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14. decembrī oficiālā vizītē viesojās Po-
lijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstniece Latvijas Republikā Monika Mi-
hališina.

Iepazīšanos ar pilsētu vēstniece sāka Krāslavas 
grāfu Plāteru vārdā nosauktajā poļu pamatskolā, kur 
tikās ar izglītības iestādes vadību un vēlāk apmeklēja 
skolas pasākumu – noskatījās piecu Latgales skolu 
teātra izrādes.

Vizītes turpinājumā Monika Mihališina tikās ar 
Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku. Sarunas laikā puses apsprieda sadarbības 
jautājumus ekonomikas, izglītības un kultūras jomā 
starp Polijas Uniejovas, Hajnovkas un Krāslavas pil-
sētām, kā arī poļu skolas darba tēmu Krāslavā.

Vizītes laikā vēstniece arī nolika ziedus pie piemi-
nekļa kritušajiem poļu karavīriem Krāslavas katoļu 
kapos, kā arī apmeklēja Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeju un apskatīja tur izvietotās ekspozīcijas.

KRĀSLAVU APMEKLĒJA POLIJAS VĒSTNIECE

Elvīras Škutānes foto

KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”
 IR KLĀT

Līdz 16. janvārim ikviens jaunais lauku uzņēmējs, kurš piedalījies 
LLKC rīkotajās mācībās, aicināts pieteikties dalībai konkursā „Lau-
kiem būt!”, ko jau septīto gadu organizē Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs (LLKC) un Valsts Lauku tīkls.

Konkurss ir turpinājums mācību ciklam, kas nupat noslēdzās 26 
LLKC birojos visā Latvijā. Mācību laikā kopumā 233 jaunie uzņēmēji 
apguva uzņēmējdarbības un mārketinga pamatus, attīstīja savu biznesa 
ideju, veica tirgus un konkurentu izpēti, kā arī fi nanšu aprēķinus. 

Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja: „Kon-
kursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā 
izstrādājuši biznesa plānu un saņēmuši sertifi kātu. Ja tavai biznesa ide-
jai un tās ilgtspējai notic kompetenta žūrija, tad tā ir lieliska iespēja 
noticēt sev un savam sapnim, lai nešaubīgi ietu un cīnītos par savas 
idejas īstenošanu dzīvē!”

Konkurss notiks divās kārtās: 1. kārta paredzēta februārī, kad dalīb-
nieki prezentēs, bet žūrija vērtēs visus konkursā iesniegtos biznesa plā-
nus. Šīs kārtas noslēgums norisināsies klātienē pasākumā „Izdzīvošanas 
skola”, kad dalībnieki gan prezentēs savas idejas un to prototipus žūri-
jas locekļiem, gan piedalīsies interaktīvās lekcijās un iepazīsies savā 
starpā. Virzīšanai uz konkursa otro kārtu tiks izvēlēti 16 fi nālisti pa čet-
riem katrā kategorijā. 

Atgādinām, ka konkursā apbalvo 4 labākās biznesa idejas katrā no 4 
konkursa kategorijām:

uzņēmējdarbības ideja LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ;
uzņēmējdarbības ideja NELAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ (t.sk. 

zivsaimniecība):
ražošana;
pakalpojumu sniegšana;
lauksaimniecības produkcijas PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪ-

ŠANA     (t. sk. mājražošana). 
Konkursa 2. kārta norisināsies martā, un tās laikā dalībnieki cīnīsies 

par galvenajām balvām. Kopējais balvu fonds ir 20 000 eiro. 
Interesenti savus biznesa plānus līdz 2019. gada 16. janvārim aicināti 

iesūtīt elektroniski uz e-pastu: laukiembut@llkc.lv. Ar detalizētākiem 
konkursa nosacījumiem var iepazīties nolikumā vai sazināties ar savu 
reģionālo LLKC konsultantu.

Konkursa „Laukiem būt!” atbalstītājs un lieldraugs ir valsts attīstības 
fi nanšu institūcija ALTUM, kas kopīgi ar LLKC piedalās apmācību pro-
cesā un konkursa žūrijā. 

Plašāka informācija: Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības nodaļas 
projektu vadītāja, tālr. 28475448.

Dārgie novada ļaudis!
Esam nodzīvojuši vēl vienu patiesi labu gadu, kurā kopīgiem spēkiem 

mums ir izdevies veikt Krāslavas pils parka stadiona un Krāslavas pils 
Amatu mājas - pils staļļu pārbūvi, sakārtot vairākas ielas, ceļus, attīstīt 
ražošanu un veikt citas investīcijas, tostarp arī Laimes muzeja izveidi 
Indras pagastā. Šogad esam pavirzījušies tālu uz priekšu jautājumā 
par Loģistikas parka attīstības projekta realizāciju pierobežā, kas vei-
cinās uzņēmējdarbību un uzlabos situāciju darba tirgū. Vārdu sakot, 
mums visiem ir, ar ko lepoties, esam arī gatavi jauniem izaicinājumiem 
un darbiem.

Mazāk bēdāsimies, ticēsim, cerēsim un nebaidīsimies paust savu 
prieku apkārtējiem, jo katrs smaids mūs dara labākus un veselākus, 
tātad – stiprākus! Būsim pārliecināti par sevi un savu veikumu, audzē-
sim ticību saviem spēkiem!  

Ziemassvētkos priecāsimies par mirdzošajām sniega pārslām, kas 
krīt zaļās svētku egles skujās, un domāsim gaišas domas! Būsim lab-
sirdīgi, nesavtīgi un vienmēr gaidīti! Lai ir veselība, lai katram sirdī mīt 
prieks, lai Ziemassvētku vecītis apciemo katru māju un ikviens bērns 
spēj noskaitīt kādu svētku pantiņu vai arī nodziedāt kādu dziesmu! Zie-
massvētkos būsim ģimenes lokā! 

Savukārt tradicionālo Jaunā gada uguņošanu aicinu sagaidīt kopā 
pie Krāslavas pils plkst. 1.00.

Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu un piepildītu Jauno gadu!
Gunārs Upenieks, 

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

Aicinām ikvienu noskatīties 
Jaunā gada uguņošanu

 1. janvārī plkst. 1.00 
pie grāfu Plāteru pils
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KRĀSLAVAS NOVADA 
CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA IR SAŅĒMUSI

 JAUNU GRĀMATU - 
VILIS MILEIKO. „MANAS DZĪVES STĀSTI”

Tā ir brīnišķīga dāvana – mūsu novadnieka, andrupenieša Viļa Mileiko dzī-
vesstāsts. Viļa mūžs nav bijis vienkāršs - 1932. gadā dzimis Andrupenes pa-
gastā, bet 1944. gadā ar ģimeni bija spiests emigrēt. Pamatskolu Vilis iesāka 
Latvijā, turpināja un pabeidza Dānijā, kur arī beidza ģimnāziju. Vēlāk aizce-
ļoja uz Kanādu, kur turpināja izglītību Toronto Universitātē - ieguva bakalaura 
grādu, bet Medicīnas fakultāti beidza Otavas Universitātē. Visu mūžu Vilis ir 
strādājis par ārstu, bijis sabiedriski aktīvs latviešu trimdinieku dzīvē. Pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas kopā ar sievu Āriju pievērsies mecenātismam un ik 
gadu fi nansiāli atbalsta studējošos jauniešus. Vilis nekad un ne-kur neaizmirsa 
par savu bērnību un dzimto zemi, arī atmiņās viņš refl ektē par Latgali, ticību un 
savu „zaudēto paradīzi”. 

Visi ir laipni aicināti iepazīties ar šīs personības dzīvesstāstu Krāslavas nova-
da Cen-trālajā bibliotēkā un Andrupenes pagasta bibliotēkā.

Solidaritātes fonda fi nansējumu
 ieguldīs valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu un valsts ceļu atjaunošanā 
Zemkopības ministrija ir sagatav  ojusi informatīvo ziņojumu par fi nansiālo 

palīdzību Latvijai no ES Solidaritātes fonda, ar ko valdība iepazinās otrdien, 
11. decembrī. 

Latvijā 2017. gada vasaras un rudens lietavu izraisītie plūdi radīja ievērojamus 
zaudējumus valsts un pašvaldību infrastruktūras objektiem (ceļiem, dzelzceļam, 
meliorācijas sistēmām) un lauksaimniecībai. Tāpēc Latvija pieteicās palīdzības 
saņemšanai no ES Solidaritātes fonda, 2017. gada 14. novembrī iesniedzot pie-
teikumu EK. Eiropas Parlaments un Padome 2018. gada 13. novembrī ir apstip-
rinājusi fi nansējuma mobilizēšanu no Solidaritātes fonda līdzekļiem, piešķirot 
Latvijai 17 730 519 eiro. 

ZM no EK ir saņēmusi lēmuma un tā pielikumu projektu, kurā jānorāda, kā 
Latvija plāno izlietot piešķirtos Solidaritātes fonda līdzekļus. Solidaritātes fonda 
līdzekļus Latvija ir tiesīga izlietot valsts un pašvaldību īpašumā esošo infra-
struktūras objektu (piemēram, ceļu un meliorācijas sistēmu) atjaunošanai tādā 
stāvoklī, kādā tie bija pirms bojājumu rašanās. ZM ir apzinājusi veicamos dar-
bus un sagatavojusi iespējamo objektu sarakstus.

Valdība otrdien akceptēja, ka no piešķirtās Solidaritātes fonda fi nansiālās palī-
dzības 13,7 miljoni eiro novirzāmi ZM pārraudzībā esošajam valsts SIA „Zem-
kopības ministrijas nekustamie īpašumi” - valsts un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu bojājumu novēršanai un atjaunošanai. Savukārt 4 milj. eiro novirzāmi 
Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” - 
valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu nostiprināšanai. 

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, 
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

projekti  

BIEDRĪBAS „SKOLA AR NĀKOTNI”
PROJEKTS INDRĀ

Šogad, Latvijas simt-
gades laikā, ikviens var 
ieguldīt savas idejas un 
brīvprātīgo darbu vides 
sakopšanā. Tā veidojam 
savu valsti, savu apkārt-
ni skaistu un pievilcīgu. 
Biedrība „SKOLA AR NĀ-
KOTNI” piedalījās Krāsla-
va novada domes organi-
zētajā projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu 
vidi”. Tika saņemts finan-
sējums projekta  „Indras 
pamatskolas ābeļdārza 
atjaunošana un apkārt-
nes labiekārtošana” rea-
lizēšanai.

Projekta īstenošanā piedalī-
jās biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” 
locekļi un vairāki Indras pamatskolas 
tehniskie darbinieki, daži vecāki un peda-
gogi, kā arī daži skolas audzēkņi. Rude-
nī tika iegādāti ābeļu, rožu un tūju stādi. 
Atjaunota lielākā daļa izzāģētā ābeļdārza 
un pārveidota puķu dobe skolas pagalmā. 
Tika atjaunotas un  nokrāsotas koka deta-
ļas un konstrukcijas pie skolas esošajam 
rotaļu laukumam un soliņiem.

Skolas ābeļdārzs regulāri tiek kopts 
(bojātās ābeles vai nolauztie zari tiek 
izzāģēti), tomēr tas pakāpeniski ir jāat-
jauno, lai ābeles ražotu regulāri un palik-
tu nākamajām paaudzēm.

Paldies Krāslavas novada domei par 
piešķirto fi nansējumu projektam „Ind-
ras pamatskolas ābeļdārza atjaunošana 
un apkārtnes labiekārtošana”. Paldies 
ikvienam, kurš piedalījās projektā pare-
dzēto darbiņu veikšanā. Kopā mēs varam 
daudz un mums ir nākotne! Paldies!

Inga Jākobsone, 
biedrības 

„SKOLA AR NĀKOTNI” 
valdes priekšsēdētāja 

Pateicoties Krāslava no-
vada domes organizētajam 
projektu konkursam „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi”, 
ikviens novada iedzīvotājs 
var piedalīties ar ideju un, 
paveicot pat nelielu darbi-
ņu, sakārtot un sakopt sava 
ciemata vai ielas kādu stū-
rīti, palīdzēt uzturēt kārtībā 
vai atjaunot kādu objektu.  
Ar piešķirtā fi nansējuma 
projektam „Miera ielas ro-
taļu laukuma atjaunošana 
Indrā” palīdzību tika no-
mainītas bojātās rotaļu lau-
kuma detaļas pret jaunām 
un bērniem drošām. Vasarā 
rotaļu laukumā savu brīvo 
laiku labprāt pavada ciemata bērni. Iepriekšējās 
konstrukcijas – slīdkalniņs, līdzsvara baļķis un 
koka pakāpieni laikapstākļu ietekmē bija krietni 
sabojāti un bērniem nedroši lietošanai. Izvēloties 
rotaļu laukumam koka materiālus, tie ar laiku jā-
atjauno. Paldies Indras pagasta pārvaldei, kura 
pirms vairākiem gadiem rotaļu laukumu ierīko-
ja. Mēs paši (bērni, vecāki un ielas kaimiņi) arī 
paši varam rūpēties par turpmāko saglabāšanu, 

skatīties, lai nekas netiek salauzts, laicīgi nomai-
nīt koka detaļas, lai rotaļu laukums bērniem būtu 
drošs. 

Paldies Krāslavas novada domei par piešķirto 
fi nansējumu projektam „Miera ielas rotaļu lau-
kuma atjaunošana Indrā”, kā arī Indras pagasta 
pārvaldei un tās darbiniekiem par palīdzību un 
atbalstu darbu veikšanā.

Miera ielas iedzīvotāji Indrā

„IEDZĪVOTĀJI VEIDO
 SAVU VIDI” INDRĀ

2018. gada 4. decembrī notika Ad-
ministratīvās komisijas kārtējā sēde, 
kurā tika izskatītas 15 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

- par dzīvnieku turēšanas, labturī-
bas, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu, divām personām 
tika uzlikts naudas sods 15 EUR ap-
mērā (katrai); 

- par nepilngadīgā iesaistīšanu alko-
holisko dzērienu lietošanā un smēķē-
šanā personai tika uzlikts naudas sods 
35 EUR apmērā; 

- par atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu divām perso-
nām izteikts mutvārdu aizrādījums;

- par braukšanu pa sējumiem vai 
stādījumiem ar automobili, traktoru, 
kombainu vai citu mašīnu personai 
tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmē-
rā;

- par apzināti nepamatotu polici-

jas izsaukšanu divām personām tika 
uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā 
(katrai);

- par naktsmiera traucēšanu (skaļu 
muzicēšanu, mūzikas atskaņošanu, 
remonta veikšanu, automašīnu signa-
lizāciju, cilvēku un mājdzīvnieku ra-
dītu troksni u.tml.) dzīvokļos, koplie-
tošanas telpās un uz ielām, kas traucē 
iedzīvotāju naktsmieru no plkst.22.00 
līdz 6.00, personai tika izteikts brīdi-
nājums;

- par elektroenerģijas patvaļīgu pa-
tērēšanu personai tika uzlikts naudas 
sods 70 EUR apmērā; 

- 3 personām lietvedība tika izbeig-
ta, pamatojoties uz LAPK 239.panta 
pirmās daļas 1.punktu.

   Administratīvās komisijas nāka-
mā sēde notiks 2019. gada 8. janvārī 
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 
20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA ZIŅO 

 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
 P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2019. 

gada I ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 31.12.2018.g. (ie-
skaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

    Slimokases administrācija
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Šogad ar Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda 
projekta „Rīteiropas vēr-
tības”* finansējumu tika 
veikta vērienīga Krāslavas 
pils staļļu ēkas (Amatu mā-
jas) rekonstrukcija. Oktob-
ra beigās ēkā tika atklāta 
ekspozīcija „Pi vīna golda”, 
kas stāsta par Krāslavā un 
novadā vēsturiski dzīvojošo 
tautību – latviešu, poļu, eb-
reju, krievu un baltkrievu – 
nacionālo virtuvi. 

Darbā ar dažādu tautību kultū-
ru un tostarp, kulinārā mantoju-
ma, izpēti un popularizēšanu ir 
iesaistījušās arī vairākas Latga-
les biedrības, piemēram, šī gada 
7. decembrī plkst.17.30 biedrība 
„Cilvēka attīstības centrs”, sa-
darbībā ar biedrībām „Kalkuna 
Nova” un „Arayn”, Krāslavas pils 
kompleksa Amatu mājā rīkoja eb-
reju kultūras vakaru. 

Biedrības „Cilvēka attīstības 
centrs” valdes locekle Dana Lah-
tionova pastāstīja: „Krāslavas 
pilsētas ģerboņa pieci airi sim-
bolizē kādreiz pilsētā dzīvojošās 
tautības: latviešus, poļus, ebrejus, 
krievus un baltkrievus. Katrai no 
tautībām bija savas tradīcijas un 
dzīves veids. Diemžēl Krāslavā 
gandrīz vairs nav ebreju tautas 
pārstāvju, un viņu tradīcijas, kā 
arī svētki, netiek svinēti. Ar cieņu 
pret pilsētas vēsturi un ebrejiem, 
kuri kādreiz dzīvoja Krāslavā, šo-
gad trīs Latgales novada biedrības 
aicina iepazīt ebreju kultūru un tās 
ietekmi, sanākt pie svētku galda 
un iepazīt Hanukas (Ziemassvēt-

ku) svinēšanas tradīcijas. Visi 
apmeklētāji varēja jautri pavadīt 
tumšo decembra vakaru, mielo-
joties ar gardiem virtuļiem, dejo-
jot tradicionālās ebreju mūzikas 
pavadījumā, kā arī spēlējot galda 
spēles.”

Pasākuma īpašie viesi: Klezmer 
ansambļu apvienība – Lietuva/
Rēzekne (dzīvā mūzika), Ilona 
Kangizere (dejas), Josifs Ročko 

(Hanukas svinēšanas tradīcijas), 
Jūlija Terešenko (galda spēles), 
ebreju kopienas pārstāvji (ebreju 
kulinārais mantojums).

Aktivitātes tika organizētas Lat-
gales NVO atbalsta programmas 
ietvaros, ar Krāslavas novada at-
balstu. 

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVAS PILS STAĻĻOS 
TIKS IEPAZĪTA 

EBREJU KULTŪRA

Pateicoties Krāslavas no-
vada domes organizētajam 
projektu konkursam „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi”, 
ikviens novada iedzīvotājs 
var īstenot savas idejas.

Arī domubiedru grupa „Futbo-
listi” izmantoja šo iespēju un ar 
projektam „Ghetto futbola lauku-
ma atjaunošana” piešķirto fi nan-
sējumu varēja nomainīt bojātos 
laukuma bortus pret jauniem un 
saremontēt laukuma karkasu. 

Vasarā šo laukumu aktīvi iz-
manto pilsētas iedzīvotāji, un lai-
ka gaitā tas jau bija pamatīgi no-
lietojies - borti bija ar caurumiem,  
bumba ripoja ārā, līdz ar to neva-
rēja pilnvērtīgi spēlēt.

Šobrīd laukums ir kārtībā, un 
mēs arī turpmāk sekosim, lai tas 
būtu sakopts un drošs lietošanai.

Domubiedru grupa 
 „Futbolisti”

 

ATJAUNOTS GHETTO FUTBOLA LAUKUMS

KRĀSLAVAS PILS STAĻĻOS
 PLĀNOTA GLEZNOTĀJA

 VALENTĪNA ZLIDŅA
 PIEMIŅAS ISTABA 

2019. gada 23. februārī apritēs 80 gadi, kopš dzimis gleznotājs Valen-
tīns Zlidnis. 

Mākslinieks un Valentīna Zlidņa draugs Osvalds Zvejsalnieks Zlidni 
raksturojis šādi: „Ilgus gadus pašmācības ceļā pamatīgi apguvis glez-
niecības amata prasmes, Valentīns izrādījās patīkami talantīgs, lai ietu 
savu ceļu mākslā. Viņš bija izaudzis līdz spējai apzināti transformēt da-
bas motīvus līdz emocionāli pamatotai stilizācijai, atmetot visu lieko, 
nebūtisko. Sevišķi jau daudzajos Krāslavas gleznojumos. Viņš patiešām 
mīlēja savu pilsētu – „Kroslaveņu”…”

2015. gadā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja iniciatīvu tika 
izveidots mākslinieka gleznu  katalogs „Dzimis Latgalē”, muzejā tiek 
rīkotas arī mākslinieka darbu izstādes.

Šobrīd pašvaldībai ir iecere ar ERAF projekta „Rīteiropas vērtības”* 
līdzfi nansējumu atjaunoto Krāslavas pils staļļu otrajā stāvā izveidot 
māksliniekam veltītu piemiņas istabu, telpā, kur mākslinieks savulaik 
dzīvojis un radījis. Uzsākts darbs pie dizaina koncepcijas izstrādes, pie-
miņas istabu plānots ierīkot līdz 2019.gada septembrim.

Laipni aicinām visus, kuriem krājumos ir Valentīna Zlidņa darbi, sazi-
nāties ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, lai vienotos par iespēju 
saņemt kvalitatīvu gleznas fotogrāfi ju virtuālās foto galerijas veidoša-
nai. Gaidām arī atmiņu stāstus par Valentīna dzīves notikumiem.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

*Uzziņai: Novērtējot sešu 
Latgales pašvaldību, tai skaitā 
Krāslavas novada domes, darbu 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
un attīstības jomā, to kopprojekts 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas 
vērtības” ir atbalstīts Eiropas re-
ģionālās attīstības fonda apakš-
programmas SAM 5.5.1 “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakal-
pojumus” pirmajā atlases kārtā. 
Saskaņā ar projekta koncepciju 
(vadošais partneris Daugavpils 
pilsētas dome, projekta kopējais 

budžets – EUR 5,88 milj.) tiek 
veidots kopējs tūrisma piedāvā-
jums vienota tūrisma galamērķa 
veidā ar savstarpēji papildinošu 
objektu loku, kas pārstāv Latgali 
visaptverošā veselumā – no 11. 
gadsimta Ludzas pilsdrupām un 
vācbaltu Borhu dzimtas reziden-
ces Preiļos, Krāslavas Plāteru 
dzimtas muižas un Aglonas bazili-
kas baroka spožuma līdz vecticīb-
nieku sādžām Daugavpils novadā, 
tehnikas muzejam un industriāla 
dizaina prezentēšanai Daugavpils 
cietoksnī. 

Krāslavas novada domes kā 

projekta partnera attiecināmo iz-
maksu budžets projektā ir 500 000 
EUR, šis fi nansējums ieguldīts 
vērienīgos Krāslavas pils staļļu 
rekonstrukcijas darbos, kas veik-
smīgi pabeigti šī gada maijā: tika 
veikta jumta nomaiņa visai ēkai, 
fasādes renovācija, komunikāciju 
pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā 
uz pils pagalma pusi, teritorijas 
labiekārtošana. Nepieciešamais 
papildu fi nansējums tika nodroši-
nāts no Krāslavas novada domes 
budžeta.
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- Vai var sacīt, ka sportam pievērsāties, spītējot trau-
mai, kas tika gūta, izkrītot mazam no divstāvu gultas?

- Ar vieglatlētiku es aizrāvos 15 gadu vecumā, kad mani, 
ļoti kustīgu bērnu, kurš pēc traumas pūlējās kaut ko da-
rīt sevis labā, pamanīja viens ratiņnieks. Viņš nodarbojās 
ar šaušanu un pastāstīja man, ka ir tāds paraolimpiskais 
sports, mudināja pamēģināt iet uz treniņiem Krāslavas 
Sporta skolā. Trenēties sāku pie Innas Radevičas. Spor-
ta skolā mani labi pieņēma gan bērni, gan pieaugušie, es 
uzreiz nolēmu – palikšu! Jau pēc gada Eiropas čempio-
nātā junioriem Somijā izcīnīju 3. vietu tāllēkšanā. Pēc 
tam katru gadu izcīnīju godalgotas 
vietas vai nu Eiropas, vai Pasaules 
čempionātā.

- Pēdējā Eiropas čempionātā 
vieglatlētikā triumfējāt šķēpa me-
šanas sacensībās. Kad tāllēkšanas 
vietā pievērsāties šķēpa mešanai?

- Profesionālajā sportā gadās lie-
las neveiksmes. 2012. gadā dienu 
pirms starta, iesildoties traumēju 
celi. Lecu pāri barjerām, nedaudz 
nepareizi noliku kāju, neizturēja 
menisks - plīsa. Veica magnētisko 
rezonansi, dakteris atļāva startēt. 
Savilka celi ar speciālu turētāju, un 
es startēju. Gatavojos sešiniekam, 
taču pat fi nālā netiku! Desmitā vie-
ta man bija liela neveiksme. Gadu 
netrenējos, tikai uzturēju sevi labā 
formā. Tobrīd mans treneris bija 
Uldis Kurzemnieks, kuram sacīju, 
ka vairāk nestartēšu šajā disciplīnā, 
gribu kaut ko mainīt un pievērsos 
šķēpmešanai, jo atcerējos, ka sko-
las laikā ļoti tālu metu granātu un 
bumbiņu, regulāri braucu uz rajona 
sacensībām. Lūdzu Uldi sameklēt man treneri jaunajā dis-
ciplīnā, ko viņš apsolīja izdarīt. Pēc pusgada saņēmu ne-
gaidītu zvanu – Uldis bija atradis man treneri Ināru Ape-
rāni, kura specializējas šķēpmešanā. Šobrīd gan sadarbība 
pārtrūkusi, jo sāku dzīvot Krāslavā. Šeit mans treneris ir 
Dmitrijs Duškins – pamatā svaru zāles apmeklējumiem.

- Kādas valstis, vietas apmeklējāt savas sportiskās 
karjeras laikā?

- Ļoti daudz: Jaunzēlande, Arābu Emirāti, Austrālija, 
Bangkoka, no Eiropas valstīm vieglāk būtu saukt, kurās 
nebiju. Esmu bijis arī Ukrainā, citās austrumzemes val-
stīs – ne.

Visjaukākā ir Jaunzēlande, kas, manuprāt, ne ar ko ne-
atšķiras no Latvijas. Tā ir ļoti, ļoti tālu (laika starpība - 13 
stundas), bet klimats līdzīgs, un tur arī ir sniegs. Jaunzē-
landes tumšā puse ir biežās zemestrīces – kamēr tur uzka-
vējos, notika piecas un viena 5,8 balles pēc Rihtera. Ap-
sēdos viesnīcā, gribēju ieslēgt televizoru un vienreiz ļoti 
„uzsita” – televizors „aizbrauca” sānis. Man saka: „Neuz-
traucies, mums te vismaz reizi nedēļā tā notiek. Piecos no 
rīta pamodos, sienas viļņojas, televizors te uz vienu pusi, 
te uz otru. Bet emocionālākais pārdzīvojums bija mājās. 
Dzīvojām Jaunzēlandes pilsētiņā nelielā trīsstāvu hotelī. 
Blakus - liela deviņstāvu viesnīca, pēc kuras no attāluma 
orientējāmies, kā tikt uz savu dzīvesvietu. Pēc sacensī-
bām atgriezos mājas, ieslēdzu televizoru un trāpu uz ziņu 
par to, ka Jaunzēlandē liela katastrofa, kurā bojā gāja ap 
200 cilvēku – zemestrīcē sabruka tā 9 stāvu viesnīca. Tā 
brīža izjūtas nevaru pat izstāstīt.

Nepatika Arābu Emirāti, kurp lidojām jau piecus gadus 
pēc kārtas, jo martā Dubajā ir sacensības. Nenormāls kar-
stums – plus 40 grādu pēc Celsija un smiltis. Novembrī 
Katarā bija 42 grādi. Izej piecas minūtes un gribas atpakaļ 
telpās, kur darbojas kondicionieri. Austrālijā pāris dienas 
uzkavējos caurbraucot, sacensību tur nebija, Bangkokā - 
arī caurbraucot. No Eiropas valstīm man patika Spānija 
– mana sapņu valsts, kurā labprāt dzīvotu. Tur ir kolosāli 
cilvēki, viņi tevi nepazīst, bet atnāks ciemos, sasveicinā-
sies, iepazīsies, aicinās uz pasākumiem. Arī klimats tur 
labs.

Ukrainu atceros ar to, ka vasarā jau plkst. 20.00 palika 
tumšs - ļoti nepierasti. Pirmoreiz Ukrainā biju ar grupu 
nometnē no Krāslavas Sporta skolas. Pirmā lielā nometne 
ārzemēs. Otrreiz jau sacensībās, bet tās neatceros.

- Kā pārnesat biežos lidojumus?
- Man tas ir kā braukt ar mašīnu – nekādu baiļu. Esmu 

lidojis tik daudz, ka redzu atšķirības pilotu meistarībā. 
Viens lidmašīnu piezemē līgani, ka nejūti, citam sanāk 
kā pa celmiem. Bet autovadītāji arī brauc dažādi, vai ne? 

Bija sarežģītas piezemēšanās, kad lidmašīna divas stun-
das lidoja ap Dubaju un piezemējās sāniski vēja dēļ.

- Kādi ir jūsu spilgtākie sportiskie panākumi?
- Lielākais sasniegums – izcīnītā zelta medaļa šķēpme-

šanā pērn Pasaules čempionātā vieglatlētikā Londonā. 
Trijos Pasaules čempionātos pēc kārtas biju otrais, cetur-
tajā beidzot izdevās izcīnīt pirmo vietu. Esmu trīskārtējs 
Eiropas čempions, bet Pasaules vēl nebiju. Tāpēc man tas 
ir vislielākais panākums.

Tāllēkšanā lielākais panākums ir 3. vieta junioros. Pēc 
tam rezultāts bija labāks, bet startēju pieaugušo grupā. Ei-
ropas čempionātos ceturtā vieta bija augstākais panākums 
šajā sporta disciplīnā. Ja esi sešiniekā, tiec uz augstas rau-
dzes sacensībām, un trijnieka sportistiem parasti piešķir 

fi nansējumu, bet ne vienmēr. Ja esmu vienības sportists, 
Latvijas paraolimpiskā komiteja maksā algu, ja esmu pir-
majā trijniekā Eiropā un pasaulē - plus treniņnometnes. 
Kad ir jāpiedalās lielās sacensībās, viņi prasa palīdzību no 
sportista pašvaldības, lai es tieku uz pasaules čempionātu.

Realitāte tāda, ka par 300 eiro mēnesī lielu algu nevar 
dzīvot un trenēties. Ja gada beigās neizmaksā valsts prē-
miju par panākumiem, tava sporta karjera beidzas. Tā ir 
noticis ar mani - izcīnīju pasaules čempionātā pirmo vie-
tu, domāju, ka tālāk viss būs kārtībā, varēšu trenēties un 
gatavoties olimpiskajām spēlēm. Realitātē tiku atalgots ar 
vizīti pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un kopbildi. 
Finansējuma trūkuma dēļ sports man palicis kā hobijs, ta-
gad primārais – darbs iztikšanai. Agrāk trenējos septiņas 
reizes nedēļā, tagad - trīs reizes. Rezultāts „neaiziet” tik 
ātri, fi zisko formu es mēģinu uzturēt, bet ar tehnisko nezi-
nu, kā būs. Pareiza plaukstas darbība, pareiza kāju kustība 
un darbība utt. Ja ik dienu šķēpu nemet, pazūd tehnika. 
Sliktāka tehnika- sliktāks rezultāts. Lai būtu labi panā-
kumi, visām kustībām jābūt automātiskām, sportā neder 
domāt un tad darīt.

- Kāpēc izvēlējāties tieši sporta skolotāja darbu?
- Nudien nebija tāda mērķa, vienkārši Krāslavā piedā-

vāja sporta skolotāja darbu Varavīksnes vidusskolā, un 
gāju pamēģināt. Es lepojos ar savu pilsētu un nekur ne-
kaunos pateikt, ka esmu krāslavietis. Kopš agras jaunības 
biju nospraudis sev mērķi pabeigt Latvijas Sporta peda-
goģijas akadēmiju un strādāt Krāslavas Sporta skolā, taču 
šobrīd vakances Krāslavas sporta skolā nav. Lielā stresa 
dēļ man nepatīk Rīga un vispār lielās pilsētas - visapkārt 
cilvēki, kuri tevi neierauga. Man jātiek uz lidostu, līdzi 
milzīga soma, Rīgā eju pa gājēju pāreju un visiem vienal-
ga - ies tev virsū, spers ar kāju pa somu un nepaies malā 
pussolīti. Tā tas bijis ne reizi vien. Tas negatīvi ietekmē 
nervu sistēmu, bet priekšā atbildīgi starti. Krāslava ir 
mierīga pilsēta, te jebkurā vietā varu nokļūt piecu minūšu 
laikā. Rīgā puse dienas jāpavada ceļā uz treniņu, atpakaļ, 
uz mācībām, atpakaļ utt. Man tika izteikti piedāvājumi 
kļūt par rīdzinieku, jo tas, redz, esot izdevīgāk no fi nan-
siālā aspekta - vairāk sponsoru naudas. Bet kā es varu būt 
rīdzinieks, ja dzīvoju Krāslavā? Manuprāt, neloģiski.

- Kā iejutāties jaunajā darbavietā?
- Mana paaudze bija daudz aktīvāka nekā tagadējā. Es 

redzu, ka bērniem nekas daudz neinteresē, un man ļoti, 
ļoti grūti kaut ko panākt savā darbā. Man šķiet, agrāk 
sporta skolotājam bija vieglāk skolā. Bet sports man ir 
tuvs, un es varu iemācīt. Man piedāvāja volejbola treni-
ņus fakultatīva grupām gan Varavīksnes vidusskolā, gan 

Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Bērniem patīk, ar prieku ap-
meklē. Taču tā ir cita tēma, viņi uz treniņiem nāk ar kon-
krētu mērķi, viņiem to vajag. Šiem bērniem treniņā ir liela 
interese, viņi klausās un izpilda.

Sporta stundā cita aina. Astoņas stundas klasei mācī-
ju servēt bumbu, kad pienāk ieskaites kārtošanas diena, 
skolēns jautā: „Kā tas jādara?” Viņš bija visās stundās, it 
kā klausījās, bet neko nezina. Lielai daļai tagadējo skolē-
nu neinteresē nekas. Stāv ar bumbu, skatās, kā rādu. Kad 
saku: „Darbojamies,” tie, kam vienalga, visu dara pa sa-
vam.

- Kā vecāki var ieinteresēt bērnu sportot?
- Atņemt mobilos telefonus un atstāt tos mājās. Strā-

dājot skolā, es ļoti labi redzu, ka šodien visiem bērniem 
no 3. līdz 7. klasei interesē tikai te-
lefons. Ir sporta tērps, bet uz stundu 
nepārģērbjas, jo zina, ja nepārģērb-
sies, varēs nesportot stundā. Rokā 
telefons – tā arī sēž dīkā, visu stundu 
spēlējot. Mācību programma tiek 
mainīta tā, ka sporta stundās rezul-
tāts vairs nebūs svarīgs, bērns varēs 
nopelnīt desmit balles, neuzrādot 
nekādu rezultātu. Šodien vērtējums 
veidojas no tehniskā izpildījuma, re-
zultāta, attieksmes pret stundu un ie-
sildīšanās vingrinājumiem. Ir bažas, 
ka rezultāts nākotnē tiks svītrots un 
skolotājs nevarēs izlikt atzīmi pēc 
rezultāta. Laikam ministrijā uzskata, 
ka sports skolā nav svarīgs priekš-
mets. Šodien skolā vēl ir bērni, 
kurus var aizvest uz vieglatlētu sa-
censībām, izcīnīt godalgotas vietas. 
Mani uztrauc, kā būs nākotnē?

- Kādi ir nākotnes plāni, turpi-
nāsiet strādāt par sporta skolotā-
ju?

- Pagaidām viss patīk un apmieri-
na. Šodien redzu bērnus, kurus var 

uztrenēt par labiem sportistiem, jo viņiem ir iedzimta 
kustība. To var arī iemācīt, bet profesionālajā sportā viņš 
ticamākais negūs lielus sasniegumus, ja nebūs šīs iedzim-
tās kustības. Ja būtu darbs sporta skolā, varētu izvirzīt lie-
lākus mērķus, bet izmantoju tās iespējas, kas ir.

Mūsu pilsētā visi komandas sporta veidi ir puišiem, bet 
meitenēm nav nekā. Rēzeknē, Dagdā, pat Ezerniekos ir, 
pie mums - nekā. Tajā pašā laikā zēni un daudzas mei-
tenes vēlas spēlēt volejbolu, vēlas trenēties. Biju spiests 
lūgt savam darba devējam, lai iedod man papildus brīvu 
dienu, jo treniņos ierodas 60 cilvēku un nezināju, kā tikt 
galā. Treniņus vadu Varavīksnes vidusskolā, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā strādāju ar 7-9. klases volejbolistiem, sa-
vukārt 10.-12. klases ģimnāzistus trenē Dmitrijs Duškins.

- Ko personīgi jums ir devis sports?
- Par kādu sportu runājam? Ja par profesionālo sportu, 

tad tas ir traumatisks sports. Ja par nodarbošanos ar sportu 
amatiera līmenī, tad es stiprāks paliku. Atnācu pie saviem 
fi zioterapeitiem, kuri ar mani darbojās pēc bērnībā gūtās 
traumas, un viņi jautāja: „Kā tu vispār ko tādu panāci?” 
Viņi bija neizpratnē. Man ir labās rokas paralīze, nevaru 
pievilkties pie stieņa, bet es piesēju sev smagumu, un, cik 
varu, kaut simts reizes dienā pa pusītei centos pievilkties. 
Pēc kāda laika svarus liku malā, jau varu pievilkties pilnī-
bā reizi. Šī pašdarbība radīja mugurkaula deformāciju, es 
sāku pievilkties ar abām rokām. Sāka sāpēt muskuļi, gadu 
sāpēja, tagad nekas nesāp. Pats sevi ārstēju ar sportu.

- Kādi ir jūsu hobiji?
- Vieglatlētika man ir darbs, bet hobiji - volejbols un 

makšķerēšana. Man volejbols ļoti patīk, kamēr būs iespē-
ja, spēlēšu. Makšķerēšana man ir lielākais hobijs, brīva-
jā laikā vienmēr dodos viens vai ar draugiem makšķerēt. 
Ķert zivis man bērnībā iemācīja tēvs, šodien uzskatu sevi 
par profesionālu makšķernieku. Krāslavā man savs dzī-
voklis, bet sapņoju par savu zemes gabalu ar dīķi laukos. 
Tā īstenošanu sāku aizpērn, kad savā novadā iegādājos 
īpašumā zemes gabalu ar lielu dīķi, kurā ielaistas zivis. 
Būtu jāuzbūvē pirtiņa, tālākā nākotnē arī māja jāuzbūvē 
no jauna.

- Ko jūs novēlētu saviem līdzjutējiem?
- Nekad nevajag apstāties, jācīnās un jāvirzās uz priek-

šu!
- Paldies par atbildēm! Lai jums arī turpmāk veicas!

Juris Roga
Foto no Dmitrija Silova personīgā arhīva

   NEAPSTĀTIES,
                 CĪNĪTIES 

                  UN SASNIEGT!

intervija

Latvijas paraolimpietis, medaļnieks Dmitrijs 
Silovs ir atgriezies savā dzimtajā Krāslavā un 
šobrīd koncentrējies darbam Varavīksnes vidus-
skolā, kurā viņš ir sporta skolotājs, kā arī vada 
volejbola pulciņu. Krāslava Dmitrijam ir vairāk 
nekā Rīga, Londona vai cita lielpilsēta kādā pa-
saules malā. Krāslava ir tā vieta, kurā sportists 
vēlējies dzīvot kopš bērnības un mērķtiecīgi uz 
to virzījies. Pabeidza Krāslavas Valsts ģimnāziju, 
aizbrauca dzīvot uz Rīgu, kur studēja kādu laiku 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un no-
darbojās ar profesionālo sportu. Iesāktās stu-
dijas pēc tās pašas programmas tagad turpina 
neklātienē Daugavpils Universitātē, specialitā-
te - sporta skolotājs un sociālo zinību skolotājs.
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RADOŠA UN
 SATURĪGA

 BRĪVĀ LAIKA
 PAVADĪŠANAI

   2017. gada rudenī biedrība „Ģi-
menes atbalsta centrs „ATVĒRTĪ-
BA”” iesniedza Krāslavas rajona 
partnerībā projektu „Radoša un 
saturīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju palielināšana Krāslavas 
novada iedzīvotājiem” ELFLA 
fonda un Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
ietvaros, aktivitāte „Atbalsts sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta 
ietvaros tika plānots izveidot pie-
mērotu vidi Krāslavas pareizticīgo 
baznīcas piebūvē – Brīvības ielā 
28 – 10, radošo pulciņu pieaugu-
šiem un bērniem organizēšanai, 
dažādā veida preventīvā, izglīto-
jošā un atbalstošā darba ar ģime-
nēm veikšanai. Kopīgas projekta 
izmaksas 9995,98 eiro.

 Kaut arī uzdevums bija ļoti 
sarežģīts, piebūves vide atradās 
nepiemērotā stāvoklī – ilgstoši 
netika veikts remonts, noveco-
jusi elektrisko vadu instalācija, 
sabojāti logu rāmji no iekšpuses, 
novecojis sanitārās telpas aprīko-
jums, nav pieslēgti radiatori pie 
centrālās apkures un cits.  Pakā-
peniski šis uzdevums tika risināts. 
Vispirms tika sakārtoti dokumen-
ti uz baznīcas piebūvi, vēlāk ar 
baznīcu parakstīts nomas līgums, 
kas ir reģistrēts zemes grāmatā un 
beidzot ķērāmies klāt kosmētiska-
jam remontam telpās.  To paveica 
atbilstoši noslēgtajām līgumam 
SIA „Renesanse”, kas jau bija pie-
rādījusi savu meistarību arī citos 
darbos saistībā ar pareizticīgo baz-
nīcu. Tomēr ar to darbi nebija bei-
gušies, jo galvenā problēma bija 
apkures sistēma, kas bija ļoti bēdī-
gā stāvoklī. Pateicoties Krāslavas 
novada domes atbalstam, prog-
rammai „Iedzīvotāji veido savu 
vidi”, ka arī mūsu uzticīgajiem at-
balstītājiem - Tatjanai Kozlovskai 
un „Latgran” organizācijai, pavei-
cām arī šo uzdevumu.  Protams, 
gribam cerēt, ka nākotnē paplaši-
nāsim teritoriju – izremontējot vēl 
vienu vai vairākas telpas.  Kaut arī 
projektu esam pagarinājuši līdz 
decembra vidum, darbi pakāpenis-
ki iet uz beigām, vēl atlika pārvest 
mēbeles no Rīgas Valsts tehniku-
ma, kas arī sniedza biedrībai nozī-
mīgu atbalstu, labiekārtojot jaunās 
telpas.

   Par projekta realizēšanu esam 
sirsnīgi pateicīgi gan ēkas saim-
niekiem – pareizticīgo baznīcas 
priesterim un draudzei, gan baz-
nīcas vadībai, kas sniedza lielu 
atbalstu dokumentu sakārtoša-
nā, gan projekta atbalstītājiem 
– Lauku atbalsta dienestam un 
Krāslavas rajona partnerībai par 
saprotošo un atbalstošo attieksmi,  
realizējot projektu, kā arī visiem 
pārējiem mūsu atbalstītājiem un 
palīgiem par kopīgu projekta rea-
lizēšanu. 

   Raisa Vagale, 
biedrības „Ģimenes atbalsta

 centrs „Atvērtība””
valdes priekšsēdētāja

senioru sleja
SLĒPOTĀJIEM

 JAUNAS TELPAS!
Krāslavas Sporta skolas distan-

ču slēpošanas nodaļas audzēkņi 
ar lielu prieku un gandarījumu 
iejūtas un augstu novērtē jaunās 
telpas. Tās pēc remonta ir gaišas, 
plašas, siltas, un galvenais - pie-
mērotas distanču slēpošanas īpa-
šajām vajadzībām. Šeit audzēkņi 
varēs mācīties smērēt savas slēpes 
treniņiem, jo ir moderna sistēma, 
kura parafīna tvaikus iesūc un tie 
nav kaitīgi veselībai. 

Lai jaunas telpas iedvesmo slē-
potājus trenēties ar lielāku atdevi 
un gūt gandarījumu no labiekārto-
tas un omulīgas vides!  

Distanču slēpošanas treneri, au-
dzēkņi un viņu vecāki īpaši patei-
cas Krāslavas novada domei par 
fi nansiālu atbalstu!

Ziemassvētki – brīnuma gaidī-
šanas laiks, kad krītoša sniegpārsla 
ienes mieru dvēselē un daba izdzīvo 
vistumšāko nakti, lai atkal dotu ceļu 
gaismai. Cilvēki šajā laikā kļūst la-
bestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pa-
saulei. 

Viss lielais sākas ar mazumiņu. 
Krāslavas pamatskolā no 3. līdz 
10. decembrim tika izsludināta 
labo darbu akcija - lai iepriecinātu 
vecos ļaudis pansionātā „Priedes”, 
ir jāuztaisa vismaz viens eņģelītis. 
Protams, būtu ļoti skaisti, ja labo 
darbu maratonā iesaistītos visi, bet 
jāņem vērā, ka katram no mums ir 
savas rūpes, savi darbi un sava ik-
diena, kas aizrauj ar savu straujumu 
un negaidītajiem pagriezieniem. 
Taču kopumā atsaucība bija negai-
dīti liela.  Nepilnas nedēļas laikā 
katru dienu bērni nesa uz skolu paš-
darinātus eņģelīšus, sniegpārsliņas, 
rotājumus. Prieks par ģimenēm, 
kurās vecāki atrada laiku un kopā ar 
bērniem veidoja rotājumus labdarī-
bai. Tieši ģimene ir labestības, sir-
snības un mīlestības avots un skola. 
Paldies jums, cienījamie vecāki, par 
sadarbību un bērnu iesaisti labdarī-
bas pasākumos.  Paldies tiem klašu 
audzinātājiem, kuri ar savas klases 
bērniem veltīja laiku un kopā izvei-
doja brīnišķīgus eņģelīšus! 

Otrdienas pēcpusdienā vairāk 
nekā 250 ar mīlestību un sirsnību 
darināti eņģelīši, daudzveidīgas un 
krāsainas sniegpārsliņas, dažādas 
svētku aplikācijas un pašu rokām 
veidoti rotājumi devās uz Krāsla-
vas veco ļaužu pansionātu „Prie-
des”. Ir jauki apzināties, ka ar savu 
mazo darbiņu vari kādam sagādāt 
patīkamas emocijas un lielu prieku. 
Pāris stundu laikā pansionāta telpas 
ieguva svētku rotu, arī veco ļaužu 
sejās atplauka svētku gaidu smaids. 
Paldies čaklajiem bērnu kluba „Spi-
cais” rūķīšiem par darbu - Aigaram 
Staņevičam, Dainim Batkovskim, 
Kristīnei Daļeckai, Liānai Plintai, 
Madarai Ērikai Daņiļevičai, Līgai 
Lipšānei, Diānai Višņakovai, Se-
bastianam Latkovskim. Gaišus un 
ģimeniski mīļus Ziemassvētkus! 

 Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas psiholoģe 

LSk un Nsk kopprojekta „Tikai 
kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros

VISS LIELAIS 
SĀKAS AR 

MAZUMIŅU

Ziemassvētku un Jaunga-
da svētku priekšvakarā cil-
vēki ir noskaņoti pozitīvi un 
cer uz labāko. Attaisnojot 
šīs cerības, decembris sā-
kās ar patīkamiem un pat 
unikāliem pasākumiem.

Pirmā ziemas nodarbība bija par 
to, kā iemācīties būt laimīgam, 
priecāties par dzīvi, būt pozitīvi 
noskaņotam jebkādos dzīves aps-
tākļos. Par to pastāstīja pedagoģe 
Dana Lahtionova, kas ne tikai pār-
liecinoši vēstīja par šādu prasmju 

nozīmīgumu, bet arī pati izstaroja 
pozitīvu enerģiju, uzlādējot ar to 
visus klātesošos. Seniori bija ļoti 
pateicīgi par negaidīti vienkāršu 
laimes recepti!

Tajā pašā dienā Senioru skolas 
vadītāji un daži dalībnieki sniedza 
interviju LNT televīzijas kanāla 
korespondentam. Valsts mēro-
ga medija uzmanību piesaistīja 
Krāslavas Senioru skolas popu-
laritāte un atpazīstamība. Iedves-
mojoties no mūsu piemēra, jau 
janvārī savu darbību uzsāks līdzī-

ga skola Kuldīgā. Reportāžu par 
šo nodarbību var noskatīties LNT 
kanāla arhīvā vai Senioru skolas 
profi lā sociālajā tīklā „facebook”.

Nākamajā dienā aptuveni 15 
Senioru skolas dalībnieki apmek-
lēja ebreju kultūras vakaru „Tum 
balalaika”, kuru var uzskatīt par 
vienu no spilgtākajiem mūsu pil-
sētas kultūras dzīves notikumiem. 
Šajā pasākumā piedalījās ne tikai 
seniori, bet arī citu paaudžu pār-
stāvji. Visu vecumu iedzīvotājus 
apvienoja gaumīga mūzika un 
sociālās dejas, kā arī patīkama 
iespēja satikties ar interesantiem 
cilvēkiem un iepazīties ar bagāto 
ebreju kultūras mantojumu.

Decembra vidū notika māks-
linieces Ingas Skumbiņas otrā 
meistardarbnīca, kurā darbojas 
tie seniori, kas izteica vēlēšanos 
apgūt fi lcēšanas tehniku. Šoreiz 
senioriem tika piedāvāts izgatavot 
dekoratīvos ziedus, ko var izman-
tot kā rotu apģērbā vai kā stilīgu 
aksesuāru. Radošuma prieks un 
meistares praktiskā palīdzība deva 
iespēju radīt brīnumu pašu rokām!

Tatjana Azamatova

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

kultūra

 Trešās Adventes priekšvakarā 
bibliotēkā pulcējās mūzikas cienī-
tāji uz novadnieka Oskara Peipiņa 
un viņa grupas albuma „The Be-
atles Forever” („Bītli uz mūžu”) 
prezentāciju. Grupa, kuras sastāvā 
ir profesionāli mūziķi: Erna Dau-
gaviete – čels un bek-vokāls, Olga 
Minina - vijole, Oskars Peipiņš – 
balss un tamburīns, Oskars Peipiņš 
(juniors) – klasiskā ģitāra, 2018. 
gadā ierakstīja albumu ar mūžam 
jauno bītlu dziesmu kaverversijām. 
Albuma tapšanā piedalījās arī Elī-
ze Luīze Leja – fl auta, Anno Mini-
cus – mežrags, Jāzeps Podnieks - 
sitamie instrumenti, Jānis Narbuts 
– elektriskā ģitāra.

 „The Beatles” (Bītli) bija pop-
mūzikas un rokmūzikas grupa no 
Liverpūles, Apvienotās Karalistes. 
Grupa pastāvēja no 1960. gada līdz 
1970. gadam, bet vēlāk 1990. ga-
dos uz īsu brīdi atkal apvienojās. 
Grupas lielāko panākumu gados 
tās dalībnieki bija Džons Lenons, 
Pols Makartnijs, Džordžs Hari-
sons un Ringo Stārs. Tā bija viena 
no komerciāli visveiksmīgākajām 
grupām populārās mūzikas vēstu-
rē. Tās inovatīvajai mūzikai bija 

liela ietekme arī uz Latvijas mūzi-
kas kultūras izveidi, kad veidojās 
pirmās pop un rok grupas. 

Koncerta pirmajā daļā skanēja 
populāras dziesmas no Džo Dasē-
na, Borisa Grebenščikova grupas 
„Akvarium”, Konstantīna Nikoļ-
ska grupas „Voskresenie” reper-
tuāra. Netika aizmirsts arī ekstra-
vagantais latviešu mūzikas autors 
Imants Daksis. Oskars Peipiņš 
prezentēja arī savu jauno dziesmu 
„Trīs sveces”. Septiņdesmitajos 
un astoņdesmitajos gados autors 
aktīvi darbojās Krāslavas Kultū-
ras nama vokāli instrumentālajā 
ansamblī un bija pazīstams kāzu 
muzikants. 

Koncerta otrajā daļā tika izpil-
dītas 13 dziesmas no grupas „The 
Beatles” repertuāra. Skanēja slave-
nākās „Yesterday” (Vakar), „No-
rwegian Wood” (Norvēģijas koks), 
„Julia”, „Across The Universe” 
(Visā Visumā) un citas. Kopumā 
albumā ir ietverti 26 skaņdarbi. 
Pirmā grupas uzstāšanās notika 
Rīgā, otrā – Krāslavas klausītā-
jiem. Nākamais koncerts ir plānots 
Liepājā. Vairāk nekā divas stundas 
ilgais ceļojums mūzikas pasaulē 

paskrēja nemanot, atstājot patīka-
mas emocijas un gandarījumu par 
dzirdēto.

 Paldies mūziķiem par labdarības 
akciju Ziemassvētku priekšvakarā 
un īpašo sajūtu, aizvedot ceļojumā 
pa bītlu mūzikas pasauli.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada 

Centrālās bibliotēkas direktore  

„BĪTLI UZ MŪŽU!”



6
izglītība

Strauji tuvojas I semes-
tra un gada noslēgums. Lai 
mūsu skolēni uzkrātu spē-
kus pēdējam mācību mēne-
sim un dažādiem pārbaudī-
jumiem, decembra sākumā 
tiek rīkota ikgadējā Veselī-
bas nedēļa. Tās galvenais 
mērķis – veicināt veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī pievērst 
lielāku uzmanību profilak-
sei. Par to, kā Varavīksnes 
vidusskolā bērniem palīdz 
rūpēties par veselību, pa-
stāstīja pasākuma koordi-
natore, bioloģijas skolotāja 
Jeva Bojarčuka.

- Kuras aktivitātes ir īpaši 
populāras skolēnu vidū un ne-
zaudē savu aktualitāti vairāku 
gadu garumā?

- Piemēram, akcija „Sarkanā 
lentīte”, kas ir AIDS solidaritātes 
simbols, tā tiek organizēta, lai vei-
cinātu iecietību un mazinātu sa-
biedrības aizspriedumus un naidu 
pret HIV infi cētiem cilvēkiem un 
AIDS pacientiem. Sarkanā lentīte 
simbolizē cerību, ka drīzumā tiks 
atklātas zāles, ar kurām varēs iz-
ārstēt HIV infekciju, un vakcīna, 
kas pasargās no infi cēšanās.

- Varavīksnes vidusskola aktī-
vi piedalās dažādos veselību vei-
cinošos projektos. Vai Veselības 
nedēļas programmā tika ietver-
tas arī šādas aktivitātes?

- Mūsu skola piedalās projektā 
„Esi vesels Krāslavas novadā!”, 
un daudzi skolēni savās atsauks-
mēs atzinīgi novērtēja aktivitāti 
„SOS profi lakse”, jo ieguva daudz 
zināšanu un praktisko padomu, 
kas palīdzēs rūpēties par veselību 
ikdienas dzīvē.

- Vai skolēniem arī šogad bija 
nodrošināta iespēja piedalīties 
kādā izglītojošā konkursā, lai 
iegūtu informāciju par kādu ak-
tuālu problēmu mūsu valstī?

- Šogad mūsu skolas audzēk-
ņi veiksmīgi piedalījās starpno-
vadu konkursā „Ar zināšanām 
pret HIV”, kura mērķis ir skolē-
nu informētības un izglītošanas 
veicināšana par HIV profi laksi 
un agrīnas diagnostikas nozīmī-
bu. Latvijā 2018. gada laikā tika 
veikts pētījums „HIV stigmas 
indekss”, kas pēc vienotas meto-
doloģijas veikts vairāk nekā 90 
pasaules valstīs. Svarīgi zināt par 
to, ka HIV var būt blakus ikvie-
nam no mums. Piemēram, 18% 
stigmas pētījumā aptaujāto ir aug-
stākā izglītība, 60% - vidējā vai 
profesionālā izglītība. 77% no 
viņiem ir darbs, un vairāk nekā 
puse jeb 52% no viņiem atzīst, ka 
nekad dzīves laikā nav bijis prob-
lēmu apmierināt savas sadzīves 
vajadzības.

- Kādi pasākumi bija pare-
dzēti sākumskolēniem un pa-
matskolēniem?

- 12. klases skolēni sagatavoja 

Veselības stundas, kuru pamatā 
tika izmantotas visaktuālākās me-
todes – bērni bija nevis klausītā-
ju lomā, bet darbojās kā pētnieki 
un stundas noslēgumā patstāvīgi 
izveidoja veselības formulu. Sā-
kumskolēni nepiespiestā atmosfē-
rā atkārtoja dažādus svarīgus jau-
tājumus, kas ir saistīti ar ikdienas 
higiēnu, zobu veselību, veselīgu 
miegu, datoratkarības profi laksi 
u.c. Tika organizēta 9. klases sko-
lēnu testēšana par veselības profi -
lakses jautājumiem.

- Kuras aktivitātes bija īpaši 
populāras skolēnu vidū?

- Savās atsauksmēs Veselības 
nedēļas dalībnieki uzsvēra, ka 
viņiem patika vizuālais noformē-
jums - dažādi informatīvie plakāti, 
kā arī interesantas un aizraujošas 
tikšanās ar ārstiem.

- Veselības nedēļa ir beigusies, 
gaidīsim nākamo. Ko jūs gribē-
tu novēlēt mūsu skolēniem un 
viņu ģimenes locekļiem?

- Pirms 2400 gadiem sengrieķu 
fi lozofs Sokrats secināja: „Veselī-
ba nav viss, taču dzīve bez veselī-
bas nav nekas.” Šie vārdi, manu-
prāt,  ir ļoti aktuāli mūsdienās, kad 
veselīgs dzīvesveids kļūst arvien 
populārāks, un mēs palīdzam bēr-
niem rūpēties par veselību.

Skola izsaka lielu pateicību par 
veselīgajam dzīvesveidam veltītu 
aktivitāšu atbalstu Latvijas Sarka-
nā Krusta Krāslavas, Aglonas un 
Dagdas novada komitejas izpild-
direktorei Sandrai Molotokai

Intervēja Galina Mikulāne

JEVA BOJARČUKA: 
„MĒS PALĪDZAM BĒRNIEM
 RŪPĒTIES PAR VESELĪBU”

NEAIZMIRSTAMĀ 
TIKŠANĀS 

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ  
Laikā, kad Latvijas valsts svinēja savu dzimšanas dienu, Krāslavas 

Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēnus uzrunāja Eiropas Parlamen-
ta tulkotāju padomes vadītāja Inese Makaluma (Nalivaiko). Kā galve-
no tēmu diskusijai Inese izvēlējās karjeru un karjeras iespējas. Viņa 
aicināja arī mūs uzdot jautājumus, lai spējam labāk iepazīt gan viņas 
profesiju, gan arī ceļu, kā viņa nonāca līdz Eiropas Parlamentam. Mēs 
spējām sekmīgi izanalizēt, izspriest un padiskutēt par tiešām svarīgiem 
un mums nozīmīgiem jautājumiem. Inese pārdomātā un patīkamā vidē 
ļāva abām iesaistītajām pusēm veidot savstarpēju dialogu. Šī bija lielis-
ka iespēja satikties, iepazīties un parunāt.

Neformāla diskusija, kuras laikā varēja uzzināt par viltus ziņām, dez-
informāciju, kā tās atšķirt no patiesības un kā interneta vide un sociālie 
tīkli ietekmē sabiedrību un jauniešus, ilgi paliks atmiņā. Šī diskusija 
mūsos savā ziņā attīstīja medijpratību, kas šobrīd ir svarīgi, jo interne-
tam nu jau neapstrīdami ir milzīga loma mūsu dzīvē.

Inese stāstīja par karjeru, karjeras iespējām, aicināja aizdomāties par 
pieejamo izglītību. Tā kā tēma bija aktuāla un svarīga, sarunā iesais-
tījās visi klātesošie, tādēļ arī dialogs starp mums izdevās strukturēts, 
kas ir ļoti būtiski. Mūsu skolas absolvente mudināja mūs būt aktīviem, 
izmantot iespējas, veidot sakarus un sadarboties ar citiem skolēniem, jo 
tas turpmāk noderēs.

Antra Umbraško, 
11. klases skolniece

 Svētku vainagā ir aizdegta otrā svece, visi dzīvo-
jam Ziemassvētku brīnuma gaidās, bet rit arī ikdie-
nas skolas dzīve. Krāslavas pamatskolā 6. decembrī 
notika 7.-9. klašu konkurss „Dabaszinātnes un ma-
temātika”. 

Katru klasi pārstāvēja piecu skolnieku komanda. 
Konkurss tika organizēts pa darba stacijām, kurās 
katrai komandai bija jāparāda savas zināšanas sep-
tiņās jomās: fi zikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, 
informātikā, ģeogrāfi jā un robotikā. Pamatā stacijās 
skolnieki veica praktiska satura uzdevumus – veidoja 
kuba modeli, centās saslēgt elektrisko ķēdi, bet liela 
nozīme bija arī komandas saliedētībai, prasmei sa-
dalīt pienākumus un darboties kā vienam veselam. 
Var teikt veiksmīgi tika pielietots jaunais kompeten-
ču apguves princips, jo skolnieki demonstrēja savas 
zināšanas nestandarta situācijās – veidojot kuba mo-
deli, digitālajā kartē rādot Latvijas pilsētas, saslēdzot 
elektrisko ķēdi, lai radītu gaismu, mēģinot no atse-
višķām detaļām izveidot maksimāli daudz kustīgu 
robotu, saliekot cilvēka acs modeli, veidojot kolāžu 
datorā un pētot tilpuma īpašības. Pirmo vietu ar vie-
nādu punktu skaitu dalīja divas komandas: 9.a klases 
komanda (Edvīns Geks, Sintija Gendele, Maksims 
Parazeka, Rihards Lukjanskis un Everita Skeršķā-
ne) un 8.a klases komanda (Aigars Staņevičs, Raivis 
Vēvers, Raivis Markevičs, Samanta Prikšāne, Laura 
Mihejeva), otro vietu ieguva 7.c klase, bet trešo vietu 
un 7.b klase.

Pasākuma noslēgumā direktora vietnieces mācību 

darbā Lolita Dzalbe un Janīna Samsanoviča katrai 
klasei pasniedza diplomus un pārsteiguma balvas. 
Atzinības saņēma arī visi skolotāji. Pasākumā pabūt 
un uzmundrināt skolniekus laiku atrada arī skolas di-
rektore Vija Konceviča.

Skolnieki pasākumu vērtē kā interesantu, jo apgu-
va jaunas prasmes un katrā darba stacijā uzdevumi 
bija dažādi, tāpēc laiks pagāja nemanot un gribējās 
darboties vēl. Liela daļa skolnieku raksta, ka gaidīs 
nākamo gadu, lai atkal piedalītos šādā konkursā. Tā-
pēc likumsakarīgi, ka skolnieki saka paldies saviem 
priekšmetu skolotājiem Vijai Leikumai, Inārai Grā-
vei, Silvai Skridei, Jeļenai Japiņai, Daigai Kušnirei 
un Jānim Laizānam par interesantajiem uzdevumiem 
darba stacijās, kā arī pasākuma organizatorei – sko-
lotā jai Ligitai Pelnikai.

Jura Rogas foto

DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

Ar mērķi precizēt konkrētu deju iestudējumus un gūt skatuves piere-
dzi Krāslavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi šī gada 5. 
decembrī pulcējās Krāslavas KN. Tas bija 1.koncerts-kopmēģinājums, 
gatavojoties 2020. gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku deju repertuāra pārbaudes skatei, kas notiks 2019. gada 6. martā. Uz 
skatuves kāpa gan paši jaunākie, 1. klašu dejotāji, kam tā bija pirmā ie-
spēja izdejot savu repertuāra deju uz lielās skatuves, gan pieredzējušie, 
kas pabijuši jau 2 lielajos Deju svētku uzvedumos Rīgā.

Deju skolotāji vēroja savus kolektīvus no zāles, pēc kopmēģinājuma 
kopā ar deju skolotāju metodiskās apvienības vadītāju veica detalizētu 
deju iestudējumu analīzi. Būs arī 2. kopmēģinājums februārī, līdz tam 
katrai deju grupai jāiemācās viss repertuārs.

Šī ideja - pirms skates izdejot visiem deju kolektīviem savas dejas 
un arī pašiem būt skatītāju vidū, radās ikgadējā rudens seminārā oktob-
ra sākumā, kad deju skolotāji sanāca kopā un runāja par Deju svētku 
nepārtrauktības procesa nodrošināšanas - regulāras darbības aspektiem 
(darba vide, tehniskais nodrošinājums, pieredze un metodiskais mate-
riāls), gatavojoties kārtējiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Kopā uz skatuves kāpa ap 300 dejotājiem, ar savu sniegumu mūs prie-
cēja arī kaimiņu novada dejotāji no Preiļu pamatskolas.

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe,
Anatola Kauškaļa foto

GAN MAZIEM, GAN LIELIEM 
DEJOTĀJIEM SVARĪGA 
SKATUVES PIEREDZE
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izglītība

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

 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.
 Jebkuras sarežģītības au-

tomobiļu ritošās daļas 
remonts.T.29413904.

 Steidzami tiek pārdots 1-ista-
bas dzīvoklis, kopējā platība - 40 
m2. Dzīvoklis atrodas 5-stāvu ēkas 
4. stāvā. Tuvumā atrodas veikals 
„Beta”, „Maxima”, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskola. Tīra kāpņu-
telpa, klusi un labi kaimiņi. Cena 
- 3800 eiro. T. 28992029.

 Jauna sieviete meklē darbu. Ātri 
mācās. Pārvalda latviešu, krievu, 
angļu valodu. Tālr. 26963176.

 Jauns puisis meklē darbu. Viegli 
apmācāms. Tālr. 26963176. 

 Datortehnikas remonts. T. 
20200442.

 Elektriķa pakalpojumi. T. 
20200442.

 Pārdod „Volkswagen Passat Va-
riant”, universāls, 1991. izlaiduma 
gads, dzinējs -1.8, benzīns, manu-
ālā pārnesumkārba. Tehniskā ap-
skate - līdz 2017. gada decembrim. 
Cena - 350 eiro. T. 28724619. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli (is-
tabas izolētas), 4. stāvs. Saulai-
nā puse. Bez balkona. Vajadzīgs 
remonts. Cena - 4000 eiro. T. 
28724619.

 Pārdodu divas kazas un āzi. 
Cena - 50 eiro.T.28724619. 

 Nozaudētas automašīnas atslē-
gas. T. 29691491, 29587263. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 103. 
sērija, 53 m2, Raiņa iela 11, 4. 

stāvs, lodžija, logi - stikla paketes. 
Vajadzīgs remonts. T. 256567114, 
29377823.

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

sludinājumi

Novembra beigās Iecavā 
notika nacionālais debašu 
turnīrs. Debatētāju koman-
das no visas Latvijas deba-
tēja par tēmu „Vai valstij ir 
jāuzrauga informatīvā tel-
pa internetā”. Tēma ir ak-
tuāla, jo līdz ar informācijas 
daudzuma palielināšanos, 
pieaug arī dezinformācijas 
un viltusziņu skaits. Viens 
no svarīgākajiem mūsdienu 
izglītības uzdevumiem mā-
cīt skolēniem medijpratību, 
t.i. attīstīt kritisko domāša-
nu, lai jaunieši spētu orien-
tēties plašajā informācijas 
plūsmā. 

Nacionālajās debatēs ģimnāzi-
jas 11.c klases debašu komanda 
– Antra Umbraško, Loreta Makņa 
un Daniels Dukaļskis, uzvarot trīs 
kārtās un spēlējot pusfi nālā, iegu-
va 3. vietu valstī. 

Debašu tēma bija pietiekami sa-
režģīta, jo bija jāatrod argumenti 
un liecības gan tēmas apstiprinā-
šanai, gan noliegšanai, taču ģim-
nāzisti ar to veiksmīgi tika galā. 
Lūk, ko atzīmē paši debatētāji 
– Loreta: „Man ļoti patika, pirm-
kārt, tā bija vienreizēja iespēja 
izkļūt ārpus komforta zonas un 
redzēt, uz ko mēs esam spējīgi. 
Kā izrādījās, uz diezgan daudz 
ko. Otrkārt, tā bija iespēja satikt 
daudz jaunu paziņu un vienkārši 
labi pavadīt laiku. Protams, mums 
ir vēl daudz vietas izaugsmei un 
ir, uz ko tiekties!” Daniels: „Tēma 
interesanta, bet, manuprāt, grūtāka 
par pagājušo gadu, jo, kaut arī bija 
daudz argumentu abām pusēm, 
ļoti pārliecinošas un spēcīgas lie-
cības sameklēt bija grūti.  Uzska-
tu, ka startējām labi. Turnīrā starp 
komandām valdīja laba atmosfēra, 
tiesneši objektīvi (vismaz mums 
bija tādi). Garšīgi baroja.”

sports

8. decembrī Krimuldā notika Latvijas čempionāts 
klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus. Vairāk nekā 
160 sportistiem bija iespēja cīnīties par jauniem Lat-
vijas rekordiem un godalgotām medaļām. 

Šajā tradicionāli lielākajā spēka sporta pasākumā 
startēja arī trīs krāslavieši: Viktors Lebedevs, Pāvels 
Leonovičs un Aivis Plociņš.

Mūsu spēka sporta veterāns Viktors Lebedevs star-
tēja vecuma grupā 70+ un spēja tikt galā ar 107,5 kg, 
izcīnot 1. vietu svara kategorijā līdz 83 kg. Savukārt 
starp absolūti spēcīgākajiem atlētiem Viktors ierin-
dojās godalgotajā 3. vietā. 

Pāvels Leonovičs startēja jauniešu grupā, pievarē-
ja 137.5 kg, un izcīnīja 2. vietu svara kategorijā līdz 
93 kg. 

Savukārt absolūti spēcīgākā titulu jauniešu grupā 
ieguva Aivis Plociņš (svara kategorija – līdz 74 kg), 
kurš jau pirmajā piegājienā uzspieda 145 kg, pielie-
kot klāt personīgajam rekordam 2,5 kg. Nākamajā 
piegājienā Aivis neveiksmīgi mēģināja pievarēt 150 
kg un pēdējā – pat 153,5 kg, ar ko tiktu pārspēts Lat-
vijas rekords. Mājās Aivim šis svars padevās, taču 
līdz tik iespaidīgam sniegumam čempionātā jaunie-
tim pietrūka pavisam mazliet. Bet Aivis uz katrām 
sacensībām kļūst spēcīgāks un spēcīgāks, tālab gai-
dīsim jaunus rekordus. 

Aivja tētis Ilmārs Plociņš sportistu vārdā saka lielu 
paldies Krāslavas novada domei par sniegto atbalstu 
- sacensību dalības maksas un ceļa izdevumu segša-
nu mūsu spēkavīriem.

Vairāk informācijas par rezultātiem – Latvijas pau-
erliftinga tīmekļvietnē.

Juris Roga
Ilmāra Plociņa foto

1. un 2. decembrī Robež-
nieku pamatskolā notika 
Latvijas kausa 4.posma 
sacensības sporta tūrismā 
„SAPSAN 2018”. Šīs sacen-
sības organizēja Krāslavas 
BJC sporta tūrisma koman-
das „Sapsan” esošie un bi-
jušie dalībnieki.

Sacensībās piedalījās BJC „Jun-
da”, BJC Rīgas Skolēnu pils, 
Misas vidusskola, Skrundas vi-
dusskola, Nīkrāces pamatskola, 

Līvānu 1. vidusskola, Krāslavas 
„Sapsan”. Pirmajā sacensību die-
nā dalībnieki sacentās individu-
ālajā tūrisma tehnikas trasē un 
kāpšanas sienas trasē. Otrajā die-
nā bija komandu tūrisma tehnikas 
sacensības. Mūsējie startēja tikai 
jaunākajās grupās, jo vecākās gru-
pas jaunieši sacensības tiesāja.

Individuālajā vērtējumā Ņikita 
Paks ieguva otro vietu D grupā, 

Arnim Šidlovs kim otrā un Ņiki-
tam Pleiko Ižikam trešā vieta C 
grupā.

Paldies visiem tiesnešiem, kuri 
palīdzēja tiesāt sacensības!

Paldies Krāslavas novada do-
mei par fi nansiālu atbalstu sacen-
sību organizēšanā!

Harolds Kavinskis, 
sporta tūrisma pulciņa treneris

SAPSAN 2018

Harolds Kavinskis, sporta tūrisma pulciņa treneris 

Novembra beigās viegl-
atlēti piedalījās atklātajā 
lēkšanas disciplīnu turnīrā 
Novopolockā. 

U-14 vecuma grupā (2006.-
2007.g.dz.) meitenēm ar perso-
nisko rekordu augstlēkšanā (1.35 
m) 2. vietu izcīnīja Santa Ostrov-
ska. U-18 vecuma grupā (2002.-
2003.g.dz.) jaunietēm augstlēkša-

nā 2. vieta Danielai Timmai (1.55 
m), bet tāllēkšanā 3. vieta  Alek-
sandrai Soročinai (4,39 m) . 

14. decembrī Daugavpilī norisi-
nājās tradicionālais Henrija Silova 
augstlēkšanas turnīrs. Šajās sacen-
sībās sešu pirmo vietu ieguvējus 
apbalvoja ar kausiem, no kuriem 
Krāslavas jaunie sportisti mājas 
atveda četrus. Krāslavieši uzstā-

dīja jaunus personiskos rekordus.
U-14 vecuma grupā 3.vietu iz-

cīnīja Santa Ostrovska – 1.39 m, 
bet 5. vietu - Anete Stašāne – 1.33 
m. 

U-12 vecuma grupā meitenēm 
uzvarēja Arīne Hološina – 1.21 m 
un 4. vieta Inta Karabaņa – 1.11 m. 

Inese Umbraško, 
                     direktora vietniece 

AUGSTLĒCĒJU STARTI

KRĀSLAVIEŠIEM PANĀKUMI SPĒKA SPORTĀ

Antra: „Braucot uz Nacionā-
lajām debatēm Iecavā, viens no 
kārtējiem izaicinājumiem man, 
skolniecei, bija uzstāties audito-
rijas priekšā, izteikt savas domas 
un idejas klausītājiem tā, lai rastos 
daudzpusīgāka saruna. Debatējot 
es atradu gan sev raksturīgas un 
paliekošas personības iezīmes, 
gan centos izprast oponentu, nola-
sīt tā reakciju, lai spētu dot atbil-
des triecienu. Man arī ļoti patika 
šo debašu rezolūcija. Turot to kā 
pamatu, varēja izveidot saprotamu 
materiālu savā labā. Arī iespaids 
par pretinieku komandām bija 
visai pozitīvs. Pēc katras debates 
sarokojāmies, iepazināmies, paru-
nājām par mums aktuālām tēmām, 
un tad jau es sāku just prieku.”

        Šis ir kārtējais ģimnāzijas 
debatētāju panākums, cerams, ka 
tieksme izglītoties un sevi pilnvei-
dot būs populāra skolēnu vidū arī 
turpmāk. Izsakām pateicību nova-
da domei par iemaksāto līdzdalī-
bas maksu un fi nansējumu trans-
portam.  

  Viktorija Nalivaiko, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 debašu trenere

ĢIMNĀZIJAS KOMANDAI 3.VIETA 
NACIONĀLAJĀ DEBAŠU TURNĪRĀ 

PATĪKAMS CIEMIŅŠ POĻU SKOLĀ
6. decembri Polijā atzīmē Sv. Niko-

laja svētkus „Mikołajki”. Bīskaps Ni-
kolajs slepeni nesa dāvanas bērniem 
tradicionāli 6. decembrī, no kā radusies 
Ziemassvētku dāvināšanas tradīcija. 
Daudzās Eiropas tautu tradīcijās  Zie-
massvētku vecītis  dažkārt saukts par 
Santa Klausu.  Polijā berni tradicionāli 
saņem dāvanas no Sv. Nikolaja. Krāsla-
vas  Gr. Plāteru v/n Poļu pamatskolas 
bērni arī tika apdāvināti ar dāvanām 
no sv. Nikolaja. Viņš ieradās poļu pa-
matskolā kopā ar poļu karavīriem, kuri 
dienē Ādažos. Karavīri, „sv. Nikolaja 
palīgi”, dāvināja bērniem saldumus un 
mīkstās rotaļlietas. Bērni  bija ļoti priecīgi un sirsnīgi pateicās Santam un 
poļu karavīriem. Paldies! Un laipni lūgti nākamajā gadā!

Joanna Šostak - poļu valodas skolotāja
Pēc Jāzepa Dobkeviča tulkojuma

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



Izdevējs - Krāslavas novada dome
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 Dievkalpojumu 
kārtība

Ziemassvētkos
Krāslavas 
Romas katoļu baznīcā
24. decembris (pirmdiena)
21.00 – Vigilijas Sv. Mise
 (latviski)
25. decembris (otrdiena)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus
dzimšana (obligātās svinības)
8.00 – Sv. Mise (krieviski)
9.15 – Sv. Mise (poliski)
11.00 – kora „GLORIA” koncerts
11.30 – Sv. Mise (latviski)
26. decembris (trešdiena)
Sv. Stefans, pirmmoceklis 
(svētki)
8.00 – Sv. Mise (krieviski)
9.15 – Sv. Mise (latviski)
11.30 – Sv. Mise (poliski)

Priedaines 
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst.18.00

Varanaviču
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00

Piedrujas 
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī (pirmdiena)
24.00 – Pusnakts Sv. Mise
25. decembrī (otrdiena)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus 
dzimšana (obligātās svinības)
13.30 – Sv. Mise 

Latvijas simtgadei par godu ar novada iedzīvotāju un uzņēmēju finansiālu atbalstu
Ziemassvētku vakarā, 24. decembrī, no plkst. 18.00 līdz 01.00 tiks izgaismota

Krāslavas Romas katoļu baznīca.

Gaišus un prieka 
piepildītus

 Kristus 
Piedzimšanas svētkus! 
Šodien mēs svinam lielo dienu, 

kad Dievs ir kļuvis par cilvēku, lai 
mēs, cilvēki, kas zaudējuši Dievu, 
paradīzi, nemirstību, atgrieztos pie 
Viņa. Kristus ienāk šajā pasaulē, lai 
izpirktu visas cilvēces grēkus un lai 
dāvātu katram cilvēkam laimīgu 
mūžību. Dievs iemiesojies zīdaiņa 
veidolā, dzimis cilvēku pasaulē un 
atnesis cilvēcei gaismu. 

Ziemassvētku stāsti ir piepildīti ar 
gaismu. Mateja evaņģēlijā ir apraks-
tītas naksnīgas debesis, kurās spīd 
Betlēmes zvaigzne, kas norāda aus-
trumu gudrajiem ceļu uz pilsētu, kur 
piedzima Jēzus. Lūkas evaņģēlijā 
nakts tumsu apmirdz Dieva godības 
stari, kad par Jēzus piedzimšanu Eņ-
ģeļi paziņo ganiem, kas sargāja savu 
ganāmpulku. Jēzus ir dzimis, lai at-
nestu gaismu pasaulē, taču tumsa 
mēģina šo gaismu nodzēst. 

Un to mēs redzam jau kopš Jēzus 
piedzimšanas, jo vieni vēlas atrast 
Viņu, lai paklanītos un slavinātu, bet 
citi, piemēram, Hērods, meklē Viņu, 
lai nogalinātu. Ziemassvētki mums 
kļūst par sava veida izaicinājumu, jo 
Kristum ir jāpiedzimst ikviena kris-
tieša sirds dziļumos. 

Šī ideja ir labi atspoguļota Holma-
na Hanta gleznā „Kristus ir pasaules 
gaisma”, kurā ir redzama tumsa, bet 
centrā - Glābējs ar gaismekli rokās, 
viņš klauvē pie aizvērtām durvīm. 
Durvis aizaugušas ar vīteņaugiem, 
kas liecina par to, ka tās ilgi neviens 
nav atvēris. Durvīm nav rokturu, un 
tās ir iespējams atvērt tikai no iekš-
puses. Tādējādi mākslinieks attēlojis 
vārdus no Jāņa atklāsmes grāmatas: 
„Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvē-
ju. Ja kāds manu balsi dzirdēs un dur-
vis man atvērs, es ieiešu pie viņa un 
mielošos kopā ar viņu un viņš kopā ar 
mani” (Atkl 2,20). Pestītājs vēlas būt 
līdzās ikvienam cilvēkam, taču Viņš 
nelaužas durvīs, bet gan pazemīgi 
gaida ārpusē, lai mēs viņam atvērtu 
šīs durvis un ielaistu savā dzīvē. 

Apciemojot radus un draugus, do-
doties ķekatās, mēs vēlam mūsu tuvi-
niekiem laimi, mieru, prieku, labklā-
jību, panākumus. Taču mēs nevaram 
saprast vienu lietu: mūsu laime un 
miers ir atkarīgi no tā, vai mēs dzīvo-
jam ar Dievu sirdī. Cilvēks nevar dzī-
vot tā, kā grib, darīt visu, ko grib, un 
dzīvot laimīgi, jo katrs grēks noved 
pie ciešanām un zaudējumiem, un tas 
liecina par to, ka cilvēkam jāapstājas. 
Katrs grēks aizved cilvēku prom no 
Dieva un izraisa nemieru sirdī. 

Tāpēc nekad neaizmirstiet par 
Dievu - katru dienu, katru minūti, 
nevis tikai Adventes dienās, gaidot 
Ziemassvētkus. Ar Dievu ir jābūt 
vienmēr, lai ik brīdi sajustu Viņa 
klātbūtni. 

Lai Dievs jums vienmēr palīdz un 
atpestī no dažādām bēdām, nelai-
mēm, kārdinājumiem, lai Viņš svēta 
jūsu dzīvi, māju un ģimeni! Lai šajā 
lielajā dienā – Kristus Piedzimšanas 
svētkos – Kungs atnes jums mieru, 
prieku un klusumu, lai Viņš ienāk 
jūsu mājās un jūsu pasaulē! 

Priedaines draudzes prāvests
 Janušs Bulašs

 

Cienījamie konsulārā apgabala iedzīvotāji! 
Mūsu tautieši un draugi! 

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāta Daugavpilī vārdā un 
pats personīgi sirsnīgi sveicu Jūs gaidāmajos Jaungada svētkos un 
gaišajos Kristus Piedzimšanas svētkos! 

Aizejošajā 2018. gadā mēs atzīmējām nozīmīgu Baltkrievijas-Lat-
vijas starpvalstu sadarbības gadadienu – pirms 25 gadiem tika atvērts 
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī, kas apliecina 
abu valstu dinamiskas attiecības un savstarpējo sakaru attīstību kultū-
ras un humanitārajā jomā, kā arī produktīvu mijiedarbību abu valstu 
uzņēmējdarbības sfērā. 

Esmu pārliecināts, ka nākamajā gadā mūsu divpusējā partnerība, 
kuras pamatā ir gadsimtiem senas tradīcijas, kā arī cieņa un uzticība, 
kas pastāv starp mūsu tautām, iegūs jaunu impulsu attīstībai. 

Lai jaunais gads atnes jaunus panākumus un augstus rezultātus dar-
bā, spilgtas emocijas un daudz laimīgu notikumu! Vēlam Jums un 
J ūsu tuviniekiem labu veselību, neizsīkstošu enerģiju, mūžīgu veik-
smi un brīnišķīgu garastāvokli! 

Ar cieņu -
              Baltkrievijas Republikas Ģenerālais konsuls Daugavpilī 

  V.Klimovs

Lai katram no mums 
ir stipra veselība, 

saticība un mīlestība! 
Strauji tuvojas Ziemassvēt-

ki un vēsturē grasās aiziet 
2018. gads… Atskatoties uz 
paveikto un izvirzot mērķus 
un uzdevumus nākamajam 
gadam, sirsnīgus pateicības 
vārdus Krāslavas novada TIC 
kolektīva vārdā vēlos pateikt 
Krāslavas novada domei par 
sadarbību, atbalstu un saprat-
ni, pašvaldības nodaļām un 
iestādēm – par izpalīdzību, 
sadarbību un pretimnākšanu, 
pašvaldības aģentūrai „Labie-
kārtošana K”, Ūdrīšu un Au-
lejas pagasta pārvaldēm par 
operatīvu tehniska rakstura 
palīdzību un atbalstu, realizē-
jot dažāda veida pasākumus. 
Pateicamies visām Krāslavas 
novada aktīvajām biedrībām, 
citu organizāciju pārstāvjiem 
un visiem tiem krāslaviešiem, 
kas aktīvi iesaistās pasākumu 
organizēšanā un piedalās ta-
jos. Mīļš paldies Krāslavas 
novada tūrisma uzņēmējiem, 
amatniekiem, mājražotājiem 
un visiem tiem, kas strādā 
Krāslavas novada attīstības 
labā, piedāvā darba vietas, 
izveido jaunus pakalpojumus, 
tādējādi piesaistot arvien vai-
rāk tūristu Krāslavas novadā. 
Paldies visiem tiem, kas ne-
skatoties ne uz ko, vienmēr 
saka: „Krāslava – tā ir mana 
pilsēta! Visskaistākā, vissa-
koptākā un manai sirdij – vis-
mīļākā!”  

Lai Jaunajā 2019. gadā ir 
daudz neaizmirstamu, jauku 
brīžu kopā ar ģimeni, drau-
giem, kolēģiem un domubied-
riem! Lai katra diena ir pozi-
tīvām emocijām un spilgtiem 
iespaidiem bagāta! 

Tatjana Kozačuka, 
Krāslavas novada TIC 

vadītāja
Informācijai: 
Krāslavas novada TIC darba 

laiks svētku dienās:
24. decembris: 10.00 – 15.00;
25.-26. decembris: brīvdiena;
31. decembris – 1.  janvāris: 

brīvdiena. 

 Krāslavas novada pen-
sionāru biedrība sveic pen-
sionārus un novēl priecīgus 
Ziemassvētkus un vairāk po-
zitīvu emociju Jaunajā gadā. 
Novada domei - veiksmi un 
spēku Jaunajā gadā! Aizva-
dot veco gadu, pateicamies 
visiem mūsu atbalstītājiem. 
Laimīgu Jauno gadu!

13. janvāri plkst.15.00 
Krāslavas Kultūras namā 
notiks senioru Jaungada 
balle.  

Līdzi ņemams groziņš 
un labs garastāvoklis.


