trim gadiem jau
ir novecojis,” teica Viesturs Vēzis.
Pilotprojekta mērķis ir datoriku
kā obligātu priekšmetu visās skolās ieviest, sākot ar 2018. mācību
gadu.
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada
informātikas MA vadītāja

ŠĶIROSIM, TAUPĪSIM, SAUDZĒSIM!
2016. gada 22. janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā viesojās SIA „Dova” valdes loceklis Mārtiņš Teivišs un uzņēmuma
grāmatvede Irēna Šlapina. Vizītes mērķis
– makulatūras vākšanas akcijas uzvarētāju
sveikšana un jauniešu izglītošana atkritumu
vākšanas un šķirošanas jomā.

Uzvarētāji saņēma pateicības rakstus un balvas, kuras sarūpēja SIA „Dova” un Latvijas Zaļais punkts.
Paldies visiem! Paldies 7.a klases audzēkņiem un klases audzinātājai A.Bahmatei, 7.b klasei un skolotājai
L.Mariņenko, 5.b klasei un audzinātājai J.Sergejenko.
Paldies SIA „Dova” par atbalstu un sadarbību, kuras rezultātā esam iecerējuši kopīgi iesaistīties kustībā „Šķiro,
lai taupītu!”.
Atkritumu savlaicīgā šķirošana ļauj taupīt gan laika,
gan darba resursus, kā arī saudzēt vidi, kurā dzīvojam.
Mūsu dalība šajā projektā paredz, ka katrā kabinetā tiktu
novietota atkritumu tvertne
papīram, kuru varētu vākt pastāvīgi, nevis pāris reizes gadā.
Tvertnes ir izgatavotas no otrreizējās pārstrādes kartona, ir
gaumīgas, labi iederas skolas
interjerā. Ceram, ka tuvākajā
laikā mūsu darbs tiks uzsākts!
Jeva Bojarčuka,
direktores vietniece
audzināšanas darbā

SVĒTKI, KAS PALIEK
ATMIŅĀ
VISA GADA GARUMĀ
14. janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās
tradicionālie „Ziemassvētku lasījumi”. Uz pasākumu tika
uzaicināti kristīgo konfesiju pārstāvji. Skolas audzēkņu
radošo darbu krājuma „Ziemassvētku stāsti” autori prezentēja savus dzejoļus un stāstus viesiem, saviem skolas
biedriem, skolotājiem un vecākiem. Bērnu pārdomas par
mīlestību, labestību un līdzjūtību, melodiskas dziesmas un
graciozas dejas bija ļoti sirsnīgas, un visi klātesošie iedziļinājās šo gaišo svētku atmosfērā.

,,Ziemassvētku lasījumi jūsu skolā - tie ir svētki, kas paliek atmiņā
visa gada garumā. Novēlu, lai jūs
vienmēr runātu tikpat skaistā valodā, kādā ir uzrakstīti jūsu stāsti, un
nelietotu datorslengu, lai līdztekus
modernām dejām jūs neaizmirstu
par tādām brīnišķīgām dejām kā
valsis un lai šīs skaistās dziesmas
jūsu izpildījumā mēs kādreiz dzirdētu arī no TV ekrāniem,” mudināja skolēnus un skolotājus Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris
Georgijs Popovs.
Klātesošos uzrunāja arī Krāslavas
Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas
prāvests Eduards Voroņeckis: „Cik
jauki skanēja jūsu stāsti, kas bija
veltīti mūžīgām vērtībām - cilvēks
atrada vecākus, cits palīdzēja nabadzīgai un izsalkušai sievietei, kāds izglāba suni. Ziemassvētki ir laiks,
kad visa ģimene var sapulcēties pie kopīga svētku galda, pateikties Dievam par nodzīvoto gadu, kopā sākt kalt nākotnes plānus un dziedāt Ziemassvētku dziesmas. Gribu novēlēt, lai tajā laikā, kad iestāsies pelēkā
ikdiena, jūs varētu ar šo Ziemassvētku prieku iet tālāk pa dzīvi, jo šis
prieks dos jums spēku cīnīties ar grūtībām un dzīvot tālāk.”
Ziemassvētku stāstu, dzejoļu un zīmējumu autoriem, kuru darbi tika
iekļauti krājumā, tika pasniegti Pateicības raksti.
Savukārt pateicības pedagogiem par piedalīšanos Ziemassvētku stāstu un zīmējumu konkursā un par skolēnu konsultēšanu pasniedza Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris Georgijs Popovs.
Pasākuma noslēgumā notika kopīga fotografēšanās.

Elvīra Škutāne,
autores foto
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SLĒPOTĀJU PIRMIE STARTI ŠOZIEM SNIEGA DIENA KRĀSLAVĀ
Biedrība „Sportists”
aicināja Krāslavas novada iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo laiku,
un 23. janvārī Krāslavas pamatskolas stadionā piedalīties Pasaules Sniega dienas
aktivitātēs. Piedāvājumā - jautras ziemas
stafetes, distanču slēpošanas sacensības, citas aktivitātes, kā arī iespēja iegūt
pirmās iemaņas distanču slēpošanā.

16.-17.janvārī Priekuļos notika Latvijas
čempionāts distanču slēpošanā, kas vienlaikus bija arī FIS sacensības. Sacensībās
piedalījās sportisti no Igaunijas, Lietuvas
un pat Brazīlījas. Pirmajā dienā FIS sacensībās 5 km distancē klasiskajā stilā Natālija Kovaļova izcīnīja 11.vietu, šajā distancē
startēja 25 dalībnieces.

Latvijas čempionātā 5 km distancē klasiskajā stilā
starp jaunietēm Jolanta Konstantinoviča izcīnīja sudrabu medaļu, Sņežana Jegorčenko - bronzas medaļu.
Artēmijs Ivanovs klasiskajā stilā ieguva augsto septīto vietu.
Otrajā dienā slēpotāji sacentās brīvajā stilā un dalībnieku skaits krietni palielinājās. N.Kovaļova starptautiskajās sacensībās 5 km distancē ieguva 15.vietu
starp 31 dalībnieci, Latvijas čempionāta viņai ceturtā
vietā. J. Konstantinovičai 5 km distancē bronzas medaļa, S.Jegorčenko ceturtā vietā. A.Ivanovs savā vecuma grupā (U-14) starp 40 dalībniekiem ierindojās
17.vietā.
Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere

TAUTAS BUMBA SKOLĒNIEM
19.janvāri Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika sacensībās tautas bumbā
2005.gada dzimušiem un jaunākiem skolēniem.

Bērni pasākumā bija krietni lielākā skaitā nekā vecāki. Pasaules sniega dienas dalībnieki saņēma apliecinājumu par piedalīšanos un nozīmīti ar FIS „World Snow Day” simboliku. Savukārt sacensību dalībnieki
tika arī pie medaļām.
Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaikus notiek dažādās vietās visā pasaulē. Latvijā šogad
tās notika piekto reizi. Tā ir daļa no FIS programmas „Vediet bērnus
uz sniega”, kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt
prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē.
Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus,
bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas
un nodrošina veselīgu dzīvesveidu. Pasaules Sniega dienas starptautiskais moto: „Explore, Enjoy, Experience.”
Juris Roga,
autora foto

Krāslavas Varavīksnes vidusskolu un Krāslavas
pamatskolu pārstāvēja pa vienai zēnu un meiteņu komandai. Spēles gaitā noskaidrojās, ka abas komandas no Krāslavas pamatskolas bija spēcīgākās, un
tās izcīnīja tiesības pārstāvēt mūsu novadu Latgales
sacensībās tautas bumbā.
Jauktām komandām, kur kopā spēlē gan zēni, gan
meitenes, bija jāsacenšas trīs komandu lokā. Pirmo
vietu un kausu izcīnīja Izvaltas pamatskola, otro vie-

tu - Indras pamatskola un trešo vietu komanda no
Robežnieku pamatskolas.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

sludinājumi

AICINA DARBĀ ŠUVĒJAS, DRĒBNIEKUS,
TEHNOLOGUS, KONSTRUKTORUS

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, kas ražo aug Jūsu kāzu video. Noﬁlmētā materiāla montāža. Videoklipu stākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus Eiropas modes
veidošana. Pārrakstu videokasetes DVD formātā. Radošā pie- namiem, STEIDZAMI aicina darbā uz noteiktu laiku (2 neeja katram klientam. www.artstudio95.com. Т.26113738.
dēļas) un pastāvīgam darbam:
 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.
- šuvējas, drēbniekus,tehnologus, konstruktorus.
 Ir vajadzīgs cilvēks vai ģimenes pāris, kas varētu pieskatīt
māju Indrā ar dzīvošanu tajā vasaras periodā. Т. 25152527.
 Autovadītājs, kurš brauc uz Sebežas pilsētu, atsaucieties
pret atlīdzību! Т.29791315.
 Pazuda kalnu velosipēds ROXVER eco 300, S.N. - NRV
12125177. Lūgums atdot pret atlīdzību. Т. 20200442.
 Pārdod 2-guļamo gultu (160x200), komplektā 2 naktsskapīši, matracis. Т. 27717410.
 Pērk zemi (viensētu) ūdenstilpes krastā Krāslavas rajonā.
Samaksa uzreiz. Tālr.29634979.
 Pērk senlietas: patvārus, svečturus, koka ikonas, svētbildes,
pulksteņus, glāzes turētājus, zobenus, ordeņus, cara laika alus
pudeles ar uzrakstiem, monētas, vācu armijas ķiveres, kastes,
fotogrāﬁjas, dzirnakmeņus, PSRS karogus, porcelāna ﬁgūriņas. Т.22433510. antik-war2000@inbox.lv

Invalīdu biedrība „Stariņš”
sveic dzimšanas dienā
Veru Kunceviču un Pāvelu Ozoliņu!

Līksmai dienai - putnu dziesma, aukstai - ugunskura liesmu,
Labam miegam - jūras šalku, lielām slāpēm - rasas malku,
Karstai dienai - vēju lēnu, nogurumam - vēsu ēnu,
Skumjām - pūpolmīkstu glāstu, tukšiem brīžiem - brīnumstāstu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu, sirdī mīlai - siltu vietu!
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Darba vieta: Krāslava, Sporta iela 8.
Prasības: attiecīga izglītība, profesionalitāte un pozitīvisms. Par pārējo vienosimies.
Rakstīt: agnese.ozola@nemosewing.lv
Zvanīt: 26404745 Agnese Ozola-Kozele

Daugavpils reģionālajai
slimnīcai steidzami ir nepieciešami speciālisti darbam
uzņemšanas nodaļā:

- anesteziologs, reanimatologs;
- ķirurgs;
- traumatologs, ortopēds;
- neirologs;
- ginekologs, dzemdību
speciālists;
- internists.
Darba samaksas un citos jautājumos vērsties pa tālr. 65405298,
65405282.

12.februārī plkst. 19.00
Krāslavas kultūras namā

Valentīndienas balle
“Ar mīlestību,
kas mums dota”.
Mīlas dziesmas
Jums dziedās
Valērijs un Rinalds.
Ieeja 3 EUR,
galdiņu rezervēšana
pa tālr. 25612008
līdz 10.februārim.

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

