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 Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Atskatoties nu jau uz aizejošo gadu, mēs katrs pie sevis pārdomājam, ko tas ir nesis, 

ko paši esam paveikuši vai neesam paspējuši. 
 Šajā skaistajā Ziemassvētku laikā mums ir iespēja pateikt viens otram tos labos 

vārdus, ko varbūt esam piemirsuši gadu ritējumā, vēlot visiem laimi, prieku, veselību! 
 Palīdzēsim Salatēvam ar saviem darbiem un attieksmi nest dāvanu maisu 

jaunajam 2018. gadam! 
 Sveicu svētkos, cienījamie novadnieki!

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs 

Jaungada naktī plkst. 01.00 aicinām visus Krāslavas novada
 iedzīvotājus un viesus uz pilsētas laukumu

Programmā: 
- Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka Jaungada apsvei-

kumi,
- svētku salūts.
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informācija

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO 
2017. gada 5. decembrī notika Administratīvās komisijas kārtējā 

sēde, kurā tika izskatītas 24 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu I.Č., dzim.1974.g., 

A.G., dzim.1970.g. un I.K., dzim.1966.g., tika izteikts brīdinājums 
katram, bet M.G., dzim.1964.g. lietvedība tika izbeigta;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu Ž.K., dzim.1985.g. 
un J.B., dzim.1982.g., tika izteikts brīdinājums katram; R.T., 
dzim.1975.g. tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā, P.Č., 
dzim.1962.g. tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā, bet L.Č., 
dzim.1994.g.  tika uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā;

- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītī-
bas, sporta atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs A.B., 
dzim.1999.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;

- par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietoša-
nas telpās vai citās sabiedriskās vietās A.S., dzim.1947.g., tika uz-
likts naudas sods 10 EUR apmērā;

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši 
lopi, A.J., dzim.1941.g., tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;

- par patvarību J.K., dzim.1977.g.,  tika uzlikts naudas sods 50 
EUR apmērā;

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu V.C., dzim.1966.g., tika 
uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu R.T., dzim.1975.g., tika izteikts 
brīdinājums; 

- par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcinā-
šanu, piegružošanu, piesārņošanu, iznīcināšanu vai aizsprostošanu 
I.B., dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā 
J.M.,dzim.1955.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārto-
ti gada laikā vai ja to dēļ nodarīts fi ziskas vai materiāls zaudējums 
K.R., dzim.1984.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā;

- par apzināti nepamatotu neatliekamās medicīniskās palīdzības 
izsaukšanu I.J., dzim.1959.g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR ap-
mērā;

- par ubagošanu A.S., dzim.1947.g., tika uzlikts naudas sods 12 
EUR apmērā;

- par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu atstāšanu bez 
uzraudzības, L.Č., dzim., 1994.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR 
apmērā;

- par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai 
cita veida atkritumiem A.S., dzim.1947.g., tika izteikts brīdinājums;

- attiecībā pret V.Z., dzim.2006.g. un E.B., dzim.2005.g., komisija 
piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un 
izteica brīdinājumu katram.

 Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2018. gada 2. jan-
vārī plkst.13.00 Krāslavas novada domes 17. kab. (Rīgas ielā 51, 
Krāslavā).

Administratīvā komisija novada iedzīvotājiem novēl 
mierīgus Ziemassvētkus un labiem nodomiem

 un darbiem bagātu Jauno gadu!

IZSOLE 
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavi-

nāšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdota Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvaldes īpašumā esoša 
kustamā manta – autobuss MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrāci-
jas numurs HC 9617.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 5430,00 (pieci tūkstoši četri 
simti trīsdesmit EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinā-
jums EUR 543,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības 
tīmekļa vietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu 
reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 10. janvārim plkst.10.00 darba 
laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogā-
dājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018. 
gada 10. janvārī plkst. 11.00. 

 Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsa-
maksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.  Autobusu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Vladislavu 
Rukmanu, tālrunis 26300417. Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2018. gada I ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 
31.12.2017.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta 
iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā 
nomaksas datuma. 

    Slimokases administrācija
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) no-

saka pašvaldības pabalsta piešķiršanas un izmaksas 
kārtību politiski represētām personām, nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atom-
elektrostacijas (turpmāk - AES) avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekiem. 

2.Pašvaldības pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot 
personas/ģimenes materiālo stāvokli.

3.Pašvaldības pabalsta apmērs ir EUR 50,00, un tas 
tiek piešķirts vienreiz gadā. 

4.Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarē-
tā dzīvesvieta pēdējo sešu mēnešu laikā pirms pabalsta 
pieprasīšanas ir Krāslavas novada pašvaldības admi-
nistratīvā teritorija. 

 II.Pašvaldības pabalsts politiski represētām perso-
nām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

5.Pabalsts politiski represētām personām un nacio-
nālās pretošanās kustības dalībniekiem tiek izmaksāts 
kārtējā gada novembrī. Ja pabalsts no personas neat-
karīgu iemeslu dēļ nav piešķirts šajā termiņā, persona 
to var pieprasīt līdz attiecīgā kalendārā gada beigām.

6.Lai saņemtu pabalstu, politiski represētā perso-
na vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, vai 
arī attiecīgās personas likumīgais pārstāvis iesniedz 
Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais die-
nests” (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu, uz-
rādot politiski represētās personas vai nacionālās pre-
tošanās kustības dalībnieka apliecību.

7.Sociālais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu 
laikā no dienas, kad saņemts pabalsta saņēmēja iesnie-
gums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt. 

8.Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot pabalsta saņē-
mēja norādītajā norēķinu kontā.

III.Pašvaldības pabalsts Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem

9.Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem tiek izmaksāts kārtējā gada aprīlī. Ja 
pabalsts no personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav pie-
šķirts šajā termiņā, persona to var pieprasīt līdz attie-
cīgā kalendārā gada beigām.

10.Lai saņemtu pabalstu, Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieks, vai arī attiecīgās perso-
nas likumīgais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā 
iesniegumu, uzrādot Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka apliecību.

(ar precizējumiem, kas izdarīti 23.11.2017. (proto-
kols Nr.19.,1.§ 1.1.p.))

11.Sociālais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu 
laikā no dienas, kad saņemts pabalsta saņēmēja iesnie-

gums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt. 

12.Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot pabalsta saņē-
mēja norādītajā norēķinu kontā.

IV.Noslēguma jautājumi
13.Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikša-

nos piešķirt pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada 
domē. (ar precizējumiem, kas izdarīti 23.11.2017. 
(protokols Nr.19.,1.§ 1.1.p.))

14.Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. (ar precizē-
jumiem, kas izdarīti 23.11.2017. (protokols Nr.19.,1.§ 
1.1.p.))

15.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. 
janvārī. (ar precizējumiem, kas izdarīti 23.11.2017. 
(protokols Nr.19.,1.§ 1.1.p.)). Krāslavas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr.2017/11

„Par pašvaldības pabalstu politiski 
represētajām personām, nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem Krāslavas novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā no-
teikto dome ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus, 
lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu uzpildi. Krāslavas novada paš-
valdība ir izvērtējusi fi nanšu iespējas piešķirt ikgadēju 
pabalstu politiski represētajām personām, nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kura apmērs 
sastāda EUR 50,00. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi izdoti, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu.

Noteikumu mērķis – noteikt pabalsta apmēru politis-
ki represētajām personām, nacionālās pretošanās kus-
tības dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem un tā piešķiršanas kārtību

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Pašvaldības budžeta izdevumi gadā 
nepārsniedz EUR 4000.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada paš-
valdības iestāde „Sociālais dienests”. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/11 
„Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām, 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem Krāslavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu. 

2017. gada janvārī apritēja 120 
gadi, kopš tagadējā Liepājas rajona 
Tāšu pagastā piedzima Otto Drusts 
(1897-1933). Liela un nozīmīga 
viņa dzīves daļa ir bijusi saistīta 
ar Krāslavu. Ielūkojoties O. Drus-
ta dzīves lappusēs, jāatzīmē, ka 
piepildīts ir bijis viņa dzīves ceļš, 
tomēr pašā spēku briedumā - 36 
gadu vecumā - aprāvās O. Drus-
ta dzīve, pildot Krāslavas pilsētas 
galvas pienākumus. Daudzi no 
viņa iecerētajiem plāniem Krāsla-
vas pilsētas attīstības labātā arī 
palika nerealizēti. Jāsecina, ka arī 
šajā neilgajā laika posmā O. Drusts 
sevi pierādīja kā sabiedriski aktīvu 
cilvēku.

Otto Drusts pēc Latvijas Uni-
versitātes juridiskās fakultātes 
absolvēšanas strādāja Daugavpils 
apgabaltiesā, bet vēlāk - 1924. 
gadā - kopā ar ģimeni pārcēlās 
uz Krāslavu, un tika norīkots par 
zvērināto advokātu. O. Drusts 
bija arī Demokrātiskā centra par-
tijas Krāslavas nodaļas vadītājs, 
tajā pašā laikā darbojās Krāslavas 

latviešu biedrībā (arī Daugavpils 
latviešu biedrības valdes loceklis) 
un Krāslavas Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrībā. Līdz 1924. gada 
1. oktobrim Otto Drusts bija Latga-
les apgabaltiesas kriminālnodaļas 
sekretārs. 1933. gadā O. Drustu 
ievēlēja par Krāslavas pilsētas gal-
vu, viņa svarīgākie pienākumi bija 
pilsētas labiekārtošana, iedzīvotāju 
dzīves līmeņa uzlabošana.

1933. gada 23. decembrī Rīgas 
slimnīcā Otto Drusts mira ar plau-
šu vēzi. O. Drusts apglabāts Rīgā 

Lielajos kapos. Pēc Otto Drusta nā-
ves Krāslavas pilsētas galvas pie-
nākumus uzņēmās Latgales kristī-
go partijas biedrs Antons Ruskulis. 

Savās siltajās atmiņās par savu 
tēvu ar Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeju vairākkārt dalījās 
Otto Drusta meita - Ērika Druste 
(1925. 05.04. -  2009.06.01.).

Baiba Matvejenko,
Krāslavas Vēstures
 un mākslas muzeja
 vēstures speciāliste

VĒSTUREPIEMINOT OTTO DRUSTU
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DARBI, NOTIKUMU, CILVĒKI

2017. gadā 7. decembrī 
plkst. 15.00 Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā 
notika topošās ekspozīcijas 
„Pie viena galda” interak-
tīvā stenda prezentācija, 
kurā piedalījās Krāslavas 
novada domes priekšsē-
dētājs G. Upenieks, domes 
priekšsēdētāja vietnieks V. 
Moisejs, domes izpilddirektors J. Geiba, At-
tīstības nodaļas vadītāja I. Dzalbe.

Interaktīvais stends ir viena no ekspozīcijas „Pie 
viena galda” daļām, kura tiks atklāta 2018. gada 25. 
oktobrī. Topošajā ekspozīcijā „Pie viena galda” ir 
paredzēts iepazīties ar Krāslavas novadam raksturīgo 
ēdienu dažādību, atveidojot katras tajā laikā Krāslavā 
dzīvojošās tautības virtuves paradumus. Krāslavas 
novada dome ir izstrādājusi Krāslavas pils komplek-
sa darbības stratēģiju tūrisma kontekstā 2016.- 2021. 
gadam, saskaņā ar kuru ir plānots veikt Krāslavas 
pils kompleksa ēkas - staļļu - rekonstrukciju, kur tiks 
veidots novada Kulinārā mantojuma centrs ar virtuvi 
un degustācijas zāli, turpat būs iespēja pieteikt kuli-
nārā mantojuma ēdienus un nobaudīt tos. Vienā no 
telpām tiks ierīkota ekspozīcija „Pie viena galda”.

Interaktīvais stends tapis, pateicoties Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda Muzeju nozares attīstības program-
mas un Krāslavas novada domes atbalstam.  Inter-
aktīvā stenda dizainu izstrādāja biedrība „Galerija” 
(Raimonds Vindulis). Programmēšanu un dizaina 

izstrādi, interaktīvās spēles „Sagatavo sev maltīti” 
audio un video failu apstrādi un montāžu veica SIA 
„PROVICENTRS” (Armanda Grunduļa vadībā).

Darba procesā tika noslēgts sadarbības līgums ar 
Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centru, 
tādējādi bija iespēja izmantot Krāslavas pilsētā un 
novadā dzīvojošo teicēju audio intervijas no Mutvār-
du centra krājuma, kurās respondenti stāsta arī par 
ēdiena gatavošanas īpatnībām.

Saturiskās informācijas izstrādi un apkopošanu, 
fotogrāfi ju atlasi, videofi lmu veidošanu veica Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja speciālisti: Alla Lo-
manovska, Eduards Danovskis, Marija Gulbe, Janīna 
Griņēviča, Baiba Matvejenko. 

Interaktīvā stenda saturs ir pieejams 6 valodās 
(latgaliešu, latviešu, poļu, angļu, krievu, baltkrievu), 
sastāv no 6 daļām - ēdienu receptes, senču gudrības, 
fotogalerija, video, audio stāsti, kā arī interaktīvā iz-
tēli rosinošā spēle „Sagatavo sev maltīti”.

Baiba Matvejenko,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja

 vēstures speciāliste

NOTIKA TOPOŠĀS EKSPOZĪCIJAS
 „PIE VIENA GALDA”

 INTERAKTĪVĀ STENDA PREZENTĀCIJA

Jau 11. oktobrī Krāslavas pamat-
skolā Latvijas psiholoģijas dienu 
un pašvaldības jauniešu projekta 
ietvaros un sadarbībā ar Latvijas 
Sarkano Krustu un Norvēģijas 
Sarkano Krustu tika organizēta 
labdarības Ziemassvētku atklātnī-
šu radošā darbnīca ģimenēm. Uz 
aicinājumu lietderīgi pavadīt laiku 
kopā atsaucās 15 ģimenes. Drau-
dzīgi čalojot un izbaudot ģimenes 
kopā būšanas prieku, tapa brīniš-
ķīgas, unikālas un neatkārtojamas 
Ziemassvētku atklātnītes vecajiem 
ļaudīm pilsētā un pansionātā.

Savukārt 4. decembrī LSK un 
NSK atbalstītā projekta „Tikai 
kopā sapņi kļūst krāsaini” ietva-
ros, notika nu jau kārtējā radošā 
Adventes vainadziņu darbnīca, ku-
ras laikā tapa vainagi gan pilsētas 
vientuļajiem pensionāriem, gan 
veco ļaužu pansionātam. Paldies 
skolotājiem par veltīto laiku, izdo-
mu, sirsnību un radošumu. Paldies 
skolas aktīvākajām bērnu māmi-
ņām - Ingai Pacevičai un Everitai 
Jakovelei par atbalstu un iesaistī-
šanos radošajā procesā. Īpašs PAL-
DIES Everitai Jakovelei un viņas 
ģimenei par desmit vienreizējiem 
un ar sirsnību darinātiem Adventes 
vanagiem, kuri savas mājvietas at-
rada pansionāta iedzīvotāju istabi-
ņās un šobrīd priecē viņu sirdis un 
dvēseli. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
īstais brīdis, kad ar bērniem runāt 
par labestību, mīlestību un otram 
došanas prieku. Tikai ar saviem 
darbiem un piemēru mēs to varam 
iemācīt bērniem.

6. decembra rītā astoņi Krāslavas 
pamatskolas bērnu kluba „Spicais” 
dalībnieki kopā ar pašvaldības ies-
tādes „Sociālais dienests” darbinie-
kiem devās ciemos pie Krāslavas 
vientuļajiem pensionāriem, lai ie-
priecinātu viņus ar pašu sagatavotu 
priekšnesumu, ģimeņu darbnīcā 
darinātajām atklātnītēm un skolo-
tāju darbnīcā darinātiem Adventes 
vainadziņiem.

 Lūk, viņu pārdomas par šo brau-
cienu.

Laura Ose: „Man patika šis brau-
ciens, jo es nedomāju, ka vecie ļau-
dis būs tik laipni. Mani pārsteidza, 

ka viņiem ir labāka atmiņa nekā 
mums. Viņi atceras daudz ko, pie-
mēram, bērnības dzejoļus, dzies-
mas un labākos savas dzīves mo-
mentus. Es novēlu Ziemassvētkos, 
lai neviens nepaliktu viens pats, lai 
neviens neslimotu Ziemassvētkos 
un lai būtu laimīgi ne tikai svēt-
kos!”

Eva Vecele: „Šīs dienas brau-
ciens man ļoti patika. Mani ļoti 
pārsteidza šo ļaužu laipnība. Man 
ļoti aizkustināja viena tantiņa, kura 
no prieka pat sāka raudāt. Vēlos ci-
tiem pateikt un novēlēt to, lai viņi 
neaizmirst par saviem radiniekiem, 
lai biežāk viņus apciemotu un darī-
tu viņiem daudz dažādu patīkamu 
dāvanu un pārsteigumu.”

Madara Ērika Daņiļeviča: „Es 
jau otro gadu devos šādā rūķīšu 
braucienā. Tas ir ļoti patīkami, ka 
vari sagādāt prieka mirkļus pilnīgi 
svešiem cilvēkiem. Es gribu no-
vēlēt, lai ikviens atceras par tiem, 
kas ir blakus! Lai otru iepriecinātu 
vajag tik maz - tāpat kā šie vecie 
ļaudis - viņi priecājas par atklātnīti, 
par mazu dāvanu un to, ka viņus 
vienkārši apciemo un ar viņiem ap-
runājas.”

Eva Marhileviča: „Adventes 
laiks ir gaidu, ilgu, brīnumu laiks. 
Tas ir visīstākais mirklis tam, lai 
apņemtos kaut ko - samīļot savus 
tuviniekus, piedot un būt piedotam, 
darīt labus darbus. Vakar mēs de-
vāmies pie cilvēkiem, kam ikdienā 
pietrūkst saskarsmes, mīlestības. 
Centāmies uzdāvināt ne tikvien šīs 
materiālās dāvanas, bet arī mūsu 
pašu sirdis, balsis, apskāvienus. Es 
gribu ko atgādināt. Tev nav jābūt 
nekādam varonim, lai uzdāvinātu 
kādam kripatiņu brīnuma, kas var 
nozīmēt citam ko milzum lielu. 
Tas prieks, ko jūs dalāt, būs tūkstoš 
pārvarēto baiļu un šaubu vērts. Ti-
kai sper pirmo soli.”

Alīna Valtere: „Šodiena bija 
emociju pilna. Mani saviļņoja arī 
veco cilvēku emocijas. Viņi prie-
cājās par katru vārdu, dāvaniņu. 
Skatoties uz viņiem, es ļoti vēlējos 
katru samīļot, un to arī izdarīju. Ie-
lūkojoties viņu acīs, es redzēju, ka 
tās laistās ar prieku, tās ir labsirdī-
bas pilnas. Es visiem novēlu prie-

BRĪNUMU RADĪŠANAS 
PRIEKS JEB 

LABO DARBU MĒNESIS

cīgus Ziemassvētkus. Mīliet visus 
cilvēkus, neskatoties, kādi viņi ir. 
Cieniet visus, un viņi cienīs jūs!”

Jana Upmale: „Man ļoti patika, 
ka man deva iespēju iepriecināt ve-
cos ļaudis. Emocijas bija dažādas 
- prieks un neliels uztraukums. Ir 
ļoti grūti apvaldīt asaras, skatoties 
viņu kvēlojošās acīs. Man ir ļoti 
liels siltumiņš sirdī, jo izdevās ie-
priecināt šos cilvēkus. Es varu pa-
teikt tikai šo-mīliet citus cilvēkus, 
ieprieciniet kaut vai ar mazumiņu! 
Cieniet to, kas jums ir, jo bieži tikai 
pazaudējot, mēs to novērtējam.”

Jau visu decembri katru brīvu 
brīdi kluba „Spicais” dalībnieki 
veidoja, darināja, grieza un locīja 
dažādus rotājumus veco ļaužu pan-
sionātam „Priedes”. Paldies tām 
ģimenēm, kuras atsaucās uz aici-
nājumu mājās izgriezt sniegpārs-
liņas un veidot papīra vītnes, jūsu 
veikums ir nenovērtējams. Visi šie 
rotājumi 13. decembra pēcpusdie-
nā devās uz pansionātu „Priedes” 
un, patiecoties aktīvākajiem klu-
ba „Spicais” dalībniekiem - Evai 
Marhilevičai, Aigara Staņevičam, 
Sanitai Jakovelei, Lijai Rodščen-
ko, Līgai Volkai, Santai Žurņai un 
Samantai Gailišai, nu jau priecē 
pansionāta iemītniekus un ciemi-
ņus. Kopīgi darinātie rotājumi uz-
būra patiesu svētku sajūtu ne tikai 
telpās, bet arī sirdīs. Bērni patīka-
mi noguruši pēc paveiktā darba, 
bet ar lielu gandarījuma sajūtu de-
vās mājup…

Tādi mazi lielie darbi nu ir pa-
veikti. Paldies par ideju atbalstu 
Krāslavas novada pašvaldībai, 
LSK Krāslavas, Dagdas un Ag-
lonas novadu komitejas izpild-
direktorei Sandrai Molotokai,  

Krāslavas veco ļaužu pansionāta 
„Priedes” kolektīvam, Krāslavas 
pamatskolas direktorei Vijai Kon-
cevičai un skolotāju kolektīvam, 
Krāslavas pamatskolas bērniem un 
viņu vecākiem! 

Atliek gaidīt svētku brīnumu! 
Lai ikvienā mājā un sirdī ienāk 
miers, saticība un mīlestība!

Velta Daņiļeviča,
 Krāslavas pamatskolas

 psiholoģe 

Mēs bieži runājam par lieliem darbiem, kas jāpaveic, 
bet mēdzam aizmirst, ka tie visi sākas ar mazumiņu. Mēdz 
teikt, ka Ziemassvētki ir brīnumu radīšanas laiks - kad vai 
nu kāds brīnumu sagādā mums, vai arī par to esam parū-
pējušies vai piedzīvojuši mēs paši. Mēs paši esam vislielā-
kie brīnumu veicēji un darītāji. Tāpēc arī šajā gadā Krāsla-
vas pamatskolā mēs vēlējāmies uzburt šo svētku brīnuma 
radīšanas prieku. 



4

- Parasti par vēlēšanām nerunā-
ju, bet šis jautājums cieši saistās ar 
to, ka šogad bija pašvaldību vēlēša-
nas. Saku lielu paldies cilvēkiem, 
kuri mums uzticējās. Kad mēs cits 
citam varam uzticēties, tad arī top 
lieli un nozīmīgi objekti kā visas 
darbības kopsumma. 

Vēlēšanu rezultāti mums deva 
iespēju šogad turpināt un reali-
zēt agrāk iecerētos darbus. Bijām 
parādnieki sporta jomai, un gribu 
saukt to plašākā jēdzienā - aktīvajai 
atpūtai. Šajā sakarā fi nansiāli ietil-
pīgākie projekti bija jaunais peld-
baseins un sporta zāle, kas bija ļoti 
nepieciešami pilsētas un novada 
iedzīvotājiem. Atlicis savest kārtī-
bā stadionu pie kultūras nama, tad 
varētu sacīt, ka ar aktīvās atpūtas 
objektiem būsim vairāk vai mazāk 
tikuši nākamgad galā. Protams, vēl 
ir savas nianses gan slēpotājiem, 
gan autokrosa entuziastiem, bet es 
šobrīd runāju par lielākajiem ob-
jektiem.

Pie šī gada lieliem infrastruktū-
ras objektiem novadā ir jāpieskaita 
arī vairāki sakārtoti ceļi. Mēs katru 
gadu ļoti nopietnos apjomos fi nan-
sējam ceļu projektus: izmantojam 
gan iespēju saņemt Eiropas fi nan-
sējumu publiskās ceļu infrastruktū-
ras kvalitātes uzlabošanai lauku te-
ritorijās, gan Eiropas fi nansējumu 
uzņēmējdarbības atbalstam, kur 
pašvaldība piedalās ar savu līdz-
fi nansējumu, gan pašvaldība pati 
fi nansē ceļu un ielu remontu, pie-
mēram, Krāslavā, veikala „Kristī-
ne” rajonā, ielas izremontētas par 
pašvaldības naudu. 

- Ko infrastruktūras attīstībā 
plānojat paveikt 2018. gadā?

- Pēc fi nansējuma un darba ap-
joma viens no nopietnākajiem nā-
kamā gada objektiem ir sporta sta-
dions pie kultūras nama, kā arī jau 
ir uzsākts vērienīgs Eiropas Savie-
nības projekts Krāslavas pils staļļu 
attīstībai. Kā katru gadu arī 2018. 
gadā turpināsim ieguldīt līdzekļus 
ceļu sakārtošanā. Nevaru pateikt, 
cik lielā mērā, viss ir atkarīgs no 
tā, kā veidosies situācija budžetā, 
bet katrā ziņā turpināsim lauku 
ceļu sakārtošanas programmu. Par 
Eiropas un pašvaldības fi nansēju-
mu ceram pabeigt apvedceļa pos-
mu: no Krāslavas dzelzceļa stacijas 
līdz A6. Posms ir pašvaldības ceļš, 
tas jau līdz pusei gatavs, nākamgad 
noteikti jāapbeidz. Ir liels prieks, 
ka beigusies ceļa Auleja-Krāslava 
epopeja, kas ir valsts ceļš un ir labi 
izremontēts. Nākamais objekts, ko 
gribam sakārtot, arī ir valsts ceļš 
Krāslava-Izvalta. Vēl mums aktuā-
ls ir kādreiz bez asfalta palikušais 
posms Krāslava-Indra, kur nepie-
ciešams labs klājums apmēram čet-
ru kilometru garumā. Gribas asfaltu 
vai vismaz dubulto klājumu. Aktīvi 
strādājam, lai šie trīs objekti tiktu 
savesti kārtībā tuvākajos gados. 

- Krāslavas pašvaldība aktīvi 
atbalsta Rīgas Valsts tehniku-
ma Krāslavas teritoriālo struk-
tūrvienību. Šogad tehnikuma 
un fi liāles vadība piedalījās gan 
zemnieku, gan uzņēmēju gada 
pasākumā un prezentēja savu 
piedāvājumu izglītības jomā. 
Nez kur vēl ir tik cieša pašval-
dības un profesionālās izglītības 
iestādes sadarbība un uz ko tā 

mērķēta?  
- Jā, domāju, šodien ir pašval-

dības, kuru vadība nezina, kādas 
īsti programmas un ko audzēk-
ņiem māca viņu teritorijā esošajā 
mācību iestādē. Bet man ir prieks, 
ka esam atraduši kopēju valodu ar 
tehnikuma vadību un mūs ļoti in-
teresē, kādas tieši programmas var 
apgūt tehnikuma fi liāles audzēkņi 

Krāslavā. Tās atbilst mūsu redzē-
jumam par profesionālo izglītību, 
jo dod iespēju jaunietim strādāt 
vai nu individuāli, vai kolektīvā. 
Ja tu esi metinātājs, vari strādāt 
kā individuālais komersants, bet 
vari strādāt arī lielā kolektīvā. Ja 
esi šuvējs-modelētājs, vari dibināt 
nelielu uzņēmumu, kas sākumā 
neprasa lielus izdevumus. Būsim 
atklāti, šodien ne katrs spēj paņemt 
lielu kredītu, jo bankas izvirza da-
žādas grūti izpildāmas prasības. 
Par kokapstrādi runājot, mums jau 
ir piemēri, ka jauni uzņēmīgi puiši 
veiksmīgi veido savu biznesu un 
pat ir sumināti uzņēmēju ballē. Arī 
šo arodu apguvušie var strādāt paši 
vai komandā. Par auto virsbūvju 
atslēdzniekiem - ja tev šodien ne-
pietiek līdzekļu, lai atvērtu savu 
servisu, var strādāt pie darba devē-
ja. Bet mums ir labi piemēri, kad 
jauni cilvēki attīsta savu biznesu 
un šodien sākuši pieņemt darbā ci-
tus darbiniekus. Ir ļoti svarīgi, ka 
visas šīs profesijas ir darba tirgū 
pieprasītas. 

Šāds aprīkojums, kas tagad būs 
tehnikumā kaut vai metināšanas 
jomā, nav nevienai fi rmai Latgalē! 
Pašvaldība palīdzēja tehnikumam 
izremontēt telpas, es domāju dažā 
citā pašvaldībā profesionālās iz-

glītības iestādes pat neuzdrīkstas 
palūgt kaut ko tādu. Bet mums šis, 
pirmkārt, ir jautājums par darba-
vietām un jauniešu iespējām nā-
kotnē. Ja šodien daudzi no mums 
var aizbraukt uz Daugavpili pie 
laba meistara, tad arī pretējā vir-
zienā nebūtu problēmu braukt, ja 
daugavpilieši zinās, ka Krāslavā 
ir labs auto virsbūvju remonta at-

slēdznieks vai tērpu modelētājs. 
Mums vēl ir jāiemācās sevi rekla-
mēt, jāpastrādā pie šī jautājuma.

- Tomēr cilvēki aizbrauc pat 
no Rīgas…

- Vislabākā programma nav tā, 
kas ir rakstīta, lai atgrieztos cilvē-
kus no ārzemēm, vislabākā prog-
ramma ir tā, kas būtu rakstīta, lai 
paturētu šeit jaunos cilvēkus, kuri 
būtu ne tikai darba ņēmēji, bet arī 
darba devēji. Protams, ir cilvēki, 
kuri aizbrauc, profesionāli izglīto-
jas, paskatās jaunas tehnoloģijas, 
un tas nav slikti. Tas var nākt par 
labu, ja viņi atgriežas. Bet pašiem 
arī kaut kas jādara lietas labā. Tie-
ši tāpēc ļoti svarīgi, ka tehnikums 
atsaucās uz mūsu lūgumu par pie-
augušo izglītošanu, nākamgad jau-
ninājums tiks realizēts. Kursiem 
ir saīsināta programma, kas ak-
centēta uz praktisko apmācību, tie 
notiks nosacītā miera periodā, kad 
zemnieki var palaist savus darbi-
niekus mācīties. Uzņēmēju nodar-
binātajiem nav sezonāls raksturs, 
bet iespējas vienmēr ir. 

Ceru, ka sadarbība ar tehnikumu 
turpināsies. Mums ļoti svarīgi ta-
gad iesākt pieaugušo apmācību un, 
ja tas izdosies, būs tālākā attīstība.

- Šodien vairs nav ko slēpt – 
tehnikuma Krāslavas struktūr-

vienība rada nopietnu konku-
renci citām izglītības iestādēm 
pilsētā cīņā par bērniem. Turklāt 
tās pašas savā starpā konkurē, 
bet bērnu ir tik, cik ir. Kā būs?

- Var spriest daudz ko, var uzbū-
vēt jaunu estrādi, ar kaut ko papil-
dināt baseinu, bet nekas nebūs, ja 
nebūs cilvēku un darbavietu. Jābūt 
iespējai veidot un uzturēt ģimenes. 

Tieši tāpēc mums svarīgi, ka pro-
fesijas, kuras var apgūt Krāslavā, 
ir darba tirgū aktuālas, prasa domāt 
ar galvu un kaut kādu izveicību, 
un tādas, lai cilvēks var pats sev 
radīt darba vietu, strādāt kolektīvā, 
kļūt par darba devēju. Protams, ne 
katrs, bet kāda daļa var. 

Jā, tehnikums ir malacis. Turpi-
not par vispārējo izglītību, atminos 
kādu sarunu par poļu skolu, kurā 
izskanēja interesants priekšlikums 
izveidot šo izglītības iestādi ar 
kādu īpašu odziņu, piemēram, ar 
matemātisko novirzienu, ar va-
lodas novirzienu vai kādu citu. 
Diemžēl nekas nenotika. Bet pats 
princips ir attiecināms uz jebkuru 
citu skolu. Neviena skola nedrīkst 
zaudēt modrību pat tad, ja šķiet, ka 
nekas nedraud, jo bērni tāpat nāks 
pie mums. Šodien katrai skolai jā-
domā, ar ko ieinteresēt un piesaistīt 
bērnus. Bet pašvaldības attieksme 
pret visām skolām ir vienāda, mēs 
labprāt atbalstīsim katru labu ini-
ciatīvu. Piemērs ir tas pats tehni-
kums, kur profesiju piedāvājumam 
piegāja ļoti nopietni. Bet varēja 
taču izdomāt mācīt četrus gadus 
tūrismu un cerēt, ka jaunieši septi-
ņas valodas šajā laikā apgūs. Dzīvē 
tā nenotiek.  

- Laukos šodien palicis pavi-

sam maz skolu, kāds tām būs 
2018. gads?

- Visticamāk pavasarī parādīsies 
kaut kādi noteikumi par izglītības 
kvalitāti, klašu piepildījumu, pie-
robežu un ne tikai. Katrā ziņā sko-
lām situācija mainīsies, tam jābūt 
gataviem, bet ar to nav jāsaprot tū-
lītēja skolu slēgšana. Mums varbūt 
nebūs smagākā situācija, jo mums 
jau līdz šim ir notikušas reformas 
izglītības sfērā. Bet tā reforma, 
kas šogad skāra izglītības iestāžu 
grāmatvedību, var sacīt, nebija 
nekāda reforma pret to, kas sagai-
dāms. Strādājam kopā ar Ministru 
kabinetu un Latgales Attīstības pa-
domi, gaidām jaunos noteikumus, 
pavasarī par visu būs lielāka skaid-
rība. Mums jādomā par internātu 
pilsētā, kuru nākamgad celt varbūt 
nesāksim, bet tēma par internāta 
paplašināšanu un apstākļu uzlabo-
šanu ir aktuāla. 

- Iepriekšējos gados daudz 
runāts un rakstīts par loģistikas 
centru Piedrujā. Vai kaut kas 
virzās uz priekšu?

- Šo domu neesam atmetuši, 
dažu apsvērumu dēļ pēdējā laikā 
par to daudz mazāk runājam, bet 
katrā ziņā - strādājam. Premjer-
ministra kungs mūs atbalsta un ir 
izveidojis darba grupu, kurā strādā 
cilvēki no vairākām ministrijām, 
līdz februārim jātiek skaidrībā par 
juridisko aspektu, jo Latvijā nekas 
tamlīdzīgs nav, kā mēs ar uzņēmē-
jiem to vēlamies, tāpēc tas ir tik 
ilgi. Nākamgad būs redzamas kon-
krētas aprises, vai arī nebūs nekā, 
un par ieceri būs jāaizmirst. 

- Iedzīvotāji satraucas par me-
dicīnas jomu. Vai Krāslavā slim-
nīca būs?

- Medicīnas jomā katrus divus ga-
dus notiek kaut kāda reforma – vie-
nu dienu ver ciet, otru - taisa vaļā. 
Dažreiz pajokoju - reformas it kā no-
tiek, bet es pa šiem gadiem veselāks 
nepalieku. Ja nopietni – Krāslavas 
slimnīca nākamgad strādās, un kas 
attiecas uz mūsu kompetenci – viss, 
kas tika nodrošināts līdz šim, tiks sa-
glabāts arī nākamgad.

- Pirms vairākiem gadiem aiz-
sācies mazo grantu projekts kon-
kursam „Iedzīvotāji veido savu 
vidi” ieguvis lielu popularitāti 
Krāslavā. Vai tas turpināsies?

- Viennozīmīgi šī aktivitāte tiks 
saglabāta, un man patīk, ka maza-
jos projektos iesaistās paši iedzīvo-
tāji. Daži gadu domā, kā ar mani 
satikties, lai izteiktu to, kas šajā lai-
kā sakrājies. Tas ir visvieglāk, bet 
ir cilvēki, kas uzraksta vienkāršotā 
formā pieteikumu un paveic labas 
lietas paši sev un apkārtējiem. Pa-
rādi ar savu darbu, ko vari izdarīt 
savas pilsētas, ciemata, ielas, mā-
jas, visu iedzīvotāju labā! Vai pats 
esi iestādījis koku, nokrāsojis solu, 
kaut ko salabojis? Ir cilvēki, kas 
pusi dienas pavada sociālajos tīk-
los un pēc tam visus kritizē. No-
vads var attīstīties, kad mēs strā-
dājam visi kopā. Paldies tiem, kuri 
izdomā idejas, kuras dažreiz no 
sākuma šķiet ne visai veiksmīgas, 
bet laiks pierāda to aktualitāti. 

Novēlu visiem priecīgus Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno 
2018. gadu!

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

intervija

GUNĀRS UPENIEKS:
 „PALDIES TIEM,

 KURI MUMS UZTICĒJĀS!”
Šis gads straujiem soļiem tuvojas nobeigumam, ir īstais brīdis apkopot pērn padarī-

to un ieskatīties nākamā 2018. gada plānos. Krāslavas novada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam jautāju, kas no pagājušogad paveiktā prasīja visvairāk pūļu un 
nākotnē nesīs dividendes novadam?  
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P/a„Labiekārtošana K” tika dibi-
nāta 2007. gadā, taču par pārmaiņu 
sākumu pilsētas labiekārtošanas 
sfērā var uzskatīt 2005. gadu, kad 
domes priekšsēdētāja amatā tika 
ievēlēts Gunārs Upenieks. Domes 
struktūrā tika ieviesta saimnieciskā 
nodaļa, un Ēvaldu Cauņu uzaicinā-
ja strādāt par šīs nodaļas vadītāju. 

Visiem ir zināma frāze „Tīrība 
ir nevis tur, kur savāc atkritumus, 
bet gan tur, kur nepiesārņo”. Tā-
pēc, lai cik banāli tas neskanētu, 
kārtības ieviešana pilsētā sākās ar 
atkritumu tvertnēm. Tika izsludi-
nāts konkurss par labāko atkritumu 
tvertnes skici, kas būtu ideāli pie-
mērota pilsētai: slēgta tipa atkritu-
mu tvertne, lai nebūtu redzams tās 
saturs, lai vējš neiznēsātu papīrus 
un celofāna maisiņus un lai tajā 
varētu ielikt arī tukšās divlitrīgās 
plastmasas pudeles. Šādi „put-
nu būrīši” ar aicinājumu „Par tīru 
novadu” līdz šim laikam atrodami 
visās sabiedriskajās vietās mūsu 
pilsētā un novadā (idejas autors - 
Ēvalds Cauņa).

Tad sākās neliela mēroga lab-
iekārtošanas darbi. Pirmie darba 
uzdevumi, ko jaunā domes vadība 
izvirzīja saimnieciskajai nodaļai, 
bija saistīti ar krūmu izzāģēšanu 
pilsētas parka teritorijā, trotuāru 
apmaļu ravēšanu no nezālēm, lielo 
koku celmu frēzēšanu Rīgas, Au-
gusta un citās ielās, zaru izciršanu 
Jāņupītes un Florupītes krastos, 
pakāpienu ierīkošanu Karņicka 
kalnā.

Toreiz nodaļā strādāja tikai trīs 
darbinieki - Viktors Dunskis, Regī-
na Gerasimova un Anatolijs Bart-
kevičs. Sākumā trūka pieredzes, 
nebija tehnikas, taču bija liela vē-
lēšanās darboties un padarīt mūsu 
pilsētu sakoptu, labiekārtotu un 
pievilcīgu. 

Pirmajos mēnešos nodaļas dar-
binieki pēc pieredzes vērsās pie 
kaimiņu pašvaldības speciālistiem. 
Ēvalds Cauņa atceras kādu kuriozu 
gadījumu. Daugavpils uzņēmums 
„Labiekārtošana D” iegādājies frē-
zi, lai varētu izfrēzēt koku celmus, 
taču, pateicoties nodibinātiem sa-

darbības sakariem, pirmie celmu 
frēzēšanas darbi norisinājās nevis 
Daugavpilī, bet Krāslavā. 

Un arī tagad Ēvalds Cauņa uz-
skata, ka par darbiem jāvienojas 
nevis pa tālruni vai e-pastā, bet 
tikai personīgi, skatoties viens ot-
ram acīs. 

Stabilitāte un 
darba apstākļi 

Pēc gada domes saimnieciskajā 
nodaļā tika pieņemti vairāki sētnie-
ki, bet Krāslavas zālājos un parkā 
parādījās pirmais raiders – zāles 
pļāvējs, kas nodrošināja pļaušanu.

Vēl pēc gada novada domes 
saimnieciskā nodaļa tika pārveido-
ta par pašvaldības aģentūru „Lab-
iekārtošana K”. 2009. gadā tā tika 
pārcelta uz citu ēku - Skolas ielā 
7. Aģentūras funkcijas pamazām 
sāka paplašināties, un līdz ar to tika 
palielināti štati un nodrošināta teh-
nika. Pašlaik p/a „Labiekārtošana 
K” strādā 35 darbinieki, ir vairākas 
tehnikas vienības, kuras iesaistītas 
dažādu sarežģītu darbu veikšanā.

Pašvaldības aģentūras funkci-
jām ir pārsvarā sezonāls raksturs 
– koku apgriešana, zāles pļaušana, 
smilšu novākšana, sniega tīrīšana, 
koku zāģēšana pilsētas un novada 
kapos, ielu apgaismojuma uzturē-
šana. Taču ir arī cita veida darbi. 
Piemēram, p/a „Labiekārtošana K” 
darbinieku spēkiem tika ierīkota 
sabiedriskā tualete pie autoostas, 
atjaunots ēkas jumts Raiņa ielā 17, 
kur pašvaldība ierīkoja slidotavu. 
Turklāt pie aģentūras darbiniekiem 
pēc palīdzības bieži vēršas pašval-
dību, mācību iestāžu, pagastu pār-
valžu, dažādu pašvaldības fi nansē-
tu projektu vadītāji, uzņēmēji un, 
protams, pilsētas iedzīvotāji. 

„Labiekārtošana K” ir organi-
zācija, kurai nepiemīt personāla 
mainība, kas mūsdienās ir retums. 
Ēvalds Cauņa uzskata, ka noteico-
šie faktori, kas ietekmē to, ka cilvē-

ki atnāk un paliek strādāt aģentūrā, 
ir stabilitāte, attieksme un darba 
apstākļi. Jaunajās telpās Sporta ielā 
10 uzņēmuma darbinieku rīcībā ir 
plašas un siltas garāžas, ģērbtuve, 
dušas telpa, veļas mazgājamā ma-
šīna, kas ir domāta darba apģērba 
mazgāšanai, ēdamistaba, zāle da-
žādu pasākumu svinēšanai.

Izvēloties darbinieku, aģentūras 
direktors rūpīgi izvērtē visus plu-
sus un mīnusus, jo cilvēkam jāprot 
strādāt vairākos darba virzienos. 
Ēvalds Cauņa atzīst, ka prioritāte 
ir lauku cilvēkam. Sakarā ar to, ka 
60% no kolektīvā strādājošajiem ir 
vairāk nekā 50 gadu, viņš pievērš 
uzmanību pretendenta vecumam, 
piedāvājot darbu gados jaunāka-
jiem.

Galvenais – 
darba vietas 

P/a„Labiekārtošana K” darbu 
pilnībā fi nansē pašvaldība. Ievēro-
jama aģentūras budžeta daļa ir pa-
redzēta darbinieku atalgojumam, 
pilsētas apgaismojumam, aģentū-
ras uzturēšanai.

Uzņēmumā ir savs darba stils. 
Ik rītu p/a „Labiekārtošana K” tiek 

rīkotas sanāksmes, kurās tiek doti 
uzdevumi darba dienai, dažreiz 
tiek apspriesti aktuālie jaunumi un 
pēdējie notikumi valstī un pilsētā. 
Nav atstāti bez informācijas arī 
sētnieki, kas strādā dažādās pilsē-
tas vietās, arī viņiem katru mēnesi 
notiek sapulces. 

Vai Ēvalds Cauņa, uzsākot dar-
bu šajā amatā, iedomājās, ka pēc 
divpadsmit nostrādātajiem gadiem 
viņa pakļautībā būs tik liels kolek-
tīvs? Viņa atbilde: „Slikts ir tas ka-
reivis, kas nesapņo kļūt par ģene-
rāli.” Ēvalds līdz šim laikam ir ļoti 
pateicīgs domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam par to, ka 
toreiz, 2005. gadā, viņš ir uzticējis 
viņam šo darba sfēru – sakārtot un 
labiekārtot pilsētu. 

Ē. Cauņa uzskata, ka liela priekš-
rocība ir tas, ka pašvaldībai ir sava 
labiekārtošanas aģentūra, ko var 
koordinēt un likt izpildīt noteiktā 
brīdī svarīgākos uzdevumus, un 
tā nodrošina vairākas darbavietas 
novada iedzīvotājiem. Vairāki cil-
vēki, kas tagad strādā p/a „Labie-
kārtošana K”, ir bijuši ārzemēs un 
atgriezušies dzimtajā novadā. Ir arī 

tādi, kuri bija izvēles priekšā – aiz-
braukt vai palikt un strādāt aģen-
tūrā, daži atnāca strādāt no citiem 
uzņēmumiem.

Eksāmenu nokārtoja
 uz „izcili” 

Stāstot par savu darba ikdienu, 
aģentūras direktors izsaka nožēlu 
par to, ka pilsētnieki ir nepacietīgi, 
citi nenovērtē paveikto. Gandrīz 
neviena dobe vai svētku noformē-
jums nepaliek bez kaitētāju „uzma-
nības”. Ir arī tādi, kas, nesagaidot 
rezultātu, kritizē jauninājumus. 
Aģentūras darbinieki joprojām at-
ceras, cik daudz bija neapmierinā-
to, kad pilsētā sākās koku vainagu 
veidošana. 

Turpretī pilsētas iedzīvotāju ide-
jas un padomus par pilsētas labie-
kārtošanu p/a speciālisti vienmēr 
vērtē pozitīvi un uzklausa ieteiku-
mus.

Par nopietnāko aģentūras darbi-
nieku profesionalitātes līmeņa pār-
baudījumu Ēvalds Cauņa uzskata 
to laika periodu, kad mūsu pilsēta 
gatavojās svētku parādei par godu 
Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas atjaunošanas gadadie-
nai pagājušā gada 4. maijā. 

„Ja tajā dienā es ieraudzītu kaut 
kur pilsētā izmestu papīru, tad būtu 
sabojāts mans garastāvoklis, kā arī 
svētku izjūta.”

Pēc Ēvalda Cauņas domām, 
savu galveno eksāmenu p/a „Lab-
iekārtošana K” darbinieki toreiz 
nokārtoja uz „izcili”, spriežot pēc 
atsauksmēm, ko izteica ne tikai 
mūsu novada iedzīvotāji, bet arī 
viesi, kas apmeklēja šo grandiozo 
pasākumu.

Ēvalds Cauņa: „Arī turpmāk 
kopā ar kolektīvu rūpēsimies par 
tīrību mūsu pilsētā!” 

Elvīra Škutāne, autores foto 
„Sveicu bijušos un esošos aģen-

tūras darbiniekus, kā arī visus no-
vada iedzīvotājus gaidāmajos Zie-
massvētkos! Novēlu jūsu ģimenēm 
veselību un labklājību! Laimīgu 
Jauno 2018. gadu!” 

Ēvalds Cauņa, 
p/a „Labiekārtošana K” 
direktors

VISS SĀKĀS AR ATKRITUMU TVERTNI 
Šogad pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” atzīmē savu desmit gadu jubileju, 

kopš sākās darbs pilsētas labiekārtošanā. Par sasniegto šajā periodā intervijā pastāstīja 
aģentūras direktors Ēvalds Cauņa. 

7. decembrī Krāslavas no-
vada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, Krāslavas 
Sporta skolas direktors Vik-
tors Beinarovičs un goda 
viešņa - Latvijas Vieglatlē-
tikas savienības prezidente 
- Ineta Radeviča pārgrie-
za sarkano lentīti, svinīgi 
atklājot jauno Krāslavas 
sporta zāli. Piebūvē, kas 
tika uzcelta blakus pamat-
skolas sporta zālei, tagad 
darbosies Krāslavas Sporta 
skola. 

Gunārs Upenieks uzrunāja spor-
tistus, kā arī visus klātesošos no-
vada iedzīvotājus, kas piedalījās 
sporta zāles atklāšanas pasākumā: 
„Var teikt, ka mēs esam atdevu-
ši parādu, ko ilgi solījām izdarīt. 
Pašvaldība meklēja piemērotākos 
fondus un fi nansējuma program-
mas, taču visvairāk jaunās sporta 
zāles būvniecību ir paātrinājusi 
Latvijas prezidenta vizīte Krāsla-
vā, jo mēs gribējām sakārtot pilsē-
tu, tāpēc nācās nojaukt veco spor-
ta skolas ēku. Šī sporta zāle tika 
uzbūvēta, izmantojot tikai pašval-

dības līdzekļus. Esmu gandarīts 
par to, ka sporta zāle nav pēdējais 
sporta objekts Krāslavā. Nākama-
jā gadā mums būs jauns stadions, 
un tad tiks īstenota aktīvās atpūtas 
zonas labiekārtošana. Gribu novē-
lēt sportistiem, lai viņu panākumi 
priecētu ne tikai Krāslavas nova-
du, bet arī visu Latviju un lai viņu 
rezultāti būtu atkarīgi ne tikai no 
sporta zāles kvalitātes.” 

Krāslavas Sporta skolas ab-

solvente Ineta Radeviča, sveicot 
klātesošos jaunās sporta zāles at-
klāšanas dienā, uzsvēra, ka savu-
laik viņa varēja tikai sapņot par 
šādu objektu Krāslavā, un ir ļoti 
patīkami, ka tagad šis sapnis pie-
pildījās. 

Atklāšanas dienā mūsu jaunajā 
sporta zālē norisinājās vieglatlētu 
sacensības un basketbola spēle. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 KRĀSLAVĀ ATKLĀTA JAUNĀ SPORTA ZĀLE
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Mēs, Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 10. klases skolēni, nolē-
mām iegūt informāciju par Latvijas 
Sarkanā Krusta pirmsākumiem, 
tāpēc apmeklējām tematisko izstā-
di Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā. Bijām ļoti pārsteigti, kad 
ieraudzījām tik daudz interesantu 
eksponātu.

Izstāde atspoguļo Latvijas Sarkanā Krus-

ta (LSK) darbību no 1918. gada līdz mūs-
dienām. Tā ir lieliska iespēja iepazīties ne 
tikai ar LSK vēsturi, bet arī aizdomāties par 
humānismu mūsdienu sabiedrībā. Ekspozī-
cijā var apskatīt dažādus sadzīves priekš-
metus, plakātus, fotogrāfi jas, dokumentus 
un citus informatīvos materiālus.

Tie, kas vēlas dziļāk izpētīt LSK vēstu-
ri, muzejā ieraudzīs dažādas lietas, sakot 
ar senlaiku šļircēm un beidzot ar protēzēm. 

Mūsuprāt, bija ļoti interesanti aplūkot visus 
vēsturiskos priekšmetus, kam ir gandrīz 
100 gadu. Taču mūsu viedokļi par visinte-
resantāko eksponātu dalījās: Brigitu iein-
teresēja medmāsas forma, Anastasiju - acu 
implanti, kas tika veidoti no stikla, bet Za-
haru - skalpeļi. Skatoties uz senlaiku medi-
cīnas aprīkojumu, radās izjūta, ka esam 20. 
gadsimta 20. gados, un tas bija fascinējoši. 

Apmeklējot muzeju, mēs ieguvām daudz 

dažādu iespaidu un emociju, bet kā galve-
no var minēt sajūsmu. Iesakām apmeklēt šo 
izstādi visiem mūsu vienaudžiem un pieau-
gušajiem cilvēkiem, it īpaši tiem, kas grib 
uzzināt kaut ko jaunu par Latvijas Sarkano 
Krustu. 

Brigita Hveckoviča, Zahars Popa
 un Anastasija Smirnova, 

10. klases skolēni

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA VĒSTURE UN HUMĀNISMS MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ

Latgales tūrisma informācijas 
centru (TIC) statistikas datu apko-
pošanas rezultātā tika konstatēts, 
ka 2017. gadā tūristu plūsma uz 
Latgali ir nedaudz samazināju-
sies. Kopējais tūristu skaits Lat-
galē ir sasniedzis 1 331 106, kas, 
salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir 
par 2,5% mazāk. Savukārt tūris-
ma informācijas centros apkalpo-
to cilvēku skaits ir sasniedzis 146 
750 cilvēku, kas ir par 40% vairāk 
nekā 2016. gadā. 

No kopējā tūristu skaita 82% ir 
iekšzemes tūristi, bet 18% - ārval-
stu tūristi. Lielākie ārzemju tirgi ir 
Lietuva, Krievija, Igaunija, Vācija 
un Polija.

Apkopojot tūrisma speciālistu 
viedokļus par 2017. gada tūris-
ma sezonu, var secināt, ka TOP 
galamērķi šogad ir bijuši šādi: 
Daugavpils un Rēzekne ar ap-
kārtni, pierobeža un Zelta vidus-
ceļš (Krāslava – Aglona – Preiļi 
– Līvāni). Interese ir pieaugusi 
par jauniem kultūrvēsturiskajiem 
objektiem un muzejiem, bet ir sa-
mazinājies aktīvās atpūtas piedā-
vājumu pieprasījums, ko noteikti 
ietekmēja šī gada laika apstākļi, 
ceļu remontdarbi un citi faktori. 
Ļoti pieprasīts ceļotāju vidū ir 
Latgales kulinārais mantojums, 
ko piedāvā Latgales kulinārā 
mantojuma tīkla uzņēmumi. 

Krāslavas novada
 tūrisma pakalpojumu

 sniedzēju statistika
Apkopojot Krāslavas novada 

izmitināšanas iestāžu, muzeju, 
apskates saimniecību, amatnieku 
un TIC statistikas datus, var se-
cināt, ka 2017. gadā kopējais tū-
ristu skaits Krāslavas novadā bija 
aptuveni 47941 apmeklētāju, kas 
ir par 5% vairāk nekā 2016. gadā. 
Krāslavas novadā tūristu skaita 
pieauguma tendence ir vērojama 
gan Krāslavas novada tūristu mīt-
nēs (+4%), gan amatnieku darbnī-
cās (+8,5%), gan Krāslavas Ro-
mas katoļu baznīcā (+1,3%), gan 
apskates saimniecībās (+95%), kā 
arī TICā (+5,5%).

Pēc izmitināšanas iestāžu da-
tiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, 
visvairāk ārzemnieku bija no Vā-
cijas, Krievijas un Lietuvas. Salī-
dzinot ar iepriekšējo gadu, palieli-
nājās tūristu skaits no Norvēģijas, 

Lielbritānijas un Polijas. Šogad 
TOP 10 sarakstā tika iekļauti arī 
tūristi no Japānas.

Apmeklētāju skaita palielināša-
nās tendence ir vērojama Krāsla-
vas novada apskates saimniecī-
bās, kas ir saistīts ar to, ka mini 
zoodārzs „Akati”, kas pagājušajā 
gadā nevarēja strādāt uz pilnu 
slodzi, atkal kļuva par vienu no 
populārākajām apskates saimnie-
cībām Krāslavas novadā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu mainījās situācija kategori-
jā „Amatnieku darbnīcas”. Šajā 
kategorijā ievērojami palielinājās 
tūristu skaits, kas liecina par to, 
ka tūristi labprāt iepazīst amatnie-
cības tradīcijas, aplūko izstrādāju-
mu tapšanas procesu, kā arī paši 
tajā aktīvi piedalās.

Krāslavas Romas katoļu baznī-
cu šogad apmeklēja vairāk tūristu 
nekā 2016. gadā, kas ir saistīts ar 
to, ka šogad baznīca svin 250 gadu 
jubileju. Palielinājās tūristu skaits 
no Polijas, bet kopumā ārzemju 
tūristu skaits baznīcā samazinā-
jās. Tūristu skaita samazinājums 
ir vērojams kategorijā „Aktīvā 
atpūta”, jo samazinājās uzņēmēju 
skaits, kas piedāvā laivu nomu un 
organizē ūdens maršrutus. Vien-
nozīmīgi tūristu skaita samazinā-
jumu arī ietekmēja nelabvēlīgie 
laika apstākļi. 

Krāslavas novada lielākais ce-
ļotāju īpatsvars, līdzīgi kā iepriek-
šējos gados, ir vietējie tūristi 86% 
un 14% no kopējā skaita ir ārval-
stu tūristi. 5 valstis, kuru iedzīvo-
tāji visvairāk apmeklē Krāslavas 
novadu, ir Vācija, Krievija, Polija, 
Baltkrievija un Lietuva. 

Krāslavas novada TIC
 apmeklētāju statistika

Laika periodā no 2017. gada 1. 
janvāra līdz 1. novembrim Krāsla-
vas novada TIC apmeklēja 13503 
apmeklētāji. Salīdzinot ar 2016. 
gadu, Krāslavas novada TIC ap-
meklētāju skaits palielinājās par 
5,5%.

Krāslavas novada TICā apmek-
lētāju skaits kļūst lielāks, jo tā ir 
vieta, kur var saņemt ne tikai in-
formāciju par tūrisma iespējām 
Krāslavas novadā un Latgalē, bet 
arī iegādāties suvenīrus, vietējo 
amatnieku un ražotāju produk-
ciju, kā arī nodegustēt Latgales 

kulinārā mantojuma ēdienus. Šo-
gad Krāslavas grāfu Plāteru pils 
kompleksā tika organizēti vairāki 
pasākumi, t.sk. Latgales kulinārā 
mantojuma festivāls - Gurķu svēt-
ki, kas arī piesaistīja daudz tūristu 
pils kompleksā. Lielākā daļa TIC 
apmeklētāju ir vietējie Latvijas 
tūristi (~ 91%), bet ārzemnieki, 
savukārt ir ~ 9% no TIC apmeklē-
tāju kopējā skaita.

Tūrisma informācijas centru 
apmeklēja arī viesi no Zviedrijas, 
Lielbritānijas, Francijas, ASV, Īri-

jas un citām valstīm.
Adventa laiks gada nogalē ir 

klusu pārdomu laiks, kad atskatā-
mies, izvērtējam paveikto un plā-
nojam nākotnes ieceres.  

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
un pavadot aizejošo gadu, Krāsla-
vas novada tūrisma informācijas 
un kulinārā mantojuma centra 
vārdā vēlos pateikties Krāslavas 
novada domei par sadarbību un 
atbalstu, kā arī visiem tiem, kas 
cenšas padarīt mūsu pilsētu un 
novadu vēl skaistāku un sakoptā-

ku, rūpējas par iedzīvotāju labklā-
jību, palīdz īstenot sapņus... Tikai 
kopīgiem spēkiem un rūpēm mēs 
padarīsim mūsu pilsētu vēl krāš-
ņāku.

Visiem Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem novēlu gaišus, sirds 
siltus Ziemassvētkus, saticīgu, 
darbīgu un panākumiem bagātu 
Jauno 2018. gadu!

Informācijai: 
Krāslavas novada TIC un vie-

tējo suvenīru veikala (Pils ielā 2, 
Krāslavā) darba laiks svētku die-
nās:

24. decembris - 10.00 – 15.00;
25. - 26. decembris - brīvdiena;
31. decembris-1. janvāris - brīv-

diena. 
 Sagatavoja 

Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

Kategorija 2015. gads 2016. gads 2017. gads Pieaugums/
kritums 2017. g. 
salīdzinājumā 
ar 2016. g. 

Izmitināšanas
 iestādes

Iestāžu skaits – 29
13291 – LV tūristi 
3489 – ārzemnieki 
1.vietā – Krievija
2.vietā – Vācija
3.vietā – Nīderlande
Kopā: 16780

Iestāžu skaits - 36
15415 – LV tūristi 
2822 – ārzemnieki 
1.vietā – Vācija
2.vietā – Krievija
3.vietā – Lietuva
Kopā: 18237

Iestāžu skaits - 38
16005 – LV tūristi 
2951 – ārzemnieki 
1.vietā – Vācija
2.vietā – Krievija
3.vietā – Lietuva
Kopā: 18956

+719 (+ 4%)

Amatnieku
 darbnīcas

Darbnīcu skaits – 6
2975 – LV tūristi
220 – ārzemnieki
Kopā: 3195

Darbnīcu skaits – 5 
2575 - LV tūristi     
192 – ārzemnieki
Kopā: 2767

Darbnīcu skaits – 5 
2706 - LV tūristi     
295 – ārzemnieki
Kopā: 3001

+234 (+8,5%)

Krāslavas
Vēstures un
mākslas 
muzejs

4272 – LV tūristi
349 – ārzemnieki
1.vietā – Baltkrievija
2.vietā – Krievija
3.vietā – Polija
Kopā: 4621

5232 - LV tūristi
685 – ārzemnieki
1.vietā – Baltkrievija
2.vietā – Polija
3.vietā – Lietuva
Kopā: 5917

5343 – LV tūristi
562 - ārzemnieki
1.vietā – Baltkrievija
2.vietā – Polija
3.vietā – Lietuva
Kopā: 5902

-15 (-0,3%)

Piedrujas 
pagasta 
muzejs

142 – LV tūristi
15 - ārzemnieki
Kopā: 157

350 - LV tūristi 
20 - ārzemnieki
Kopā: 370

368 - LV tūristi 
13 - ārzemnieki
Kopā: 381

+11 (+3%)

Krāslavas
 Romas katoļu
 baznīca

2486 – LV tūristi
1041 – ārzemnieki
1.vietā – Lietuva
2.vietā – Polija
3.vietā – Vācija
Kopā: 3527

3039 - LV tūristi
713 - ārzemnieki
1.vietā – Polija
2.vietā – Krievija
3.vietā – Lietuva
Kopā: 3752

3182 – LV tūristi
620 – ārzemnieki
1.vietā – Lietuva
2.vietā – Polija
3.vietā – Baltkrievija
Kopā: 3802

+50 (+1,3%)

„Interesantas
 saimniecības”

Saimniecību skaits: 4
2929 –  LV tūristi
111 – ārzemnieki
1.vietā – Lietuva
2.vietā – Krievija
3.vietā – Francija
Kopā: 3040

Saimniecību skaits: 4
1089 - LV tūristi 
54 - ārzemnieki
1.vietā – Baltkrievija
2.vietā – Krievija
3.vietā – Turcija
Kopā: 1143

Saimniecību skaits: 4
1972 - LV tūristi 
264 - ārzemnieki
1.vietā – Krievija
2.vietā – Vācija
3.vietā – Polija
Kopā: 2236

+1093
 (+95%)

Aktīvā atpūta 
(laivu noma, ve-
losipēdu noma 
airsoft)

568 (Latvija, Francija, 
Anglija, Vācija, Krievi-
ja, Baltkrievija)

645 (Latvija, Krievija, 
Norvēģija, Vācija)

457 (Latvija, Ukraina, 
Izraēla, Lielbritānija) 

-188 (-30%)

KOPĀ 26655 – LV tūristi
5233 - ārzemnieki
KOPĀ: 31888

28299 – LV tūristi
4532 – ārzemnieki
KOPĀ: 32831

29976 – LV tūristi
4762 – ārzemnieki
KOPĀ: 34736 

+1677 - LV 
tūristi (+6%)

+230 – ār-
zemnieki (+5%)

KOPA: 
+1905 (+5,8%)

Gads 2014.g. 2015.g.           2016.g. 2017.g. Pieaugums 2017.gadā 
salīdzinājumā ar 2016.gadu

Skaits 1456 – LV tūristi
269 - ārzemnieki
1.vietā – Lietuva (64)
2.vietā – Krievija (51)
3.vietā – Francija (42)
Kopā: 1725

11174 – LV tūristi
1111 – ārzemnieki
1.vietā – Polija (250)
2.vietā – Lietuva (130)
3.vietā – Vācija (119)
Kopā: 12285

11761 - LV tūristi
1037 – ārzemnieki
1.vietā - Polija (190)
2.vietā – Baltkrievija 

(161)
3.vietā – Krievija (109)
Kopā: 12798

12262 – LV tūristi
1241 – ārzemnieki
1.vietā – Lietuva (145)
2.vietā – Polija (130)
3.vietā – Krievija (129)
Kopā: 13503

+705 (+5,5%)

Krāslavas novada TIC apmeklētāju statistika

Krāslavas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistika
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izglītība

UZVARA INFORMĀTIKAS 
OLIMPIĀDĒ VALSTĪ 

Mūsdienās tehnoloģiju pasaulē ar-
vien nozīmīgāku lomu spēlē atklātā 
pirmkoda programmatūra. Ikdienā 
nemaz neapzinoties, ar to saskaras 
ikkatrs interneta lietotājs, jo atklātā 
pirmkoda operētājsistēma „Linux” 
spēcina ap divām trešdaļām tīmekļa 
serveru. Diemžēl mūsdienu mācību 
programmās nepietiek laika to pa-
matīgi apskatīt. Lai šo tēmu skolēni 
padziļinātu, mēģinātu pētīt arī paši, 
Ekonomikas un kultūras augstskola 
sadarbībā ar Alberta koledžu un Lat-
vijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju 
29. novembrī rīkoja informātikas 
olimpiādi „Open Mind”, kurā tika 
pārbaudītas skolēnu prasmes darbā ar atklātā pirmkoda programmatūru. 
Šogad arī es piedalījos kā Krāslavas Valsts ģimnāzijas pārstāvis.

Olimpiāde norisinājās pārsteidzoši šaurā dalībnieku lokā - tikai 19. Taču 
konkurence izrādījās sīva. Olimpiādes uzdevumos bija ietverts gan erudīci-
jas tests par dažādiem atklātā pirmkoda programmatūras faktiem un vēsturi, 
gan praktiskā daļa, kuras ietvaros vajadzēja uz virtuālās mašīnas uzstādīt 
doto „Linux” distributīvu un to pielāgot. Jāatzīst, ka šo uzdevumu saturs 
bija ļoti praktisks, jo lielāko daļu no tiem, manuprāt, būtu jāprot veikt kat-
ram cilvēkam, kurš ikdienā izmanto datorus nopietna darba veikšanai. 

Diemžēl uz olimpiādes noslēgumu palikt neizdevās, jo bija ierobežotas 
iespējas ar sabiedrisko transportu laicīgi ierasties atpakaļ mājās, taču jau 
pa ceļam ar mani sazinājās olimpiādes organizatori, lai paziņotu, ka šogad 
Krāslavas Valsts ģimnāzija ir ieguvusi godpilno 1.vietu. Uzvara šajā olim-
piādē nodrošina man budžeta vietu studijām EKA vai AK, kā arī skolai or-
ganizatori dāvina planšeti un pārsteiguma balvu no LATA.

Vēlos izteikt īpašu pateicību informātikas skolotājām Nataļjai Loskutovai 
un Sandrai Nemeņonokai par piedāvāto iespēju piedalīties šajā pasākumā. 

Pauls Nartišs, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 11.c klases skolnieks 

Katru gadu decembra sākumā 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola 
pārvēršas par veselīgā dzīvesvei-
da teritoriju, jo mūsdienās vislie-
lākā vērtība ir tieši veselība. Viena 
no pedagogu darba prioritātēm ir 
radīt labvēlīgu izglītības vidi, un 
mūsu skola nodrošina ne tikai mā-
cību procesu, bet arī rūpējas par 
skolēnu veselību.  

„Mana veselība – mana bagātī-
ba” - ar šādu devīzi norisinājās da-
žādi pasākumi, kas bija paredzēti 
visām klašu grupām. Nedēļu ieva-
dīja tradicionālā akcija „Sarkanā 
lentīte”, kas uzskatāmi parādīja, 
cik daudz skolēnu apzinās veselī-
gā dzīvesveida nozīmi un ir infor-
mēti par riskiem savai veselībai. 

Veselības nedēļas koordinatore, 
bioloģijas skolotāja Jeva Bojarču-
ka, pastāstīja par rezultātiem un 
par to lielo darbu, ko veica pasā-
kumu organizatori – 12. a un b kl. 
skolēni. 

„Sākumklašu skolēniem bija jā-
īsteno veselīgā dzīvesveida prog-
ramma – „Veseli zobi” (1. klase), 
„Veselīga sirds” (2. klases), „Ve-
selīgas acis” (3. klases) un „Vese-
līgs cilvēks” (4. klases). Bērniem 
bija sagatavota interaktīva nodar-
bība, kurā tika iekļauts teatrali-
zēts uzvedums-pasaka „Dakteris 
Aikāsāp un septiņi zaķēni” un 
citas aizraujošas aktivitātes (mīk-
las, viktorīnas un spēles). Mazuļi 
labprāt vēroja, kā nepaklausīgie 
zaķēni izvairās no higiēnas notei-
kumu ievērošanas, un pārliecinā-
jās, cik svarīgi ir Daktera Aikāsāp 
padomi. Protams, pasakas fi nālā 
sākumskolas audzēkņi jau lieliski 
apzinājās, kādu ļaunumu veselībai 
nodara atteikšanās no elementāra-
jām higiēnas prasībām. Vecāko 
klašu skolēni spēļu formā atgādi-
nāja bērniem par to, cik svarīgi ir 
ievērot pareizu dienas režīmu, bet 

bērni veiksmīgi tika galā ar vi-
siem uzdevumiem. 

3.-4.kl. skolēni piedalījās Fut-
bola maratonā – reklāmspēlē par 
veselīgo dzīvesveidu un, uzrādot 
savu augsto fi ziskās sagatavotības 
līmeni, svinēja uzvaru pār vidus-
skolēnu komandu. Piektklasnieki 
un sestklasnieki skolotājas Ilonas 
Solimas vadībā sagatavojuši un 
noformējuši informatīvos buk-
letus par vīrusu izraisītu slimību 
profi laksi. Visaktīvākie bija 6.a un 
6. b kl. skolēni, ļoti interesanti un 
radoši darbi bija Annai Karnickai, 
Sintijai Širokihai, Irinai Korotko-
vai, Ksenijai Andžānei, Daniilam 
Pantelejenko, Evijai Petkunei, 
Annai Kozačukai, Renātai Pet-
rovskai („Kādi produkti jāēd ru-
denī un ziemā, lai neslimotu”). 
7.-8. kl. grupā notika interaktīvā 
spēle „Mācies pateikt „nē”!”. Tika 
izspēlētas dažādas situācijas, ne-
formālā gaisotnē tika pārbaudītas 
pusaudžu zināšanas un prasmes. 
Vecāko klašu skolnieces organi-
zēja 3.-6. klasēm zibakciju „Esi 
kustībā – esi skaists!”. 

5.-9. kl. skolēni konkursa „Ne-
smēķējošā klase” ietvaros pieda-
lījās aptaujā, bet vidusskolēni ap-
kopoja rezultātus un atspoguļoja 
tos uzskatāmās diagrammās. Visi 
devītklasnieki piedalījās konkursā 
„Ko tu zini par AIDS?”. Šī tēma 
pēdējo gadu laikā mūsu valstī 
kļūst arvien aktuālāka, diemžēl 
Latvija ir pirmajā vietā Eiropā gan 
HIV, gan AIDS izplatības ziņā. 
Konkursa gaitā 9. kl. skolēni uz-
zināja daudz jauna par šo problē-
mu, piemēram, par to, ka nedrīkst 
celt no zemes nekādas šprices, jo 
tās var būt infi cētas, kā arī par to, 
ka infi cēties ar HIV var konfl ikta 
laikā ar kausli, kam ir HIV. Vecā-
ko klašu skolēni bija sagatavojuši 
vizuālo informāciju par HIV infi -

cēto skaitu pasaulē, visās Baltijas 
valstīs, Latvijā un Latgalē. 

Fotoizstādes „Mums nav laika 
nodarboties ar muļķībām” ap-
meklētāji aizdomājās par to, ka 
situācijā, kad pusaudžiem ir pārāk 
daudz brīvā laika, viņi bieži vien 
nokļūst kompānijā, kurā iegūst 
kaitīgus ieradumus. Taču 10.-12. 
kl. skolēnu sagatavotajās foto-
grāfi jās varēja redzēt jauniešus, 
kas aizraujas ar kādu interesantu 
vaļasprieku – sportu, mūziku, zi-
nātni utt., un šie fotoattēli liecinā-
ja par to, ka tādi jaunieši noteikti 
ievēro veselīgu dzīvesveidu. 

Visi aktīvākie Veselības nedēļas 
dalībnieki saņēma atzinības raks-
tus un balvas. Mūsu skola izsaka 
lielu pateicību par veselīgajam 
dzīvesveidam veltītu aktivitāšu 
atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Aglonas un Dagdas 
novada komitejas izpilddirektorei 
Sandrai Molotokai.” 

12. kl. skolēni, kas veiksmīgi 
nodrošināja Veselības nedēļas pa-
sākumu īstenošanu, ieguva daudz 
pozitīvu emociju un iespaidu. 

Alīna Popa: „Viens no mūsu uz-
devumiem bija parādīt skolēniem, 
ka ievērot veselīgo dzīvesveidu 
var jautri un interesanti.”

Ilona Cimoško: „Man patika 
darboties ar bērniem, un vēl man 
bija patīkami dot labumu citiem 
cilvēkiem.”

Andris Spalvis: „Spēlējot futbo-
lu, mēs organizējām meistarklasi 
jaunāko klašu skolēniem, lai mo-
tivētu viņus trenēties un uzlabot 
savu veselību.” 

Varavīksnes vidusskolas au-
dzēkņi ir pārliecināti – lai dzīvotu 
laimīgi, ir nepieciešama laba ve-
selība!

Informāciju sagatavoja
 Galina Mikulāne

A. Semjonovas foto

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA- 

SKAISTĀKAIS ATKLĀJUMS 
DZIMTAJĀ NOVADĀ

Krāslavas Valsts ģimnāzijā apskatāma novada skolu 7.-9. klašu foto-
izstāde „Mans skaistākais atklājums dzimtajā novadā”.

Jaunie novadpētnieki no Varavīksnes vidusskolas, Indras, Izvaltas un 
Krāslavas pamatskolas

iesnieguši brīnišķīgas fotogrāfi jas ar „vizītkartēm”, kurās redzams 
katra autora savdabīgais skatījums uz viņa tuvāko apkārtni, tās dabu un 
kultūras objektiem.

Izstāde parāda, ka skolēni prot ieraudzīt skaisto un unikālo apkārt – 
dabu, tās gadalaiku pārvērtībās, noslēpumainos ciemiņus – savvaļas 
dzīvniekus un putnus. Viņi lepojas ar savas dzimtās puses kultūras man-
tojumu – dievnamiem un piemiņas zīmēm.

Ģimnāzijas audzēkņiem un viesiem ir ļoti iepatikušies krāsainie un 
sirsnīgie jauno fotomākslinieku darbi. Par gaumi nestrīdas, un katram 
patīk kāds cits darbs, bet, aptaujājot 7. klases skolēnus, izrādījās, ka 
viņu absolūtais favorīts ir ezītis no Angelinas Izotovas fotogrāfi jas „Va-
kara pastaiga” (Indras psk.). Tāpat par skaistākajām viņi nosauca Evas 
Veceles darbu „Ziedēšanas laiks” ( Krāslavas psk.), Jelizavetas Abrosi-
movas „Dzimtenes skaistums” (Indras psk.), Lindas Bernatovičas „Pa-
slēpās” (Indras psk.), Nataļjas Ostrovskas „Kur mana mamma?” (Indras 
psk.), Samantas Ruskules „Rudens parks” (Varavīksnes vsk.) u.c.

Novada Ģeogrāfi jas skolotāju metodiskās apvienības vārdā izsaku 
pateicību visiem fotogrāfi ju autoriem un viņu skolotājiem par brīnišķī-
gajiem darbiem, un cerams, ka visi tiksimies pavasarī mācību ekskursijā 
uz Rāznas Nacionālo parku.

                                                                        Romualda Veštere,
                                               Ģeogrāfi jas skolotāju MA vadītāja

8. decembrī 5 Krāslavas novada mazpulcēni, tai 
skaitā Krāslavas pamatskolas audzēknes Laura 
Kurpenika un Katrīna Lupika (8.b kl.), piedalījās 
konferencē „Kas ir jauniešu vērtību formula?”. 

Konferences mērķis bija veicināt sabiedrisko diskusiju 
par jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug, aktualizēt Lat-
vijas konstitucionālās vērtības un stiprināt jaunatnes orga-
nizāciju lomu mūsdienu Latvijas sabiedrībā. 

Konferences 1. daļā  uzstājās Latvijas eksprezidents Val-

dis Zatlers, kas uzsvēris dažādo cilvēcisko vērtību nozīmi 
jauniešu dzīvē, fonda „Namejs” vadītājs ģlt. Raimonds 
Graube, pievērsa uzmanību tam, kādā informācijas telpā 
mēs dzīvojam, bet Pasaules Skautu kustības organizācijas 
priekšnieks (2014-2017) Žoao Armando Gonsalves akcen-
tēja jautājumu par to, kādu pievienoto vērtību jauniešu ne-
valstiskās organizācijas sniedz sabiedrībai. 

2. daļā katram konferences dalībniekam bija iespēja dalī-
ties savā pieredzē un  meklēt atbildes uz jautājumiem, kas 
ir saistīti ar jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug. 

Konference notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, to 
organizēja Latvijas skauti un gaidas kopā ar Latvijas maz-
pulkiem.

Mūsu meitenes atzinīgi novērtēja iespēju dalīties pie-
redzē, dzirdēt citu jauniešu domas par to, kāda ir mūsdienu 
jauniešu formula.

Paldies par iespēju piedalīties konferencē sakām skolas 
direktorei, bet par sagādāto transportu - novada domei.

Konferences dalībnieku vārdā 
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja

 Ināra Grāve

KAS IR JAUNIEŠU VĒRTĪBU FORMULA?

VESELĪBAS TERITORIJA
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Es jums pasludinu lielu prieku! 

Mūsu balsis saplūst ar debesu eņģeļu kori, un mēs slavinām Kunga žē-
lastību: „Gods lai Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem ir 
labs prāts!” Saviļņoti un aizkustināti mēs atkal piedzīvojam Dieva atnāk-
šanu pie cilvēkiem. 

Mūsu ikdienā mēs redzam dzīvi citādāku. Bieži vien mēs neizjūtam tu-
vību ar Dievu un dzirdam tikai Viņa noslēpumaino klusēšanu. Taču mūsu 
sirdī ir paslēpušās gaišas, priecīgas cerības, ka Ziemassvētki var daudz ko 
mainīt uz labo pusi. Šajās dienās mēs vēlam cits citam labestību un mieru. 

Mēs gaidām labas pārmaiņas mūsu personīgajā dzīvē, mūsu valstī, 
mūsu pasaulē... Mēs gaidām brīnumu. Ikviens cilvēks ir liela vērtība 
mūsu Dievam. Kungs mīl mūsu pasauli, un Viņš mīl katru cilvēku! 

Kristus Piedzimšanas svētkos Dievs sastopas ar mūsu izmisumu, nogu-
rumu, šaubām un ar konfl iktiem. Sastopas un dāvā cilvēkiem piedošanu 
un cerību, spēku un mieru. Ziemassvētki atnesa gaismu un siltumu ne 
tikai Galilejas nakts tumsā un aukstumā. Ziemassvētki deva cerību un 
mieru ikvienam cilvēkam. Dievs nevēlas zaudēt nevienu no mums, un 
tāpēc Viņš Pats kļūst par cilvēku, lai glābtu cilvēkus. 

Dievs ir mūsu Aizbildnis un mūsu Glābējs. Šajā Eņģeļu vēstījumā iz-
paužas Ziemassvētku visdziļākā būtība: „Es jums pasludinu lielu prieku!”

Mīļie krāslavieši! Sveicu Jūs Kristus piedzimšanas svētkos! Šajos kris-
tīgo ģimeņu svētkos novēlu Jums, lai Dieva dēls stiprina jūsu ģimeņu 
saites. Lai jūsu ģimenēs valda miers un saticība, lai pieaug mīlestība starp 
vīru un sievu! Lai vecāku mīlestība apmirdz viņu bērnus! 

Visiem vientuļajiem cilvēkiem novēlu ģimenes atmosfēras izjūtu, kad 
viņi ir kopā ar saviem tuviniekiem. Cilvēks nav vientuļš. Jēzus ir nācis 
pasaulē, lai būtu kopā ar mums. Ja mēs aicinām Viņu un ļaujam Viņam 
ienākt, Viņš vienmēr ir ar mums. 

Ar lūgšanu - priesteris Janušs Bulašs 
Ziemassvētku vigīlijas dievkalpojumi: 
24. decembrī 
14.00 – Varnaviču baznīcā, 
16.00 – Priedaines baznīcā 
25. decembrī 
11.00 – Priedaines baznīcā

23. decembrī Ziemassvētku tirdziņš
Krāslavas Kultūras namā no 9.00 līdz 13.00 - Latgales amata meistaru darinājumi, Latgales kuli-

nārā mantojuma gardumi un cita produkcija. Darbosies foto stūrītis (2 EUR/no ģimenes). Aicinām pieteikties 
dalībniekus tirdziņam līdz 18. decembrim. Kontakttālrunis: +371 26163661 (Inga).

23. decembrī - pasākumi bērniem Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā (2., 3. stāvā), 
Pils iela 2, 11.00 – 13.00. Ziemassvētku rotājumu izgatavošana. Piparkūku cepšana un rotāšana.

13.00 – 15.00 „Atklāj leļļu pasauli!”. Iespēja iepazīties ar 700 porcelāna leļļu kolekciju, leļļu mājiņu ar 
mēbelēm, 13 leļļu ratiņiem. Darbosies foto stūrītis. Dalība pasākumos ir bezmaksas, bet fotografēšanās foto 
stūrītī – 2 EUR/no ģimenes.  

 Pārdod 2-durvju skapi ar antre-
solu (lietots, labā stāvoklī, krāsa 
– rieksts), ūdeļu kažoku (vidēja 
garuma, teicamā stāvoklī); jenota 
puskažoku, ondatras puskažoku, 
ādas jakas (melna, bēša). Viss - 
ļoti labā stāvoklī, 46.-50. izm. T. 
26831418. 

 Pārdod „Ford Mondeo” 2.0, 
dīzelis, 2006. g., tikko no Vācijas, 
teicamā tehniskā un vizuālā stā-
voklī; lietotu veļas mašīnu „LG”, 
labā stāvoklī, lēti. T. 29880811. 

 Pārdod jorkšīras terjera kucē-
nus (2.5 mēn). V eikta pirmā ve-
terinārā apskate, kā arī profi lakse 
pret cērmēm, kucēni ir vakcinēti, 
ir čips, Eiropas pase. Vecāki - ar 
kluba dokumentiem. Vairāk infor-
mācijas pa tālr. 28813346. 

 Pārdod senlaiku mēbeles, 
ozolkoka sienas pulksteni. T. 
25999839. 

 Santehniskie darbi: apkure, 
siltā grīda, ūdensvads, kanalizā-
cija, santehnikas uzstādīšana. T. 
26249515.

 Zāģēju, skaldu, salieku malku. 
T. 28221979. Viktors. 

 Pārdod VW Passat, dīzelis 2.0, 
2008.g., TA līdz 2018. g. jūnijam. 
T. 29344127. 

 Pārdod medu, 3 l – 20 eiro, ar 
piegādi. T. 26363427.

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

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Pārdod ziemas riepas 
235x75x15 (4 gab., lietotas), četru 
dzīslu kabeli 25 m (dzīslu diametrs 
4 mm), slēdzi „ПА-50” (500V; 
10A), dekoratīvos diskus (16, 4 
gab., jauni), auto „LAND RO-
VER” labā stāvoklī (1,8 benzīns; 
4x4; 8 litri uz 100 km; cena - 2800 
eiro). T. 27425418.

 Pārdodu lina sēklu 
raušus.T.22498065.

 Pērk vecos mopēdus: „Gauja”, 
„Rīga”, „Jawa”, „Delta”; motocik-
lus: „Jawa”. T. 22433510. 

9. decembrī Jelgavas 
sporta centrā notika Lat-
vijas čempionāts klasiska-
jā svaru stieņa spiešanā 
guļus, kas ir tradicionāli 
lielākais spēka sporta no-
tikums. Uz šo čempionātu 
ik gadu ir pulcējies ļoti liels 
dalībnieku skaits, šogad sa-
censībām reģistrējās 208 
dalībnieki, no kuriem star-
tēja 194. Čempionātā Latvi-
ju pārstāvēja 20 komandas, 
Lietuvu – četras.

Krāslavas novada godu čempio-
nātā aizstāvēja Krāslavas valsts 
ģimnāzijas 8.a klases skolēns Ai-
vis Plociņš, kurš startēja sub-ju-
nioru grupā līdz 18 gadiem, svara 
kategorija - līdz 66 kg un daudz-
kārtējais valsts čempions, rekor-
dists Viktors Ļebedevs, kurš star-
tēja vecuma grupā virs 70 gadiem, 
svara kategorija - līdz 83 kg.  

Abi mūsu sportisti sasniedza la-
bus rezultātus. Viktors Ļebedevs 
spiešanā guļus tika galā ar 110 kg 
smagu svaru stieni un izcīnīja 1. 
vietu. Aivis Plociņš spiešanā gu-
ļus pievarēja 100 kg un, izcīnot 
2. vietu, kļuva par vicečempionu, 

bet pēc spēka koefi cienta „Wilks” 
savā kategorijā viņam ir 1. vieta. 
Jāpiebilst, ka 2017. gada labākais 
Eiropas rezultāts sub-junioru gru-
pā līdz 18 gadiem, svara katego-
rijā - līdz 66 kg, ir 112,5 kg. 26. 
oktobrī Daugavpils čempionātā 
klasiskajā spiešana guļus ar rezul-
tātu 110 kg mūsu Aivis izcīnīja 1. 
vietu un guva absolūto vērtējumu 
spēka koefi cienta „Wilks”  visās 
jauniešu kategorijās.

Latvijas Pauerliftinga federācija 
ir iekļāvusi abus sportistus dalībai 

Eiropas čempionātos 2018. gadā. 
Viktors Ļebedevs aizstāvēs Lat-
vijas godu Eiropas veterānu čem-
pionātā klasiskajā spēka trīscīņā 
Zviedrijā, martā. Aivis Plociņš 
Latvijas izlasi pārstāvēs sub-ju-
nioru grupā līdz 18 gadiem klasis-
kajā stieņa spiešanā guļus Franci-
jā, augustā. 

Sportisti pateicas par atbalstu 
Krāslavas novada domei.

Ilmārs Plociņš, 
autora foto

SPORTSMŪSĒJIE SPORTISTI STARTĒS 
EIROPAS ČEMPIONĀTOS

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA AICINA 
UZ IZRĀDI „JAUNGADA BRĪNUMI”

26. decembrī - plkst. 10.00, 12.30, 15.00. Biļetes cena: bērniem - 1.00 EUR, pieaugušajiem - 3.00 
EUR.

28. decembrī - plkst. 11.30, 14.00. Biļetes cena: bērniem - 1.00 EUR, pieaugušajiem - 2.00 EUR.  
Tālrunis informācijai - 65681468.

JAUNGADA JAK SPĒLE

28.decembrī plkst.19.00 Krāslavas KN.  Biļetes var iegādāties 26.,27.,28. decembrī Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā un 28. decembrī Krāslavas KN no plkst.17.00. Biļetes cena - 4.00 EUR un 

3.00 EUR . Tālrunis informācijai - 65681468. 
SLUDINĀJUMI

PASĀKUMI DECEMBRĪ 


