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Dārgie brāļi un māsas Kristū! 
Jau 2015. reizi mēs atceram ies notikumu Betlēmē klusajā svētajā 

naktī. Ļoti ātri skrien laiks, un jau nav vairs to ganu, ar kuriem runāja 
eņģelis, bet ir tā vieta, kur bija sile, kurā gulēja Jēzus Bērns. 

Pirmajā klusajā svētajā naktī runāja debesis ar skaistām eņģeļu 
dziesmām, bet klusēja zeme. Tagad Ziemassvētkos debesis var būt ap-
mākušās un zvaigznes neredzamas, bet runā zeme par Kristus dzimša-
nu ar eņģeļu himnu „Gloria”, ar visskaistākajām mūzikas skaņām, ar 
visgaišākajām svecīšu liesmām, ar vissirsnīgākajām lūgšanām.

Kristus mums ir piedzimis! 
Mēs Viņu godinām, mēs Viņu pielūdzam, mēs Viņam pateicamies.
Starp pilsdrupām vecās pils mūra spraugā kāds ceļotājs ieraudzīja 

zīmīti, kurā izlasīja rakstītus vārdus: „Vislielākā laime un bagātība ir 
tīra sirdsapziņa, jo to cilvēkiem neviens nevar atņemt. Tā ir vērtīgāka 
pat par dārgakmeņiem”. 

Brāļi un māsas! Šo tīro sirdsapziņu mēs esam veidojuši četras Ad-
venta nedēļas, un, ja mums izdevās atvērt siržu durvis Pestītāja ienāk-
šanai, tad tas ir ļoti labi. 

Ziemassvētku prieks izriet no tā, ka mums ir atvēries Dievs un dā-
vājis Savu klātbūtni savā mīļotā Dēlā Jēzū Kristū. Dievā mēs esam 
vienoti ar mūsu mīļajiem brāļiem un māsām, kas ir svešumā, strādā 
ārzemēs, un arī ar tiem, kas ir mūžībā.

Mēs no jauna ilgojamies pēc dievišķās mīlestības glāsta un laimes, 
ko var dot klusā svētā nakts, jo dievišķi bagāts ir tas, kas jūt iekšējo 
mieru. Ziemassvētki nav brīnums. Brīnums ir tas, ka Dievs pieņēma 
cilvēka veidu, lai mēs atgūtu savu līdzību Viņam, jo esam radīti pēc 
Dieva līdzības. Ap Kristu sakārtota dzīve ir jauna dzīve vecās vietā. 
Tā ir svētlaime, ko mantojam, uzticībā tuvojoties Jēzum.

Svinot Kristus dzimšanas svētkus, neaizmirsīsim, ka starp mums ir 
cilvēki, kas cieš sāpes, bailes, trūkumu, vientulību.

Ir bērni bāreņi, kurus mātes atstājušas pēc dzimšanas. Ir bērni bā-
reņi, kam miruši vecāki: tētis un māmiņa. Ir arī bāreņi, kuri palikuši 
pēc sairušām laulībām.

Jā, pasaule ir nemiera pilna: karš Sīrijā, terorakti Parīzē, bēgļu plūdi 
Eiropā… Tāda ir dzīve.  

Neskatoties uz to, mēs svinam Kristus dzimšanas svētkus. Ziemas-
svētku dziesmas, sveces, egles un dāvanas ir tikai simboli, kas papil-
dina īsto prieku, bet cerību dod īstie Kristus dzimšanas simboli: svētā 
Ģimene lopu kūtī, pasaules Pestītājs silītē, ganiņi pie Bērna Jēzus. 
Tāds Pestītājs ir vistuvāk pasaules nabagiem, cietējiem, bāreņiem. 

Kristus ir starp mums!
Protams, ir tie, kas Viņu mīl, un tie, kas Viņu ienīst. Nemīl tie, kas 

necenšas pēc garīgajām vērtībām, dzīvo pēc saviem likumiem, un, 
negribēdami draudzēties ar Dievu, mirst bezcerībā. Lai tā nebūtu, mēs 
atkārtosim visai pasaulei Kristus dzimšanas vēsti kā cerības vēstīju-
mu.

Mēs visi, grēcinieki un taisnīgie, laimīgie un nelaimīgie, visi lielā 
paļāvībā un cerībā steigsimies pie Jēzus Bērna silītes, lai atrastu žēl-
sirdību un saņemtu žēlastību tad, kad mums tā ir ļoti vajadzīga. Šajā 
brīdī atcerēsimies Kristus vārdus: „Nāciet pie manis visi, kas pūlaties 
un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu” (Mt 11,28). 

Dārgie brāļi un māsas! Novēlu Jums gaišus un apgarotus Kristus 
dzimšanas svētkus! Lai Kungs vienmēr svētī un sargā Jūs, jūsu ģime-
nes, radus un draugus! 

Eduards Voroņeckis, 
Krāslavas svētā Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests 

Dārgie krāslavieši!
Kristus Piedzimšanas svētki vienmēr ir 

miera un prieka pilni, šie svētki vieno cil-
vēkus visā pasaulē. Šajās dienās dievnami 
gatavojas svētku dievkalpojumiem, bet 
mēs, saņemot Grēksūdzes sakramentu, at-
tīrām savas sirdis un apliecinām mīlestību 
pret mūsu piederīgajiem, dāvinot viņiem 
dāvanas. 

Neaizmirsīsim par Romas pāvestu Fran-
cisku, kurš atgādina par to, ka mūsu vidū ir 
trūcīgie un slimie, kuri, iespējams, neizjūt 
svētku prieku. Taču mēs varam dot viņiem 
šo prieku, sasildot ar savas dvēseles siltu-
mu. Dievs ir ar mums, un prieks par viņa 
klātbūtni piepilda mūsu sirdis.

Diemžēl mūsu dzīves ceļā mūs pavada 
dažādas grūtības, pārdzīvojumi un slimī-
bas, kas atņem daļu dzīvesprieka. Taču 
Viņš ir teicis, ka būs mums līdzās visās 
dienās līdz mūža galam. Nebaidieties at-
vērt savas sirdis Dievam, esiet tuvāki vi-
ņam!

Dārgie brāļi un māsas, šajās svētajās 
dienās es vēlu Jums Dieva svētību! Lai 
Betlēmes zvaigzne apgaismo Jūsu dzīves 
ceļu!  Pie Vigīliju galda mēs vienojamies ar 
tiem, kas ir ceļā, ar tiem, kas atrodas tālu 
no dzimtās Krāslavas zemes un meklē lab-
klājību, mieru un saticību. 

No visas sirds sveicu Jūs Kristus Pie-
dzimšanas svētkos un Jaungada svētkos! 
Vēlu Jums prieku, stipru veselību, svētku 
noskaņu, možu garu un iedvesmu visos 
jūsu darbos! Lai Jūsu sirdis tiek sasildītas 
ar mīlestību un siltumu, lai mājas ir pilnas 
ar labestību un prieku, lai Jaunajā gadā 
piepildās visas jūsu vēlēšanās!

Lai Dievs svētī Jūs un Jūsu ģimenes! No 
visas sirds vēlu Jums laimi, panākumus, 
veselību un labklājību!

Priecīgus Kristus Piedzimšanas svētkus! 
Dievs Kungs lai ir ar mums!

Ar mīlestību - Janušs Bulašs, 
Priedaines, Varnaviču un 

Kaplavas katoļu draudzes prāvests

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 
ZIEMASSVĒTKOS

24. decembrī plkst.16.00 – Sv. Mise Varnaviču Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst.18.00 – Sv. Mise Priedaines Romas katoļu baznīcā
25. decembrī plkst.11.00 – Sv. Mise Kaplavas kapličā

Krāslavas Romas katoļu baznīca 
24. decembris (ceturtdiena)
21:00 – Vigīlijas Sv. Mise (latviski)
25. decembris (piektdiena)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana (obligātās svinības)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11: 00 – Dzied ansamblis „NOKTIRNE” 
(no Krāslavas kultūras nama)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
26. decembris (sestdiena)
Sv. Stefans, pirmmoceklis (svētki)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)

Brāļi un māsas! 
Cienījamie vecticībnieki, Krāslavas iedzīvotāji! 
Ar lielu sirdsprieku sveicu Jūs un Jūsu ģimenes gaidāmajos 

Jaungada svētkos un Kristus Piedzimšanas svētkos! Vēlu Jums 
nosvinēt Ziemassvētkus mierā, lūgšanās , darot labos darbus, radot 
kluso prieku un kristīgo mīlestību!

Nākamajā gadā vēlu Jums veselību un dvēseles mieru! 
Kristus piedzimst, slaviniet!

Pjotrs Panteļejevs, 
Krāslavas vecticībnieku draudzes 

priekšsēdētājs 
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projekti

aktuālā informācija
PAŠVALDĪBAS POLICIJA  -

 PAR PAVEIKTO DARBU NOVEMBRĪ
Sastādīti 45 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par vides pie-

sārņošanu un piegružošanu ar atkritumiem, 1 par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedris-
kā vieta alkohola reibuma stāvoklī, 2 par namīpašumu fasāžu savlaicīgas 
krāsošanas un 41 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 29 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 280 izsaukumi. Tika veik-
tas 173 profi laktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi. Uzsāktas divas ad-
ministratīvās lietvedības.

Tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz 
svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasā-
kumos:

Mirušo atceres pasākumā Vecajos katoļu kapos;
Mirušo atceres pasākumā Krāslavas Meža kapos;
 Krāslavas pamatskolas svinīgajā gājienā un laiviņu palaišana Daugavā, 

kas tika veltīts Lāčplēša dienai;
Lāpu gājiena laikā, kas tika veltīts Lāčplēša dienai;
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā. 
 Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja divdes-

mit trīs klaiņojošus kaķus un septiņus klaiņojošus suņus Daugavpils 
dzīvnieku patversmē.

Pašvaldības policijas darbinieki veica 13 profi laktiskos reidus pa 
Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles 
pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika iz-
ņemti 14 bezsaimnieka zivju tīkli ar kopējo garumu 1270 metri.

IEDZĪVOTĀJU IEVERĪBAI 
PA “Krāslavas  Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2016.

gada  I ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 31.12.2015.g.  
(ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāma-
tiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

Slimokases administrācija

Skolas direktore Česlava Ko-
zlovska īsumā pastāstīja par mā-
cību iestādi.  Skola tika dibināta 
1991. gadā kā svētdienas skola, 
2002. gadā bija uzbūvēta jauna 
ēka un mācību iestādei tika pie-
šķirts nosaukums - Krāslavas 
gr. Plāteru v.n. poļu pamatskola. 
Pašlaik skolā mācās 47 audzēkņi, 
35 no viņiem - pamatskolā, 12 – 
pirmsskolas izglītības grupā, mā-
cību iestādē strādā 16 skolotāji. 

Skola realizē mazākumtautību 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmu un pirmsskolas iz-
glītības programmu. Pēdējo gadu 
laikā centralizēto eksāmenu rezul-
tāti ir augstāki par vidējo rādītāju 
valstī. 

Polijas vēstniece Eva Dembska 

uzsvēra, ka Polija ir ļoti ieintere-
sēta, lai skola turpinātu savu dar-
bību pēc iespējas ilgāk, lai bērni 
šeit mācītos poļu valodu, poļu 
kultūru un tradīcijas.

Polijas Republikas konsuls Lat-
vijā Vojcehs Krajs runāja par sko-
las saglabāšanas svarīgumu, jo tas 
ir Polijas un Latvijas sadarbības 
simbols.

Atgādinot, ka Polija fi nansēja 
ēkas celtniecību un daļēji arī sko-
las aprīkojumu, ka skolā strādā 
skolotāji no Polijas, konsuls tomēr 
uzsvēra, ka skola funkcionē Lat-
vijas izglītības sistēmas ietvaros, 
līdz ar to Polijas Republikai nav 
iespējas nodrošināt fi nansējumu 
mācību iestād es darbībai. 

Krāslavas novada pašvaldības 

vadītājs Gunārs Upenieks pie-
vērsa klātesošo uzmanību tam, 
ka jautājums par Poļu skolas lik-
vidēšanu pagaidām nevienu reizi 
netika aktualizēts, taču skolas ie-
spējamā atrašanās vieta un ēkas 
izmantošanas varianti obligāti tiks 
akcentēti jau tuvākajā laikā.  

,,Mēs nekad neizvērtējām skolu 
kā biznesa objektu,” uzsvēra Gu-
nārs Upenieks, „taču mūsdienu 
situācijā starp skolām pastāv kon-
kurence. Lielāks skolēnu skaits 
vienmēr būs tādās skolās, kuras 
atradīs savu īpašo nišu, noteiktu 
virzienu, piemēram, skola ar ma-
temātikas novirzienu, vai, teiksim, 
skola, kurā neviens nesmēķē.”

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Izglītības departamenta direkto-
re Evija Papule atzīmēja - sakarā 
ar to, ka Krāslavā ir ļoti spēcīgas 
poļu tradīcijas, bērniem obligāti 
jābūt iespējai apgūt mazākumtau-
tību izglītības programmu. Cits 
jautājums - kādā statusā un kādās 
telpās skola strādās turpmāk. 

Apkopojot tikšanās rezultātus, 
visi klātesošie vienojās par to, 
ka tuvākajā laikā ir nepieciešams 
sagatavot vairākus Poļu skolas 
turpmākās attīstības variantus, lai 
apspriestu tos nākamās tikšanās 
laikā. 

Galīgo lēmumu par Poļu skolas 
turpmāko darbu pieņems Krāsla-
vas pašvaldības deputāti. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

POĻU TRADĪCIJAS KRĀSLAVĀ
 IR NEPIECIEŠAMS SAGLABĀT

Nedēļas sākumā Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamat-
skolā notika darba tikšanās, kuras laikā tika apspriests 
jautājums par Poļu skolas turpmāko darbu. Sakarā ar de-
mogrāfisko situāciju valstī un novadā, kā arī pēc izmai-
ņām izglītības sistēmā visas skolas nokļuva sarežģītā situ-
ācijā, un Poļu pamatskola nav izņēmums. 

Tikšanās gaitā savu viedokli izteica skolas, pašvaldības, 
Izglītības un zinātnes ministrijas un Polijas Republikas 
vēstniecības Latvijā pārstāvji.  

2015. gadā savu darbību 
turpināja biedrības „Attīs-
tībai” projekts „AUDZ un 
DARI lielākas lietas”. Pro-
jekta trešā gada ietvaros 
martā notika konference/
forums par biedrību un tās 
darbību, pilsonisko līdzda-
lību Izvaltas pagastā „Pil-
soniskā līdzdalība Izvaltas 
pagastam”. 

Pasākuma mērķis bija uzrunāt 
iedzīvotājus, kuri dzīvo vienā pa-
gastā, lai veicinātu to pašinicia-
tīvu un mazinātu komunikācijas 
barjeru, rosinātu sadarboties un 
meklēt esošo problēmu risināju-
mus. Sadarbība starp organizāci-

jām bija priekšnoteikums un veik-
smes atslēga, lai forums noritētu 
veiksmīgi. Tajā piedalījās vairāk 
nekā 40 interesentu. 

Martā notika apmācības „Brīv-
prātīgo darba organizēšana”, ta-
jās lektore bija Ausma Pastore, 
kura kopā ar 15 apmācību dalīb-
niekiem izskatīja jautājumus par 
to, ko dod brīvprātīgais darbs tā 
darītājam? Kādi ir praktiski ins-
trumenti brīvprātīgo darba akti-
vitāšu nodrošināšanai, ieviešanas 
procesa īstenošanai un brīvprātīgo 
darba plānošana, ieviešana un iz-
vērtēšana.

Septembrī notika projekta nos-
lēguma pasākums, kuru apmeklē-

ja kupls skaits Izvaltas pagasta ie-
dzīvotāju un ciemiņu. Tā galvenie 
viesi bija Latvijā populārākā post-
folkloras grupa „Rikši”. Koncerts 
bija ļoti atraktīvs, skatītāji bija sa-
jūsmā, skaļi aplaudēja un uzlādēja 
sevi ar pozitīvām un patīkamām 
emocijām. Grupai veiksmīgi iz-
devās iesaistīt dažādās aktivitātēs 
visus dalībniekus. 

2015. gadā tika izstrādāta bied-
rības darbības programma 2016.- 
2020. gadam.

Novembrī notika apmācības 
„Vērtības sabiedrības izglītības 
ilgtspējīgai attīstībai”. Apmācībās 
piedalījās 18 dalībnieki. Tās vadī-
ja „Latgales koučinga centra” va-
dītāja Daina Kriviņa. Apskatītas 
tēmas: 5 pamatvērtību noteikšana 
un to izmantošana dažādu lēmumu 
pieņemšanā, globālā izglītība – iz-
prast sevi un citus, tests „Kas es 
esmu”, paša SVID analīze, dzīves 
līdzsvara aplis, kas veicina/kavē 
rezultātu sasniegšanu ikdienā, kā 

izmantot veicinošos faktorus vēl 
efektīvāk savā dzīvē. Paldies par 
jaukām un pozitīvām emocijām, 
domām un iespēju ieraudzīt patie-
so sevi, pārdomām un zināšanām, 
kuras varēsim izmantot gan kā ve-
cāki, gan kā pedagogi.

Gada laikā notika arī kapacitā-
tes celšanas pasākumi, kuru pa-
matā brīvprātīgais darbs. Projekta 
„Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!” 
ietvaros sākušās un norisinās da-
žādas aktivitātes, kuras vēl turpi-
nāsies arī 2016. gadā.

Aktivitātes „Esi vesels un 
možs!” ietvaros vairāk nekā 30 
dažādu paaudžu Izvaltas iedzīvo-
tājiem ir pieejamas masāžas. Ir 
uzsāktas fi zioterapeitiskās vingro-
šanas nodarbības, kuras apmeklē 
25 dalībnieki.

Novembrī notika pasākums 
„Zelta gadi cilvēka un valsts 
mūžā”, tos apmeklēja vairāk nekā 
160 dalībnieku.

Kapacitātes celšanai ir notiku-

šas tādas aktivitātes kā zemledus 
makšķerēšanas sacensības „Izval-
ta 2015”, netradicionālās sporta 
spēles „Kopā jautrāk”, projekts 
„Domā-Mācies-Dari”, projekti 
„Izvaltas ciemata centra labiekār-
tošana” un „Publiskas atpūtas zo-
nas izveidošana brīvdabā Izvaltā 
un tās apkārtnes teritorijas labie-
kārtošana”, pludmales svētki „Iz-
valta 2015”, projekts „Soli tālāk 
-3”, lauku kopienu nedēļas 2015 
pasākuma organizēšana Izvaltā. 

Diskusiju laikā iepazināmies un 
mācījāmies, stiprinājām esošās 
un meklējām jaunas sadarbības 
iespējas lauku mazo nevalstisko 
organizāciju, uzņēmēju, izglītī-
bas iestāžu un pašvaldības starpā, 
savas kopienas un reģiona poten-
ciāla izmantošanai un ilgtspējīgai 
attīstībai.

Kopumā 2015. gadā apmeklēto 
pasākumu aktivitāte ir bijusi ļoti 
augsta, jo vienmēr ir pārsniegu-
si plānoto, iedzīvotāji (izvaltieši, 
kaimiņi, novadnieki) piesakās vai-
rāk un labprātāk, lai apmeklētu un 
piedalītos dažādās aktivitātēs, rī-
kotajās apmācībās un pasākumos. 
Biedrības piecos darbības gados 
vietējo organizāciju un iedzīvotā-
ju attieksme ir arī vērtējums mūsu 
darbam. Paldies visiem dalībnie-
kiem, atbalstītājiem par aktivitāti 
un atbalstu rīkotajos pasākumos 
un aktivitātēs! Ceram uz turpmā-
ku līdzdalību un jūsu aktivitāti!

Biedrība „Attīstībai”

BIEDRĪBAS 
„ATTĪSTĪBAI”

 SASNIEGTIE MĒRĶI
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 PALDIES VISIEM, 
KAS PIEDALĪJĀS APTAUJĀ

Ir noslēgusies novada 
iedzīvotāju aptauja par 
bērnu rotaļu laukuma 
ierīkošanu Pīlādžu ielā, 
Krāslavā. Lielākā daļa 
balsošanas dalībnieku 
izvēlējās pirmo bērnu 
rotaļu laukuma varian-
tu. Portālā www.krasla-
vasvestis.lv daži lasītāji 
dalījās ar saviem viedok-
ļiem un izteica priekšli-
kumus. 

Novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upe-
nieks uzsvēra, ka iedzī-
votāju ieteikumi noteikti 
tiks ņemti vērā: 

- Pašlaik cilvēkiem ir raksturīgs mobils dzīvesveids, viņi ceļo, apmeklē 
dažādas vietas - citas pilsētas un valstis, redz kaut ko jaunu, neparastu, 
interesantu un var piedāvāt labu ideju, tāpēc mēs nolēmām vērsties pie 
mūsu iedzīvotājiem pēc padoma.

- Daudzi iedzīvotāji interesējās, vai šis rotaļu laukums tiks iežo-
gots?

- Mūsu plānos - uzbūvēt mūsdienīgu bērnu rotaļu laukumu ar nožo-
gojumu un atbilstoši visām prasībām. Ir zināms, ka, ja tiks nodrošināts 
drošības sertifi kāts katram rotaļu laukuma elementam, tas automātiski 
paaugstinās visa aprīkojuma vērtību. Taču citādi nemaz nav iespējams, jo 
bērnu drošībai ir jābūt pirmajā vietā. Ceram, ka arī iedzīvotāji izturēsies 
pret šo objektu ar sapratni, un laukums tiks izmantots atbilstoši tā mērķim 
– bērnu spēlēm un rotaļām. 

- Aptaujas dalībnieku komentāros tika izteikts viedoklis, ka būtu 
lietderīgi paredzēt, lai smilšu kastes būtu aiztaisāmas. 

- Tādā gadījumā smilšu kastes nebūs pietiekami lielas. Apjomīgu vāku 
nebūs vienkārši noņemt un pēc tam atkal uzlikt, it īpaši māmiņai ar bērnu. 
Bet par jumtiņu virs smilšu kastes, kas pasargātu mazuļus no lietus un 
saules, iespējams, ir vērts padomāt.

- Vai šis laukums tiks aprīkots ar videonovērošanas kamerām? 
- Jā, tas tiek plānots, kaut gan vēlreiz jāuzsver - gribas cerēt, ka laukums 

tiks paredzēts tieši bērnu spēlēm. Daudz kas ir atkarīgs arī no pašiem 
iedzīvotājiem. Piemēram, Aizkrauklē, kur mēs nesen viesojāmies darba 
vizītē, rotaļu laukumi nav iežogoti un nav aprīkoti ar videonovērošanas 
kamerām, bet, kā mums pastāstīja, ja šajos laukumos sākas nekārtības, 
aktīvie iedzīvotāji operatīvi zvana atbilstošajām instancēm, līdz ar to no-
vēršot huligānisma sekas. 

- Daži portāla lasītāju komentāri bija saistīti ar kāpelējamām mā-
jiņām – iedzīvotāji piedāvāja mazāku mājiņu nomainīt pret lielāku, 
lai tajā vienlaikus varētu spēlēt vairāk bērnu. 

- Mūsu piedāvātie varianti, protams, nav galīgi, tāpēc mēs arī rīkojām 
aptauju, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli. Bez šaubām, ir vērts padomāt 
par dažu rotaļu laukuma elementu nomaiņu.

- Pilsētnieki nebija vienisprāti par trenažieriem bērnu rotaļu lau-
kumā. 

- Ja runa ir par muskuļu un spēka treniņiem, tad dažu metru attālumā no 
plānotās rotaļu laukuma vietas, blakus Varavīksnes vidusskolai ir treniņu 
sistēma, ko uzstādīja pilsētas atbalstītāji no uzņēmuma „Rols”, vairāki 
trenažieri ir arī mūsu skolās. Turklāt sporta kompleksā, kurš tiks uzbūvēts 
blakus pamatskolai, arī ir ieplānota trenažieru zāle. 

- Kāda lasītāja izteica savu priekšlikumu - ierīkot pilsētā vietu, kur 
varētu pavadīt savu brīvo laiku pusaudži, piemēram, skeitparku.

- Kas attiecas uz skrituļdēļu cienītājiem, tad pavisam nesen, šajā gadā, 
ir izjaukts speciāls laukums Ezera ielas pagalmā. Turklāt pirms dažiem 
gadiem skrituļdēļu rampa tika ierīkota aiz Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-
vas fi liāles ēkas, kur agrāk bija centrs „Mūsmājas”. Ir jāatzīmē, ka lielu 
popularitāti šis aprīkojums nav ieguvis. Līdz ar to skrituļdēļošanu tomēr 
nedrīkst nosaukt par masveida aizraušanos, jo ir nepieciešami arī speciāli 
dēļi un citi rīki.

- Kā alternatīvu bērnu rotaļu laukuma atrašanās vietai iedzīvotāji 
piedāvāja teritoriju Gr.Plāteru ielā. 

- Mums arī patīk šī vieta blakus bijušajai estrādei. Jau ir izstrādāts bēr-
nu pilsētiņas tehniskais projekts, kuru mēs noteikti gribētu realizēt, tagad 
gaidām, kad būs piemērota Eiropas Savienības fi nansējuma programma. 

- Kad bērnu rotaļu laukums Pīlādžu ielā būs gatavs?
- Līdzekļi rotaļu laukuma ierīkošanai jau ir iekļauti pašvaldības 2016. 

gada budžeta projektā. Manuprāt, nākamajā vasarā mazuļi jau varēs spē-
lēt jaunajā bērnu rotaļu laukumā.  

Gribu teikt paldies visiem, kas piedalījās aptaujā, lai izvēlētos labāku 
bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu, tiem, kas nebija vienaldzīgi un nobal-
soja par viņiem piemērotāko variantu. Esam gandarīti par to, ka iedzīvo-
tāji dalījās ar saviem viedokļiem. Kopā mums viss izdosies!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Par priekšzīmīgu dienes-
tu/darbu, sasniegtajiem 
augstajiem darba rezultā-
tiem un sakarā ar Latvijas 
Valsts policijas 97. gada-
dienu Krāslavas policistiem 
piešķirti dažādi apbalvoju-
mi.

Ar Valsts policijas krūšu nozīmi 
„PAR CĪTĪBU POLICIJĀ” ap-
balvoti majors Ingus Olehnovičs, 
Valsts policijas Latgales reģio-
na pārvaldes Krāslavas iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļas vecā-

ko inspektors un kapteinis Artūrs 
Plinta, Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Kriminālpoli-
cijas biroja Sevišķi smagu un sē-
rijveida noziegumu apkarošanas 
nodaļas inspektors.

Ar Valsts policijas GODA 
RAKSTU apbalvoti kapteine Na-
tālija Panfi lo, VP LRP Lietvedības 
un uzskaites nodaļas inspektore, 
virsleitnants Ilmārs Beļs, VP LRP 
Krāslavas iecirkņa Kriminālpoli-
cijas nodaļas inspektors un virs-
seržants Vasilijs Smoļakovs, VP 

LRP pārvaldes Kārtības policijas 
biroja Patruļpolicijas nodaļas Sa-
tiksmes uzraudzības rotas jaunā-
kais  inspektors.

Ar Valsts policijas PATEICĪBU 
apbalvots leitnants Aleksandrs 
Kevišs, VP LRP Krāslavas iecir-
kņa Kriminālpolicijas nodaļas in-
spektors.

Ar Iekšlietu ministrijas PATEI-
CĪBU apbalvota kapteine Solvita 
Bučinska, VP LRP Krāslavas ie-
cirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektore.

KRĀSLAVAS POLICISTIEM 
PIEŠĶIRTI DAŽĀDI APBALVOJUMI

1918. gada 5. decembrī, 
pamatojoties uz Tautas pa-
domes pieņemtajiem pa-
gaidu noteikumiem, sāka 
darbu Latvijas Valsts polici-
ja, kura šogad svin 96.dibi-
nāšanas gadadienu. Atjau-
notajā brīvvalstī daudzviet 
tika izveidota arī pašvaldī-
bas policija, kuras pamat-
uzdevums ir sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana. 
Krāslavas novadā strādā 
pieci pašvaldības policisti, 
kurus 3.decembrī svinīgi su-
mināja.

Pasākums noritēja ar domes 
kolektīva līdzdalību. Sveicot pro-
fesionālajos svētkos pašvaldības 
policistus, domes priekšsēdētājs 

Gunārs Upenieks pateicas viņiem 
par smagu darbu!

Kopā ar domes izpilddirektoru 
Jāni Geibu, viņš kārtībsargiem pa-
sniedza pateicības, ziedus un no-
derīgas dāvaniņas. Dāvanu karti 
un siltus pateicības vārdus pašval-
dības policistiem veltīja arī SIA 

„Krāslavas slimnīca” galvenais 
ārsts Aleksandrs Jevtušoks. Pasā-
kums noslēdzās ar kopīgu fotose-
siju un domes darbinieku izteikta-
jiem vēlējumiem kolēģiem.

Juris Roga
Elvīras Škutānes foto

SUMINĀJA PAŠVALDĪBAS POLICISTUS

svētki un jubilejas

30. novembrī Krāslavā 
viesojās Polijas vēstniecī-
bas Latvijā delegācija, ku-
ras sastāvā mūsu pilsētu 
apmeklēja Polijas Repub-
likas ārkārtējā un pilnva-
rotā vēstniece Latvijas Re-
publikā Eva Dembska, kas 
šī gada martā ir stājusies 
šajā amatā, kā arī Polijas 
Republikas konsuls Latvijā 
Vojcehs Krajs.

Vizīte sākās ar ziedu nolikša-
nu pie memoriālās plāksnes, kas 
veltīta grāfam Leonam Broelam-
Plāteram un pie pieminekļa poļu 
leģionāriem. Pēc tam diplomāti de-
vās uz Krāslavas poļu pamatskolu, 
kur viesus sveica poļu biedrības 

ansamblis „Strumeņ” un skolas 
vokālais ansamblis „Kropelki”.

Svinīgā atmosfērā Polijas vēst-
niece pasniedza poļu biedrības an-
sambļa „Strumeņ” vadītājam Ro-
mualdam Raginim goda zīmi „Par 
nopelniem poļu kultūras labā”. Šis 
Polijas Republikas Kultūras un 
nacionāla mantojuma ministrijas 
apbalvojums tiek piešķirts par ie-
guldījumu poļu kultūras attīstībā.

Poļu pamatskolā viesiem tika 
piedāvāta neliela ekskursija pa 
mācību iestādi, notika tikšanās ar 
kolektīvu. 

Dienas noslēgumā viesi apmek-
lēja Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeju un apskatīja Tūrisma 
informācijas centru. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

ROMUALDS RAGINIS
 APBALVOTS AR GODA ZĪMI

 Tieši šādi vārdi visbiežāk skanē-
ja 1. decembra rītā, kad Krāslavas 
novada pašvaldības iestādes „So-
ciālais dienests” darbinieces devās 
iepriecināt Krāslavas pilsētā dzīvo-
jošos, „aprūpe mājās” pakalpojumu 
saņemušos cilvēkus ar krāšņiem un 
smaržīgiem Adventa vainagiem. 

Sakām sirsnīgu paldies Krāslavas 
pamatskolas kolektīvam, kas izlē-
ma Izglītības un zinātnes darbinieku 
streika dienu izmantot labdarīgiem 
mērķiem - vainagu pīšanai un grez-
nošanai, lai arī vientuļie pensionāri 
un invalīdi spētu pilnībā izjust Zie-
massvētku gaidīšanas laiku. Mācī-

bu stundas skolotāju streika dienā 
nenotika, tomēr skolotāji turpināja 
pildīt savus pienākumus un ar savu 
piemēru atgādināja, ka īstu Ziemas-
svētku centrā nav cūkas cepetis vai 
dāvanu saiņi, bet gan savstarpēja 
mīlestība, kura ikdienā visvairāk 
pietrūkst vientuļajiem, vecajiem 
un slimajiem. Mūsu aprūpē esošie 
cilvēki to novērtēja, viņu smaidi un 
aizkustinājuma asaras bija veltīti 
tieši jums!  

Īpašs paldies visu konfesiju pries-
teriem, kas vainagus iesvētīja. Lie-
lākajai daļai mūsu aprūpējamo tas ir 
ļoti svarīgi, jo tieši ticība ir tā, kas 

viņus mierina grūtās dienās, kad 
nomoka sāpes un drūmas domas. 
Izdzirdējuši, ka Adventa vainagi ir 
svētīti, daudzi apsolīja tos glabāt 
ilgi, ilgi. 

 Liels paldies Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas, Dagdas un Ag-
lonas novadu komitejai un „Nord-
Trøndelag Røde Kors” par sagā-
dātajiem vainagu rotājumiem un 
saldumiem! Prieks, ka varam sadar-
boties labu mērķu vārdā! 

Vija Bārtule, 
Sociālā dienesta vadītāja

 PALDIES, KA NEAIZMIRSTAT VECUS ĻAUDIS!
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- Siltumenerģijas centralizētās ražošanas un piegādes 
process Krāslavas pilsētā tiek nodrošināts, saražojot sil-
tumenerģiju vienā katlumājā un piegādājot siltumnesēju pa 
siltumtrasēm līdz patērētāju objektiem. 

Ražošanas process Krāslavas pilsētas koģenerācijas sta-
cijā jeb pilsētas centrālajā katlumājā, kas atrodas Latgales 
ielā 14, notiek sekojoši - sadedzinot šķeldu, katlos tiek sa-
ražots tvaiks, kas no sākuma tiek izmantots turboģenerato-
ra darbībā elektroenerģijas ražošanai, un tālāk ar samazinā-
tiem parametriem - siltumnesēja (ūdens) uzsildīšanai. 

Katlumāja kā kurināmo izmanto 100% koksnes šķeldu, 
gadā katlumāja sadedzina 65-70 tūkst. kubikmetru šķeldas 
atkarībā no laika apstākļiem. Šķelda tiek iegādāta no ražo-
tājiem, katru gadu uzņēmums rīko iepirkuma procedūru ku-
rināmā iegādei, un lēmumu par piegādātāju izvēli pieņem, 
izvērtējot piedāvāto šķeldas kvalitāti un cenu. Enerģētis-
ko šķeldu saražo gan no veseliem kokiem, malkas, gan no 
kokapstrādes atlikumiem, gan sasmalcinot zarus, krūmus, 
līdz ar to koksnes šķeldas kvalitāte un enerģētiskā vērtība 
ir atšķirīga, kas ietekmē arī kurināmā cenu. Šķeldas tirgus 
ir diezgan plašs, šķeldu lielos apjomos 
iepērk pie Krāslavas esošā granulu rūp-
nīca, vairākas Daugavpils reģiona katlu-
mājas darbojas ar šķeldu, šķeldu vietējie 
ražotāji piegādā arī uz Lietuvu, tas viss 
būtiski ietekmē šķeldas iegādes cenu.  

Koģenerācijas stacijā saražotais sil-
tumnesējs pa siltumtrasēm tiek pie-
gādāts centralizētās siltumapgādes 
sistēmai pieslēgtiem objektiem – dzīvo-
jamām mājam, skolām un citām ēkām. 
Siltumtrašu stāvokļa uzlabošanai uzņē-
mums vairākus gadus veica atsevišķu 
siltumtrašu posmu nomaiņu, kā arī 2012.-2013. gados ar 
ES Kohēzijas fonda atbalstu realizēja projektu „Krāslavas 
kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija un individuālo siltum-
mezglu uzstādīšana”, kā rezultātā kopumā tika nomainītas 
siltumtrases 7,6 km garumā, kas sastāda apmēram 70% no 
kopēja centralizētas sistēmas siltumtrašu garuma. Atlikušie 
30% veco siltumtrašu pārsvarā atrodas pilsētas centrālajā 
daļā, trašu rekonstrukcijai ir izstrādāts tehniskais projekts, 
un uzņēmums izskata iespējas to realizācijai, iesniedzot 
pieteikumu ES fondu atbalstam un veicot darbus vienā būv-
darbu sezonā, vai pakāpeniski nomainot atsevišķus posmus 
ilgākā laika periodā. Neskatoties uz būtiskiem ieguldī-
jumiem, siltumtrašu nomaiņas projekti tiek plānoti tā, lai 
darbu izmaksas neatstātu negatīvu ietekmi uz siltumenerģi-
jas tarifu, un pabeidzot šos darbus, pilsētas siltumenerģijas 
pārvades sistēma tiks pilnīgi sakārtota, kas nodrošinās ne 
tikai to ilgtspējīgu ekspluatāciju, bet arī siltuma zudumu 
samazināšanu tīklos.

Centrālajā katlumājā arī jāturpina iesākta rekonstrukci-
ja. Šobrīd katlumājā ir četri tvaika katli, kas darbojas ar 
šķeldu. Viens katls, kas var nodrošināt apmēram pusi no 
nepieciešamās jaudas, ir salīdzinoši jauns, tas tika uzstādīts 
2008. gadā līdz ar šķeldas padeves sistēmas izbūvi, reali-
zējot koģenerācijas stacijas rekonstrukcijas projektu, bet 
pārējie katli ir 80-tajos gados ražotie šķidrā kurināmā katli, 
kas vēlāk tika pārbūvēti kurināšanai ar šķeldu, un šobrīd 
ļoti aktuāls jautājums katlumājas darbībā mums ir tieši jau-
nā katla iegāde, jo esošo katlu resurss jau ir izsmelts. 2008.
gada projekta ietvaros tika modernizēta nosacīti ½ katlu-
mājas daļa, projektu realizēja Krāslavas novada dome ar 
ES fondu atbalstu, un rekonstrukcijas izmaksas neietekmē-
ja siltumenerģijas cenu – tarifs netika palielināts, neskato-
ties uz to, ka projekta izmaksas pārsniedza 4 miljonus latu. 
Veicot tik lielus ieguldījumus jaunā katla iegādei uzņēmu-
mam patstāvīgi, bez negatīvas ietekmes uz tarifu neiztikt, 
pat piesaistot ES fondus, tāpēc šo jautājumu Krāslavas no-
vada dome izvirzīja par prioritāti, iekļaujot to novada attīs-
tības plānā tuvākiem gadiem. 

- Kā veidojas siltumenerģijas ražošanas un piegādes 
izmaksas?

- Runājot par siltumenerģijas ražošanas un piegādes 
izmaksām kopumā, var minēt sekojošās to sastāvdaļas: 
šķeldas iegādes izmaksas, iekārtu un tehnikas iegādes un 
uzturēšanas izmaksas, personāla atalgojums, siltumtrašu 
rekonstrukcijas izmaksas, izmaksas dažādu remontdarbu 
veikšanai. Turklāt gala tarifu ietekmē arī siltumenerģijas 
pārvades un sadales zudumi tās piegādes procesā līdz ie-
vadam ēkā, un siltumtrašu nomaiņas, ko uzņēmums veica 
pēdējos gados, rezultāts tiks atspoguļots arī tarifā. Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijai jau iesniegts tari-
fa projekts, kas paredz siltumenerģijas vienas megavatstun-
das cenas samazinājumu.

Lai gan pamata ienākumus uzņēmums saņem par piegā-
dāto siltumenerģiju, ir vēl viena būtiska uzņēmuma ieņē-
mumu sastāvdaļa – elektroenerģijas pārdošana. Apkures 
sezonu laikā katlumājā kopā ar siltumenerģiju koģenerā-
cijas procesā tiek saražota arī elektroenerģija. Šobrīd elek-
troenerģija tiek pārdota obligātā iepirkuma ietvaros akciju 
sabiedrībai „Enerģijas publiskais tirgotājs”, kas administrē 
elektroenerģijas obligāto iepirkumu - valsts noteikto atbal-
sta mehānismu elektroenerģijas ražotājiem. No saražotās 

elektroenerģijas pārdošanas iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti 
uzņēmuma ienākumos, kas vairākus gadus deva iespēju 
nepieļaut tarifa kāpumu, neskatoties uz vairāku izmaksu 
celšanos. Diemžēl likumdošanas normas šajā jautājumā 
paredz obligātā iepirkuma pārtraukšanu no 2017. gada 1. 
jūnija tām koģenerācijas iekārtām, kas darbojas ilgāk par 
desmit gadiem, un, ja kārtība netiks mainīta, tas negatīvi 
ietekmēs siltumenerģijas tarifus Krāslavā, jo mūsu turbo-
ģenerators tika uzstādīts 2000. gadā. 

- Kas atbild par siltumenerģijas sadali apkurināmajā 
ēkā?

- SIA „Krāslavas nami”, kā siltumapgādes uzņēmums, 
piegādā siltumnesēju līdz ēkai, tālāka siltumenerģijas sada-
le ir ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja atbildība – lielāko 
daudzdzīvokļu māju daļu SIA „Krāslavas nami” arī apsaim-
nieko, bet ir dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības, 
kas iekšējo mājas inženierkomunikāciju sistēmu uzturēša-
nu nodrošina patstāvīgi. Visas daudzdzīvokļu mājas ir ap-
rīkotas ar automātiskiem individuāliem siltummezgliem ar 
attālināto vadību, kas no siltumtīkliem saņemto siltumne-

sēju sagatavo mājas apkures nodrošināšanai un veic ūdens 
uzsildīšanu karstā ūdens nodrošināšanai dzīvojamā mājā. 
Dzīvojamo māju aprīkošanu ar siltummezgliem uzņēmums 
veica vairāku gadu garumā un pabeidza to šovasar – šī gada 
apkures sezonā visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jau 
darbojas siltummezgli. Siltummezgli sniedz plašas iespējas 
siltumapgādes režīma regulēšanai dzīvojamā mājā – pie-
mēram, var ieprogrammēt temperatūras samazināšanu no-
teiktās diennakts stundās, apkures intensitāti atkarībā no 
arēja gaisa temperatūras, apkures ieslēgšanu un atslēgšanu, 
vadoties pēc laika apstākļiem. Katrai mājai šie uzstādījumi 
ir individuāli, un tos var mainīt, bet tam ir nepieciešama 
dzīvokļu īpašnieku ievēlēta persona – cilvēks, kas varētu 
mājas iedzīvotāju vārdā kontaktēties ar uzņēmuma speciā-
listiem siltumapgādes režīma regulēšanas jautājumā. Pēc 
tāda pilnvarota pārstāvja lūguma var mainīt siltummezgla 
uzstādījumus un mēģināt sasniegt optimālo risinājumu 
konkrētās dzīvojamās mājas apkures nodrošināšanā. Gai-
dām arī dzīvokļu īpašnieku viedokļus par apkures sezonas 
sākumu un beigām – apkure ēkām tiek pieslēgta atkarībā 
no ārēja gaisa temperatūras automātiski, bet šo temperatūru 
var ieprogrammēt individuāli katrai mājai. 

- Ziemā sevišķi aktualizējas jautājums par daudzdzī-
vokļu ēku telpu iekšējo mikroklimatu. Kādi faktori to 
ietekmē visvairāk, un kādi ir speciālistu ieteikumi, lai 
dzīvoklī būtu patīkami uzturēties? Varbūt iedzīvotāji 
pieļauj arī kādas kļūdas? 

- Iekšējo mikroklimatu ietekme vairāki faktori - apkures 
režīms, telpu ventilācija, mājas siltināšanas pakāpe. Kat-
ram cilvēkam, protams, komforta sajūta ir individuāla, bet 
ir daži vispārpieņemtie principi – piemēram, tiek uzskatīts, 
ka gulēt ir patīkamāk vēsākās telpās. To visai mājai var no-
drošināt, pēc pilnvarotā pārstāvja pieteikuma programmē-
jot mājas individuālo siltummezglu uz samazināto režīmu, 
piemēram, no plkst. 23:00 līdz 6:00. 

Runājot par ventilāciju, jāatzīmē, ka vairākums cilvēku 
nepareizi vedina telpas, ilgstoši turot plastikāta logus tā 
saucamā vedināšanas režīmā – tādā veidā no mājas tikai 
aizplūst siltums, bet efektīva gaisa nomaiņa telpās neno-
tiek. Pareiza vedināšana – vairākas reizes dienā pilnībā 
atvērt telpas logu uz dažām minūtēm, līdz svaigs gaiss sa-
sniedz logam pretējo sienu, tādā veidā notiek visefektīvākā 
gaisa nomaiņa istabā, bet pārējā laikā logi jātur pilnībā aiz-
vērtus siltuma saglabāšanai. Iedzīvotājiem jāseko logu stā-
voklim telpās, nav obligāti mainīt logus, noder arī spraugu 
siltināšana, tas palīdz saglabāt siltumu visā mājā.

- Vai starp dažādām mājām ir liela atšķirība siltum-
enerģijas patēriņa apjomā? 

- Protams, daudz atkarīgs ir no mājas ārsienu, bēniņu un 
pagraba siltināšanas pakāpes. Neskatoties uz to, ka visas 
daudzdzīvokļu mājas Krāslavā celtas pēc projektiem, kas 
neparedzēja speciālu siltināšanu siltumenerģijas taupīša-
nai, māju siltumenerģijas patēriņš atšķiras, tas ir atkarīgs 
gan no pielietotiem materiāliem, gan no būvniecības darba 
kvalitātes, pat mājas lielumam ir nozīme, piemēram, 2014.-
2015. gadu apkures sezonā starpība starp tipveida projekta 
daudzdzīvokļu māju ar vismazāko siltumenerģijas patēriņu 
uz vienu platības kvadrātmetru un māju ar vislielāko patēri-
ņu sastādīja gandrīz 50%, t.i., lai apkurinātu vienu kvadrāt-
metru vienā dzīvojamā mājā tika izlietots par 50% mazāk 
siltumenerģijas nekā viena kvadrātmetra apkurei citā mājā. 

Tāda situācija bija vienmēr, bet līdz 2004.-2005. gadam sil-
tumenerģijas patēriņš netika uzskaitīts atsevišķi katrai mā-
jai un visas siltumenerģijas nodrošināšanas izmaksas tika 
sadalītas uz kopējo apkurināmo platību visās mājās. Vēlāk 
tika veikti grozījumi normatīvajos aktos, un šobrīd katrā 
objektā ir uzstādīti siltumskaitītāji, kas fi ksē siltumenerģi-
jas patēriņu ēkā.

- Vai, siltinot daudzdzīvokļu ēkas, varētu samazināt 
ēku ekspluatācijas izdevumus? Vai Krāslavā ir tādas 
daudzdzīvokļu mājas, kuru iemītnieki plāno veikt sava 
nama renovāciju?

- Nosiltinot daudzdzīvokļu māju, noteikti var samazināt 
izmaksas par apkuri. Jautājums par kopējo ekspluatācijas 
izdevumu samazināšanu ir atkarīgs no ieguldījumiem mā-
jas siltināšanā. Lai atbildētu uz jautājumu, vai samazināsies 
mājas ekspluatācijas izmaksas, ir jāizvērtē siltināšanas dar-
bu izmaksas, kuru segšanai parasti tiek piesaistīti kredītlī-
dzekli un tiek veikti ikmēneša maksājumi. Ja siltināšanas 
rezultātā panāktais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums 
apkures sezonā naudas izteiksmē pārsniegs gada kredīt-

maksājumus par veiktajiem darbiem, tad 
var pateikt, ka kopējas ekspluatācijas 
izmaksas samazinājās. Tādi aprēķini jā-
veic individuāli katrai mājai, pamatojo-
ties uz mājas energoauditu un izstrādāto 
siltināšanas projektu. 

Krāslavā ir viena māja, kurai tika veikti 
aprēķini renovācijas darbu veikšanai. Tā 
ir piecstāvu dzīvojamā māja Aronsona 
ielā 16, kurā ir 60 dzīvokli. Tika aprēķi-
nāti sekojošu renovācijas darbu izmak-
sas: ārsienu, cokola, pagraba, bēniņu sil-
tināšana, jumta hidroizolācija, logu un 

durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija. Visu šo 
darbu izmaksas sastādītu 452 890 EUR, kas, sadalot uz mā-
jas dzīvojamās platības kvadrātmetriem, ir 170 EUR/m2, 
tātad viena divistabu dzīvokļa ieguldījums projektā sastādī-
tu 8500 EUR. Projekts tika izstrādāts 2013. gadā, kad bija 
pieejams 50% ES atbalsts māju siltināšanai, tātad minētās 
izmaksas samazinātos uz pusi, bet arī šajā gadījumā katram 
īpašniekam būtu jāsedz ievērojamās summas, kas Krāsla-
vas gadījumā pat pārsniedz paša dzīvokļa vērtību. Veicot 
aprēķinus ar pieņēmumu, ka 50% no izmaksām tiku segtas 
no ES fondu līdzekļiem, bet pārējā summa tiktu piesaistīta 
kredīta veidā uz 15 gadiem, lai siltumenerģijas ietaupījums 
segtu kredītmaksājumus, ietaupījumam būtu jāsasniedz 
50% no mājas esošā siltumenerģijas patēriņa. Krāslavā nav 
nosiltinātu daudzdzīvokļu māju, bet ir vairāki nosiltināti 
pašvaldības objekti – skolas un bērnu dārzi, un prakse rāda, 
ka nosiltinātās ēkas siltumenerģijas patēriņš samazinās par 
30-35%, un, manuprāt, nav pamata paredzēt, ka mājas silti-
nāšanas rezultātā tiktu sasniegts būtiski lielāks ietaupījums. 
Šobrīd nav aktuālas ES fondu atbalsta programmas māju 
siltināšanai, bet noteikumu projekts paredz vēl mazāku ie-
spējamo atbalstu – līdz 35% līdzšinējo 50% vietā, līdz ar to 
kopējās ekspluatācijas izmaksas, veicot kompleksa renovā-
ciju, diez vai samazināsies. Turklāt jāatceras arī par to, ka 
visus darbus jāveic par kredītlīdzekļiem, un tikai pēc darbu 
pabeigšanas un vienas pilnas apkures sezonas var pretendēt 
uz kredītsummas samazinājumu par minētiem 35%. 

- Ja izdarīt kopsavilkumu, tad ir jēga siltināt mājas 
vai nav?

- Iepriekšminētais nenozīmē, ka māju renovācija ir bezjē-
dzīgs process, tā nes daudz labumu, sākot no paaugstināta 
dzīvošanas komforta un beidzot ar sakoptu mājas izskatu, 
bet ir jāatceras, ka par darbiem ir jāmaksā pašiem dzīvok-
ļu īpašniekiem, un ietaupījums no siltumenerģijas patē-
riņa nespēs segt visas izmaksas. Domājot par kompleksa 
renovāciju, dzīvokļu īpašniekiem drīzāk jāplāno, ka šādā 
veidā viņi pirmkārt fi nansē savas mājas sakopšanu vai ri-
sina mājas tehniskās problēmas, piemēram, novērš ūdens 
tecēšanu caur paneļu šuvēm, bet siltināšanas darbu rezul-
tātā sasniegto siltumenerģijas ietaupījumu var uzskatīt par 
pozitīvo rezultātu, kas samazina ikmēneša maksājumus ap-
kures sezonā.

Māju var nosiltināt arī daļēji, nerealizējot sarežģītus re-
novācijas projektus. Tas, protams, arī prasa līdzekļus, par 
ko ir jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem, bet var izvēlēties 
nepieciešamos darbus, izejot no fi nanšu iespējam. Silti-
nāšanas darbu izvēlei šajā gadījumā mēs palīdzēsim bez 
pilna energoaudita veikšanas – uzņēmuma rīcībā ir termo-
kamera, ar kuras palīdzību var pārskatāmi redzēt vietas, 
kur aizplūst siltums no mājas. Veicot vairāku māju apskati, 
tika konstatēts, ka ne vienmēr ir nepieciešama kompleksa 
siltināšana, ne katrai mājai visa fasāde laiž cauri siltumu, 
un, piemēram, tikai cokola vai bēniņu telpu siltināšana jau 
var dot pozitīvu efektu bez pārmērīgiem ieguldījumiem. 
Daudzdzīvokļu māju pārstāvji, kas ir ieinteresēti apskatīt 
savas mājas ar termokameras palīdzību, var vērsties SIA 
„Krāslavas nami” un kopā ar uzņēmuma darbinieku kon-
statēt mājas vājas vietas no energoefektivitātes viedokļa. 

- Paldies par atbildēm!

 PAR SILTUMENERĢIJAS IEGUVI
 UN IZLIETOJUMU NO A LĪDZ Z!

Krāslavas siltuma ražotāja katlumājā laika gaitā notikušās daudz un dažādas 
izmaiņas. SIA “Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājam Valērijam Maslovam 
jautājām, kā šodien tiek nodrošināta pilsētas daudzdzīvokļu namu apkure sezo-
nā (sākot no kurināmā iegādes, siltuma ražošanas katlumājā, padevi uz siltum-
trasēm un līdz pat siltumenerģijas piegādei namiem).
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 PAR UZVARĒTĀJU
 ATZĪTA BIEDRĪBA

 „LATGALES KULINĀRĀ 
MANTOJUMA CENTRS”
4. decembrī nozares gadskārtējā sarīkojumā 

„Tūrisma forums 2015” paziņoti Eiropas izcilāko 
tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destina-
tions of Excellence) projekta konkursa uzvarētāji. 
EDEN konkursa „Tūrisms un vietējā gastronomi-
ja” nacionālajā sacensībā par uzvarētāju atzīta 
biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”.

Ar Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciatīvu iz-
veidota biedrība „Latgales kulinārais mantojums”, iedi-
bināta un uzturēta sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, 
izstrādāti gastronomiskā tūrisma maršruti, kulinārais 
mantojums tiek popularizēts ne tikai vietējā mērogā, bet 
arī Eiropas kulinārā mantojuma tīklā (European Network 
of Regional Culinary Heritage).

Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora pienāku-
mu izpildītāja Inese Šīrava pastāstīja: „Latgalē ar kulinā-
ro mantojumu strādā jau gadiem. Gan vietējie tūristi, gan 
ārzemnieki, dodoties tūrisma braucienos, meklē nogaršot 
ko autentisku, tai vietai raksturīgu. Šādas iespējas tūris-
tiem iepazīties ar reģionam raksturīgo ēdienu Latgalē ir, 
tāpēc gribas vien novēlēt, lai darbs šajā virzienā tiktu tur-
pināts.”

EDEN projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Projekts 
sākts 2006. gadā. Katru gadu Eiropas Savienības dalīb-
valstīs tiek izsludināts konkurss, un katru gadu tam ir 
sava tēma. Šā gada konkurss aizritējis gastronomiskā tū-
risma zīmē.

Balvā labākajiem galamērķiem – konkursa uzvarētājam 
un četriem veiksmīgākajiem tā sekotājiem - tiks nodroši-
nātas mārketinga un publicitātes aktivitātes Latvijā un ār-
valstīs. Šobrīd „Vides filmu studijā” norit intensīvs darbs, 
lai par katru no pieciem konkursa veiksmīgākajiem dalīb-
niekiem tiktu izveidota īsa videofilma. Jau tuvākajā laikā 
videoklipiem jeb īsfilmām ir jābūt pabeigtām, lai kon-
kursā uzvarējušie latgalieši un viņu konkurenti tukum-
nieki, dundadznieki, baušķenieki un liepājnieki tās varētu 
izmantot publicitātes aktivitātēs pašu mājās un ārvalstīs.

Konkursa uzvarētājs - biedrība „Latgales kulinārā man-
tojuma centrs” -  būs tiesīgs izmantot Eiropas Komisijas 
izstrādāto EDEN logotipu, piedalīties EDEN iepriekšējo 
gadu uzvarētāju sadarbības tīkla aktivitātēs Latvijā un ci-
tur Eiropā un apmeklēt Eiropas Komisijas rīkotos pasā-
kumus EDEN sadarbības tīkla dalībniekiem. Eiropas Ko-
misija rīkos arī apbalvošanas ceremoniju, kurā godalgas 
saņems visi nacionālo konkursu uzvarētāji.

Latvijas nacionālā konkursa dalībnieki tika vērtēti gan 
pēc pašu sagatavotajiem pieteikumiem, gan klātienē.  
Katra brauciena atceļā pēc konkursa dalībnieku apmek-
lējuma TAVA izveidotā vērtēšanas komisija apmainījās 
viedokļiem ne tikai par konkursa dalībniekiem, bet arī 
par gastronomiskā tūrisma pašreizējo attīstības posmu 
valstī kopumā.

Secinājums bija vienprātīgs – ņemot vērā to, ka gas-
tronomiskais tūrisms nonācis uzmanības centrā samērā 
nesen, šobrīd tas vēl ir tikai attīstības sākumā. 

Foruma apmeklētāji ar atbalstošiem aplausiem sveica 
EDEN konkursa balvu saņēmējus, bet TAVA novēlēja ie-
sākto darbu turpināt, jo paēdis tūrists ir - labs tūrists.

Inta Briede, 
TAVA

1.decembrī Krāslavas Svētā 
Ludvika Romas katoļu baz-
nīcā notika svinīgs pabeigto 
restaurācijas darbu oficiālas 
nodošanas pasākums. Pro-
jekta ietvaros ir restaurēts 
centrālais altāris, altārglezna 
„Svētais Ludviks dodas krusta 
karā”, kuru pēc poļu māks-
linieka Jana Mateiko skices 
1884. gadā uzgleznoja viņa 
audzēkņi, kā arī Filipo Kastaldi 
18. gadsimta 60. gados glez-
notā altāra freska. 

Projekta īstenošana, kas turpinājās 
12 gadus, bija iespējama, pateicoties 
Polijas Republikas Kultūras un na-
cionālā mantojuma ministrijas, Lat-
vijas Republikas Kultūras ministrijas, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas, Valsts kultūrkapitāla 
fonda, apvienības „Poļu kopiena”, 
Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīska-
pa Jāna Buļa, Krāslavas Svētā Lud-
vika baznīcas priesteru un Krāslavas 
novada pašvaldības pūliņiem, kā arī 
Polijas un Latvijas restauratoru ciešai 
sadarbībai.  

Pasākuma gaitā Polijas Republikas 
vēstniece Latvijā Eva Dembska pa-
sniedza Polijas Republikas Kultūras 
un Nacionālā mantojuma ministrijas 

un Polijas Republikas Ārlietu minis-
trijas apbalvojumus tiem cilvēkiem, 
pateicoties kuriem tika īstenots šis 
restaurācijas projekts. 

Krāslavas Svētā Ludvika Romas 
katoļu baznīcas prāvestam Eduardam 
Voroņeckim ir pasniegta medaļa „Par 
nopelniem kultūrā - Gloria Artis”. 

Ar Polijas Republikas Ārlietu mi-
nistrijas goda zīmi „Bene Merito” 
apbalvots Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris 

Dambis, VKPAI Latgales reģionālās 
nodaļas valsts inspektore Dzintra Bu-
keviča и restaurators Tomašs Djura-
vecs.  

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 RESTAURĀCIJAS PROJEKTS 
NOSLĒDZĀS AR SVINĪGO PASĀKUMU

1. decembrī Piedrujas Jauna-
vas Marijas debesīs uzņemša-
nas Romas katoļu baznīcā no-
tika Polijas Republikas Latvijā 
vēstniecības diplomātu tikša-
nās ar Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas 
pārstāvjiem, kas apskatīja, kā 
virzās uz priekšu baznīcas al-
tāra gleznas restaurācija, kas 
tika iesākta šī gada oktobrī. 
Starp Latviju un Poliju ir no-
slēgts līgums, un restaurācijas 
darbus veic poļu restauratori 
Tomašs Djuravecs un Agneška 
Hoikovska – Savicka. 

Darbi, kas bija saistīti ar gatavoša-
nos restaurācijai, sākās vēl pagājušajā 
gadā. Zondēšana un polihromā izpēte 
parādīja, ka oriģināls gleznojums ir 

izpildīts divās tehnikās: sākumposmā 
- uz mitrā apmetuma, bet noslēdzoša-
jā etapā - temperas tehnikā.

Tomašs Djuravecs uzskata, ka au-
toru darba laikā notika neparedzēts 
gadījums un kāds šķīdums, kura pa-
matā bija kaļķi, tika izliets uz freskas, 
daļēji to iznīcinot, tāpēc mākslinieki 
bija spiesti izmantot citu tehniku, lai 
pabeigtu savu darbu. 

Ņemot vērā darba pieredzi 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 
restauratori plānoja šogad tikai da-
ļēji noņemt altāra gleznojuma krāsu 
kārtas. Taču izrādījās, ka šīs freskas 
attīrīšanas process norisinās vieg-
lāk un ātrāk nekā Krāslavā, un paš-
laik Piedrujas dievnamā ir attīrīts 
viss iluzorais sienas gleznojums no 
griestiem līdz grīdai. Tagad var uz-

sākt kosmētisko restaurāciju.
Elvīra Škutāne, 

autores foto

VAR UZSĀKT KOSMĒTISKO RESTAURĀCIJU 

Robežniekos katru gadu notiek tradicionā-
lais pasākums pensionāriem, bet ne tikai ar 
to vienu tiek pateikts paldies cilvēkiem, kuri 
savu mūžu atdevuši valsts izaugsmei, bērniem, 
mazbērniem, mazmazbērniem. Šajā pagastā 
pensionāriem paldies pasaka arī mazākos pa-
sākumos, kāds notika novembrī un kuru orga-
nizēja vietējā bibliotekāre Rita Kovaļevska. Bet 
ar ideju par tā rīkošanu pie Ritas vērsās pagas-
ta iedzīvotāja, piecu bērnu māmiņa Irina Buko.

Uz to ieradās 18 sirmgalvji, kuri bija patīkami pārsteigti 
par silto uzņemšanu un gādīgumu, kas izpaudās smaidā 
un interesantā programmā. Vispirms uz lielā ekrāna tika 
projicētas fotogrāfi jas, kas atgādināja pensionāriem pašu 
jaunības gadus. Kas gan vēl var būt patīkamāks par at-
griešanos jaunības dienās, kad pat saule šķita siltāka un 
spožāka, zāle - zaļāka, un debesis - zilākas! Turpinājumā 
pasākuma dalībniekus ar dziesmu priecēja Ināra Murāne, 
bet pēc viņas ar jautru izrādi par to, kā sapņo dzīvot Ro-
bežnieku pagasta pensionāri, ciemos ieradās amatierko-
lektīvs „Naši Babki”. Turpinājumā pensionāri noskatījās 

fi lmu „Pirmā maize”, piedalījās jautrības konkursos, kā arī 
paši izpildīja častuškas un citas dziesmas. Noslēgumā visi 
galvenie varoņi  saņēma nelielus suvenīrus. 

Jāatzīmē, ka par skaisti klātajiem galdiem pasākuma 
dalībniekiem parūpējās Irēna Kozinda, Inga Babiško un 
Tatjana Krūmiņa. 

Juris Roga

EMOCIONĀLI BAGĀTS PASĀKUMS
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tūrisms

TŪRISMA ATTĪSTĪBA LATGALĒ UN 
KRĀSLAVAS NOVADĀ 2015. GADĀ

Kā dziesmā „Cāļus skaita rudenī”, tapāt arī tūrisma speciālisti visā Latvijā rudenī skaita 
tūristus, kas ir apmeklējuši konkrētu reģionu un novadu. Šis gads arī nebija izņēmums, 
un novembra sākumā visi Latgales tūrisma informācijas centri (TIC), sazinoties ar savas 
teritorijas tūrisma uzņēmējiem, apkopoja statistikas datus par aizvadīto tūrisma sezonu. 
Apkopojot statistikas datus, ir svarīgi zināt kopējo tūristu skaitu, kas apmeklēja konkrētu 
objektu, kā arī no kurām valstīm visvairāk ārzemnieku bija ieradušies. Šī informācija katra 
konkrēta novada mērogā, gan reģionā kopumā palīdz saprast, kādas ir tendences, izvēlo-
ties tūrisma galamērķi, kā arī, vai veiktais mārketings reģionā notiek pareizajā virzienā, 
vai īstenotas mārketinga aktivitātes tūrisma popularizēšanai dod savu „vajadzīgo un gai-
dīto” atdevi.

Latgales TICu statistikas datu apkopošanas rezultātā var secināt, ka kopējā tūristu plūs-
ma uz Latgali ir stabila. Tūrisms ir deklarēts kā viena no svarīgākajām tautsaimniecības 
jomām visos Latgales novados, un priecē tas, ka ik gadu tūristu skaits pieaug. Kopējais tū-
ristu skaits Latgalē ir sasniedzis 1 412 833 cilvēku, kas salīdzinājumā ar 2014. gadu ir vai-
rāk par 22,4%. Bet, neskatoties uz to, ir vērojamas noteiktas svārstības dažādos sektoros, 
piemēram, naktsmītņu sektorā tūristu skaits samazinājās par 10,20%, toties kultūrvēstures 
un sakrālo objektu sektorā pieauga par 33%, muzejos pieauga par 6,59%, bet amatnieku 
darbnīcās tūristu skaits palielinājās par 9,86%. 

No kopējā tūristu skaita 76,32% sastāda iekšzemes tūristi, bet 23,68 % - ārvalstu tūristi 
no 23 valstīm. Lielākie ārzemju tirgi ir Krievija, Lietuva, Igaunija, Vācija un Polija. 

Apkopojot tūrisma speciālistu viedokļus par 2015. gada tūrisma sezonu, var secināt, ka 
šogad interese pieaugusi par pilsētu tūrismu, kultūrvēsturiskajiem objektiem un muzejiem, 
par apskates saimniecībām, amatu meistaru darbnīcām un it īpaši gastronomisko tūrismu. 
Tūristiem patīk izgaršot, sajust, izbaudīt, piedzīvot, iemācīties, sasmaržot, redzēt, dzirdēt 
latgalisko.

Kāds ir Latgales tūrists? Pēc speciālistu novērojumiem var secināt, ka Latgales tūrists ir 
ģimenes cilvēks, ceļo ar bērniem vai radiem, arī ar draugiem, mobils, aizrautīgs, kustīgs, 
vēlas līdzdarboties, strādājošs, ar stabiliem ienākumiem, ar savām interesēm, zina, ko grib, 
pieradis pie noteikta komforta līmeņa, komunikabls, izglītots, izvēlīgs, pirms ceļojuma 
labi sagatavojies, vēlas viesmīlību, plašu piedāvājumu, personīgu pieeju, cenas un kvali-
tātes balansu, aizvest kaut ko uz mājām - sajūtas, ciemakukuli, suvenīrus, Latgalē ražotu 
produkciju. 

Krāslavas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistika
Krāslavas novada TIC apkopoja tūristu skaitu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 

1. novembrim. Aptaujas rezultātā informāciju par nakšņojošo cilvēku skaitu tūristu mītnēs 
iesniedza 29 Krāslavas novada naktsmītnes, par apmeklētāju skaitu iesniedza 6 amatnie-
ku darbnīcas, t.sk. V.Pauliņš, I.Vecelis, A.Maijers, audēju darbnīca „Indra”, J.Kokins un 
„Amatu istaba”, 4 interesantas saimniecības, t.sk. mini zoodārzs „Akati”, z/s „Kurmīši”, 
z/s „Guntiņi” un saimniecība „Cīruļi”, 4 aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji, t.sk. bied-
rība „Aktīva atpūta Latgalē”, z/s „Skaidas”, IK „Gaura” un Pavēls Podjava, kas piedāvā 
gan „airsoft” un „futgolf” spēles, gan arī velosipēdu nomu. Apmeklētāju statistikas datus 
iesniedza Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Piedrujas pagasta muzejs un Krāslavas 
Romas katoļu baznīca. 

Salīdzinot radītājus ar iepriekšējo gadu, var secināt, ka šogad tūristu pieaugums ir gandrīz 
visās kategorijās. Neliels samazinājums ir vērojams amatnieku darbnīcās, bet to var saistīt ar 
plašu keramikas un citu amatnieku izstrādājumu klāstu biedrības „Latgales kulinārā manto-
juma centrs” veikalā, kas savukārt ļauj tūristiem iegādāties šo produkciju šeit, neapmeklējot 
amatnieku darbnīcu. Toties ievērojami palielinājās apmeklētāju skaits Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā (par 41,5%), kas varētu būt saistīts ar to, ka šogad Krāslavas novada TIC, 
organizējot un vadot ekskursijas, obligāti ar katru grupu apmeklēja muzeju.  Priecē arī tas 
fakts, ka Krāslavas Romas katoļu baznīcu šogad apmeklēja vairāk tūristu nekā 2014. gadā, 
to starpā arī daudz ārzemnieku (27% no kopējā apmeklētāju skaita). 

Kategorija 2013. gads 2014. gads 2015. gads Pieaugums/
kritums

2015. gadā
salīdz. ar 

2014. gadu 
Izmitināša-
nas iestādēs

Iestāžu skaits - 24
12754 – LV tūristi,
 2244 – ārzemnieki 
Kopā: 14998

Iestāžu skaits – 29
12386 – LV tūristi 
3832 – ārzemnieki 
Kopā: 16218

Iestāžu skaits – 29
13291 – LV tūristi 
3489 – ārzemnieki 
Kopā: 16780

+562
 (+3,4%)

Amatnieku
 darbnīcas

Darbnīcu skaits – 5
3544 – LV tūristi
 259 – ārzemnieki
Kopā: 3803

Darbnīcu skaits – 5
4040 – LV tūristi
140 – ārzemnieki
Kopā: 4180

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

-985
 (-24%)

Krāslavas
vēstures un
mākslas 
muzejā

4460 – LV tūristi
410 – ārzemnieki
Kopā: 4870

3930 – LV tūristi
270 – ārzemnieki
Kopā: 4200

6701 – LV tūristi
349 – ārzemnieki
Kopā: 7050

+2850
 (+41,5%)

Piedrujas 
pagasta
 muzejā

Statistika 
netika veikta

Statistika netika 
veikta

142 – LV tūristi
15 - ārzemnieki
Kopā: 157

Krāslavas 
Romas 
katoļu 
baznīcā

3178 – LV tūristi
1106 – ārzemnieki
Kopā: 4284

2291 – LV tūristi
796 – ārzemnieki
Kopā: 3087

2845 – LV tūristi
1041 – ārzemnieki
Kopā: 3886

+799
(+20,5%)

„Interesantas 
saimniecībās”

Saimniecību
 skaits: 5

2510 – LV tūristi
202 – ārzemnieki
Kopā: 2712

Saimniecību skaits: 5
2782 – LV tūristi
155 – ārzemnieki
Kopā: 2937

Saimniecību
 skaits: 4
2929 – LV tūristi
111 – ārzemnieki
Kopā: 3040

+103
 (+3,4%)

Aktīvā atpūta 
(laivu, 
velosipēdu 
noma, airsoft)

420 – LV tūristi 432 (Latvija, Krievi-
ja, 

Vācija, Zviedrija)

568 (Latvija, 
Francija, Anglija, 
Vācija, Krievija, 
Baltkrievija)

+136
 (+24 %)

KOPĀ 25866 – LV tūristi
4621 – ārzemnieki
KOPĀ: 30487

25861 – LV tūristi
5193 – ārzemnieki
KOPĀ: 31054

29443 – LV
5233 - ārzemnieki
KOPĀ: 34676

+3582 
(+12,2%) 

– LV
+40 

(+0,8%) – 
ārzemnieki

Var secināt, ka 2015. gadā kopējais tūristu skaits Krāslavas novadā sastādīja aptuveni 
34676 apmeklētāju, kas ir par 10,2% vairāk nekā 2014. gadā un par 12,1 % vairāk nekā 
2013. gadā. Krāslavas novada lielākais ceļotāju īpatsvars, līdzīgi kā 2013.un 2014. gadā, 
ir vietējie tūristi - 85%, un 15% no kopējā skaita sastāda ārzemnieki. 5 valstis, no kurām 
visvairāk apmeklē Krāslavas novadu, ir Krievija, Vācija, Lietuva, Polija un Baltkrievija. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad ir daudz mazāk tūristu no Igaunijas. 

Jāatzīmē, ka šie dati ir aptuveni, jo precīzus statistikas datus ir ļoti grūti aprēķināt, pirm-
kārt, tāpēc, ka tūrisma uzņēmēji ne vienmēr precīzi pieraksta apmeklētājus, otrkārt, ek-
sistē, tā saucamais, neorganizētais tūrisms, kad tūristi atbrauc ar savu mašīnu/autobusu, 
apskatās populārākos objektus, izstaigā dabas takas, apmeklē veikalus un kafejnīcas.

Krāslavas novada TIC apmeklētāju statistika
Pateicoties veiksmīgi realizētājam Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-

bas programmas projektam BELLA CUISINE un Krāslavas novada domes fi nansiālajam 
atbalstam, Krāslavas novada TIC šobrīd atrodas grāfu Plāteru pils kompleksā, renovētajā 
Pils pārvaldnieka ēkā. Ņemot vērā to, ka grāfu Plāteru pils komplekss ir galvenais tūris-
ma objekts Krāslavā, kā arī pateicoties regulāri organizētājiem pasākumiem centrā, laika 
periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.oktobrim Krāslavas novada TIC apmeklēja 12285 
apmeklētāju, kas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (skat.tabulu).

2013.g. 2014.g. 2015.g. Pieaugums 2015.gadā 
salīdzinājumā 

ar 2014.gadu
740 – LV tūristi
116 – ārzemnieki 
Kopā: 856

1456 – LV
269 - ārzemnieki
Kopā: 1725

11174 – LV
1111 – ārzemnieki
Kopā: 12285

+10560 (+712 %)

Šāds apmeklētāju pieaugums ir vērojams, lielā mērā pateicoties Krāslavas novada tū-
risma un kulinārā mantojuma centra plašajai specializācijai. Svarīgs faktors apmeklētāju 
piesaistei ir tas, ka centrā var saņemt ne tikai informāciju par tūrisma iespējām Krāslavas 
novadā un Latgalē, bet arī iegādāties suvenīrus un vietējo amatnieku un ražotāju produk-
ciju. Lielākā daļa TIC apmeklētāju ir vietējie Latvijas tūristi, kas sastāda ~ 90%, bet ār-
zemnieki, savukārt sastāda ~ 10% no TIC apmeklētāju kopēja skaita. Vislielākais vietējo 
tūristu skaits ir no Vidzemes reģiona, t.sk. no Rīgas, bet no ārzemēm visvairāk apmeklētā-
ju bija no Polijas (250), Lietuvas (130), Vācijas (119) un Krievijas (107).

Krāslavas novada TIC regulāri organizē dažādus pasākumus gan vietējiem iedzīvotā-
jiem, gan novada ciemiņiem, piem., Latgales kulinārā mantojuma festivālu un nakts eks-
kursiju Krāslavas pilsētas svētku ietvaros, Leģendu nakti un Muižnieku turnīru, vietējās 
produkcijas degustācijas, meistarklases, tematiskās nodarbības bērniem un jauniešiem, kā 
arī aktīvi piedalās citu pasākumu organizēšanā gan vietējā mērogā, gan arī starptautiskajā. 

2015. gadā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens visiem interesentiem, apmek-
lējot Krāslavas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus Krāslavas, Piedrujas, Indras, 
Robežnieku un Skaistas pagastā. Krāslavas novada tūrisma un kulinārā mantojuma tīkla 
uzņēmēji aktīvi piedalījās organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos uz Lodzes un Ku-
jāvijas – Pomožes reģioniem Polijā, kā arī Vitebskas reģionu Baltkrievijā. Braucienu laikā 
dalībnieki apmeklēja dažādus tūrisma un ēdināšanas sektora uzņēmumus, dalījās pieredzē 
un ieguva daudz jaunu ideju sava darba pilnveidošanai un dažādošanai.

Krāslavas novada TIC aktīvi piedalījās ārvalstu žurnālistu vizītes organizēšanā un ko-
ordinēšanā. 2015. gadā Krāslavas novadu apmeklēja žurnālisti no Japānas un Kanādas.  

Ik gadu tiek organizētas sanāksmes un apmācības tūrisma uzņēmējiem, kā arī Krāslavas 
novada tūrisma mārketinga materiālu sagatavošana un izdošana, dalība starptautiskajās 
tūrisma izstādēs un daudzu citu pasākumu organizēšana un koordinēšana. 

Krāslavas novada TIC izstrādā un realizē projektus gan vietējā, gan starptautiskajā mē-
rogā. Pateicoties TIC speciālistu izstrādātajiem vietējā mēroga projektiem, tiek sakoptas 
Adamovas dabas taka un Persteņa ezera pludmale. 

Veiksmīgi realizējot Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu 
„ICT for better accessibility in sustainable border reģions”, Krāslavā tika uzstādīti 5 stendi 
„Sveicināti Krāslavā” ar QR kodiem, iebraucot Krāslavā no 5 pusēm, izstrādāta virtuālā 
pastaiga pa Krāslavas pilsētu, kur var apskatīt 10 ievērojamākos tūrisma objektus ar 360 
grādu panorāmas skatu un iepazīties ar tiem latviešu, krievu un angļu valodās. Krāslavas 
pilsētas viesiem ir pieejams audiogids (latviešu, krievu un angļu valodā), ar kura palīdzību 
ir iespēja uzzināt informāciju par 15 Krāslavas pilsētas objektiem. Audiogida aplikāciju 
bez maksas var lejupielādēt APPLE aplikāciju veikalā App Store. Projekta ietvaros vei-
kalā „Maxima” tika uzstādīts informatīvais termināls, kas sniedz tūristam nepieciešamo 
informāciju par Krāslavas novada tūrisma piedāvājumiem. Pārveidotā Krāslavas novada 
tūrisma mājaslapa www.visitkraslava.com apmeklētājiem ir pieejama 5 valodās: latviešu, 
krievu, angļu, vācu un lietuviešu valodā.

Pateicoties Krāslavas novada TIC organizētajam ideju konkursam „Jauns vides objekts 
kāziniekiem Krāslavas pils kompleksā”, Krāslavas novada domes fi nansiālajam atbalstam, 
iedzīvotāju iesaistei un viņu iesniegtajām idejām, grāfu Plāteru pils kompleksa parādes 
pagalmu rotā skaista metāla kariete, kas kļuva par iemīļotu fotografēšanās vietu ne tikai 
kāziniekiem un tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem.  

Tuvojoties jaunajam 2016. gadam un izvērtējot 2015. gadā padarīto, Krāslavas novada 
TIC darbinieku vārdā vēlos pateikties visiem Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem, gi-
diem, amatniekiem, zemnieku saimniecībām un visiem tiem, kas strādā mūsu skaistākā 
novada Daugavas lokos tūrisma attīstības labā. Paldies Krāslavas novada iedzīvotājiem 
par mūsu darba novērtējumu, pozitīvām atsauksmēm un labiem vārdiem, mīlestību pret 
dzimto pilsētu un novadu. 

Īpašs paldies Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam un iz-
pilddirektoram Jānim Geibam par mūsu ideju gan fi nansiālo, gan arī morālo atbalstu, 
par nevienaldzīgu attieksmi un rūpēm par Krāslavas novadu un tās iedzīvotājiem. Vēlos 
pateikties arī p/a „Labiekārtošana K” un tās direktoram Ēvaldam Cauņam par sapratni 
un palīdzību ikdienas saimnieciskajos darbos, Krāslavas kultūras namam un Vēstures un 
mākslas muzejam par veiksmīgu sadarbību pasākumu organizēšanā, visām Krāslavas no-
vada domes nodaļām un struktūrvienībām par atbalstu, sapratni un jaunām idejām strādā-
jot kopā, īstenojot vienu mērķi – attīstot Krāslavas novadu!

Lai Jaunajā 2016. gadā katrā no mums ienāk vēlme dalīties ar savu sirds siltumu, jo 
darot labu citam, vislielākais labums tiek mums pašiem!

Krāslavas novada TIC un kulinārā mantojuma centra darba laiks svētkos:
24., 25., 26., 27.decembrī: 10.00 – 15.00, 31.decembris, 1.janvāris – brīvdiena, 2., 3.jan-

vārī: 10.00 – 15.00
Informāciju sagatavoja: 

Tatjana Kozačuka, 
Krāslavas novada TIC vadītāja
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darbi, notikumi, cilvēki

Ja atskatāmies vēsturē, tad Aivara vecāki bija vie-
ni no pirmajiem Krāslavā, kuri tirgoja ziedus. 

Pie autoostas viņiem bija neliels ziedu kiosks, bizness 
ar laiku izpletās un pārtapa lielākā uzņēmumā. Aivars, 
kurš pēc izglītības ir inženieris, labprāt ņēma līdzdalību 
vecāku biznesā. Pirms 12 gadiem Aivars nodibināja savu 
uzņēmumu „Tornis R” un uzsāka biznesu ziedu tirdznie-
cības un fl oristikas nozarē. Jau pašos darbības pirmsā-
kumos jaunais uzņēmējs pētīja tirgu un domāja par biz-
nesa attīstības iespējām, un šodien lepojas jau ar diviem 
ziedu veikaliem Aronsona ielā 8 un Krasta ielā 2, kā arī 
nesen atvērto apbedīšanas biroju Ādmiņu ielā 1, kas no-
drošina pilnu apbedīšanas pakalpojumu servisu,  un tas 
patiesi ir ļoti liels atspaids bēdu nomāktajiem tuvinie-
kiem, kad visu var atrisināt vienā vietā. Piedāvājumā ir 
arī kapavietu labiekārtošana un uzturēšana, dekoratīvie 
metālizstrādājumi un pat skārdnieku darbi. Aivars stāsta, 
ka apbedīšanas pakalpojumu sniegšana ir jauns virziens 
uzņēmumā „Tornis R”, lai gan ar to nodarbojas trīs ga-
dus, bet tie uzskatāmi par pieredzes uzkrāšanas gadiem. 

Aivars: „Savā darbībā es paļaujos uz savu 
pieredzi un zināšanām, kā arī uz 

darbinieku profesionalitāti un atbildības izjūtu. Viens no 
svarīgākajiem faktoriem jebkurā uzņēmējdarbībā ir ko-
manda – cilvēki, ar kuriem tu strādā ikdienā. Bez labas 
komandas nav iedomājama uzņēmuma normāla pastāvē-
šana un izaugsme. Es vienmēr varu paļauties uz savu 
komandu, kurā strādā zinātkāri, uzmanīgi un iejūtīgi 
cilvēki, kas daudziem uzņēmuma klientiem sagādājuši 
tikai patīkamus brīžus vai radījuši gandarījumu par labi 
izpildīto darbu. Mums ir jauni darbinieki, kuri mācās, ir 
pieredzējuši, kuri var veikt sarežģītas lietas. Kopīgiem 
spēkiem esam iekarojuši savu vietu tirgū. 

Krāslaviešiem ļoti labi pazīstams ziedu veikals Aron-
sona ielā 8, kur strādā Lolita Aizbalte. Savulaik viņa ap-
meklēja individuālos kursus pie labākā Latvijas fl orista 
ar starptautisku pieredzi, ieguva attiecīgu sertifi kātu, 
un jau vairākus gadus mēs iepriecinām savus klientus 

ar mūsdienīgām tendencēm ziedu kārtošanā, dāvanu ie-
pakošanā un citās jomās. Ziedu veikalu Krasta ielā se-
višķi iecienījuši cilvēki no laukiem un tuvējas apkārt-
nes iedzīvotāji, un tieši šajā veikalā pirms trīs gadiem 
uzsakām pirmos biklos soļus apbedīšanas biznesā, kas 
ar pieredzes uzkrāšanu parauga jaunā struktūrvienībā. 
Lai nodrošinātu visu nepieciešamo preču klāstu, tās ērti 
un pārskatāmi izvietotu, nācās sameklēt plašākas telpas. 
Renovējām ēku Ādmiņu ielā 1, kur 80 kvadrātmetru lielā 
platībā var atrast visu nepieciešamo sēru brīdim, sākot ar 
dažādām svecēm un beidzot ar apģērbu komplektiem.”

Lai veiktu komercdarbību, uzņēmums sadarbo-
jas ar partneriem Lietuvā un Polijā. Galve-

nā sadarbība izveidojusies tieši ar Lietuvas partneriem, 
kuri spēj nodrošināt kvalitatīvu preci par lētāku samak-
su. Savā fi rmā Aivars nodarbina 8-12 cilvēkus, viņu 
skaits mainās atkarībā no darba apjoma. Pārsvarā tie ir 
pārdevēji, kā arī cilvēki, kuri tik nodarbināti vainagu un 
ziedu grozu izgatavošanā. Sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts dienestu Aivars savā uzņēmumā nodarbināja per-
sonu ar invaliditāti. Projekts ilga divus gadus un, pēc 
sarunbiedra sacītā, tas bija ļoti pozitīvs visām trijām ie-
saistītajām pusēm - gan valstij, gan uzņēmumam, gan 
nodarbinātajai personai. Ieguvēji bija visi. 

Uzņēmums „Tornis R” nav iestājies nekādās biedrī-
bās, savienībās un tamlīdzīgās organizācijās. Aivars: 
„Neredzu, ka mazajam biznesam no tā būtu kāda jēga. 
Mēs paļaujamies uz saviem spēkiem un līdzekļiem, cen-
šamies strādāt ar to, kas pieejams. Negribam apstāties 
pie sasniegtā, gribam paplašināt uzņēmuma iespējas un 
darbības sfēras, tāpēc jau esam iegādājušies iekārtas un 
pavasarī atvērsim skārdnieka darbnīcu. Klienti varēs 
iegādāties jumta noteksistēmas, apaļo krāšņu apvalkus 
un daudz dažādu citu lietu, kas cilvēkiem nepieciešamas 
ikdienā, bet nav vairs vienkārši nopērkamas veikalā. Tās 
varētu būt izgatavotas arī pēc individuāla pasūtījuma. 
Tie ir tuvākie biznesa paplašināšanas plāni, kas jau pus-
ceļā.

Es gribētu pievērst uzmanību tam, ko ikdienas stei-
gā mēs nepamanām, bet kam mūsu dzīvē ir liela loma. 
Proti, tā ir apkārtējā vide. Man ir daudz paziņu dažādās 
Latvijas malās un, iebraucot Krāslavā, viņi atklāti jūs-
mo par mūsu pilsētu. Cēsnieki, valmierieši, kandavieši, 
rēzeknieši un paziņas no citām vietām ir pārsteigti par 
Krāslavas sakoptību. Gribu pateikt lielu paldies pašval-
dībai, ka tā spēj nodrošināt sakoptu pilsētas vidi pastāvī-
gi, un tādā vidē cilvēkiem dzīvot un strādāt ir daudz pa-
tīkamāk. Liels paldies pašvaldībai, kas ar savu piemēru 
rāda gan uzņēmējiem, gan vienkāršajiem iedzīvotājiem, 
ka vajag sakopt vidi sev apkārt. Mēs arī cenšamies neat-
palikt un ienest savu artavu, lai pilsēta izskatās labāk. Ir 
svarīgi būt sava novada patriotiem! 

Jaunajiem uzņēmējiem novēlu būt 
aktīviem, radošiem, 

drosmīgiem, bet prast izvērtēt savas spējas un iespējas. 
Jābūt uzņēmīgam! Jebkurā lietā jāpieliek daudz pūļu, un 
īstenībā tikai pēc desmit gadiem var pateikt, vai tavs uz-
ņēmums ir kaut ko vērts vai nav. Līdz 10 gadiem - tā ir 
tāda kā attīstības stadija.”

Juris Roga,
autora foto

 JĀBŪT UZŅĒMĪGAM!
Ziedi vienmēr un visos laikos ir bijuši romantiskākais pārsteigums, skaista dāvana, pateicības ap-

liecinājums, mīlestības izpausme. Ziedi mums nepieciešami arī dzīves smagākajos brīžos. Telpaugi, 
grieztie ziedi, dāvanu iesaiņošana. Kolāžas, līgavas pušķi, auto dekori, telpu noformēšana, apsvei-
kuma pušķi, kompozīcijas, sēru pušķi, vainagi, grozi, zārku dekori – to visu piedāvā SIA „Tornis R”, 
kuru vada Aivars Vešters.

Pašlaik Krāslavas novadā strā-
dā 732 uzņēmumi. Pasākums 
„Krāslavas novada uzņēmēju 
gada balva” tiek rīkots jau trešo 
gadu pēc kārtas, taču šoreiz ap-
balvošanas ceremonija bija mai-
nīta. Divās pirmajās nominācijās 
pamatkritēriji bija Valsts ieņēmu-
mu dienesta dati, un balvu saņē-
ma uzņēmums „Krāslavas nami”, 
kas tika atzīts par lielāko iedzī-
votāju ienākuma nodokļa mak-
sātāju gan 2014. gadā, gan 2015. 

gada 8 mēnešos, kā arī bija lie-
lākais nodokļu maksātājs 2014. 
gadā kopumā un a/s „Krāslavas 
piens” - lielākais nodokļu mak-
sātājs 2015. gada 8 mēnešos, kas 
tika noteikts, apkopojot nodok-
ļu maksātāja kopējās iemaksas 
valsts budžetā.

Pasākuma vadītāji uzvēra – ļoti 
pozitīvs ir tas fakts, ka daudzi 
uzņēmēji, neskatoties uz krīzi, 
sankcijām un pateicoties savai 
uzņēmībai, tirpina attīstīt bizne-

su, rada jaunas darbvietas, labie-
kārto vidi. Par lielu ieguldījumu 
novada uzņēmējdarbības attīstībā 
pašvaldība pateicās Irēnai Voice-
hovičai (SIA „IV Plus”), Josifam 
Žurņam (SIA „Dārzkalni Ž”) un 
Aivaram Vešteram (SIA „Tornis 
R”).

Nepalika bez uzmanības arī tie 
uzņēmēji, kas atbalsta pašvaldību 
pasākumu organizēšanā, pieņem 
mūsu novada viesus un cienā tos 
ar savu produkciju, veicina sporta 

attīstību mūsu novadā un popula-
rizē Krāslavas novada vārdu gan 
valstī, gan ārzemēs. Pateicības 
p ar aktīvu sadarbību ar pašvaldī-
bu tika pasniegtas uzņēmumiem 
„Krāslavas piens”, „Krāslavas 
avots”, „Rols” un „Nemo”.

Ar īpaši siltiem aplausiem 
pieredzējušie biznesmeņi svei-
ca jaunos uzņēmējus. Krāslavas 
novada dome jau ceturto gadu 
organizē jauniešu biznesa ideju 
projektu konkursu. Savas idejas 
izdevās realizēt 14 jauniešiem. 
Ja 2014. gadā pašvaldības atbal-
stu savu ideju īstenošanai saņēma 
Ainārs Dzalbs, Līva Dzalbe un 
Vineta Plinta, tad 2015. gadā fi -
nansējumu ieguva Anatolijs Dil-

ba (projekts „ Koka mēbeļu ra-
žošanas darbnīcas „TOLIMAR” 
izveidošana Krāslavas pilsētā”), 
Svetlana Pitrāne (projekts „ Bēr-
nu rotaļlietu, aksesuāru un istabu 
dekoru izgatavošana”) un Domi-
nika Podjava (projekts „ „Sveču 
pasaules” izveide Krāslavā”). 

Par vakara pārsteigumu kļu-
va modes defi lē, kura laikā tika 
demonstrēti apģērba modeļi, ko 
ražo šūšanas fabrika „Nemo”. 

Pasākumu turpināja dzīvā mū-
zika Arnolda Grīnberga kvinteta 
un solistes Irēnas Ancānes izpil-
dījumā. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

APBALVOJA NOVADA AKTĪVĀKOS UZŅĒMĒJUS
Pagājušajā piektdienā pēc novada domes aicinājuma Kultūras namā sapulcējās 

Krāslavas novada uzņēmēju aktīvākie pārstāvji. Biznesmeņus nelūdza sniegt atbalstu 
un finansiālo palīdzību, šos atsaucīgos cilvēkus, kuri virza uz priekšu mūsu novada attīs-
tību, godināja un apbalvoja, viņiem pateicās, kā arī deva iespēju vienkārši atpūsties un 
kontaktēties.  
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Krāslavas pils atjaunošanu 20. 
gadsimta 80. gados apturēja tajā 
atklātie sienas gleznojumi, daļa 
no kuriem droši vien saistīta ar 
itāļu grafi ķa Džovanni Batistas 
Piranēzi ofortos iemūžinātajām 
Romas senajām celtnēm, kurus 
gan kā ceļvežu ilustrācijas, gan kā 
atsevišķas lapas, gan to apkopoju-
mus „Antichitá romance” četros 
sējumos, iegādājās ne tikai angļu 
muižnieki, kas devās Dižajā ce-
ļojumā. Kompleksa sakopšanā un 
uzturēšanā paveiktais – atjaunotā 
pils fasāde, TIC, kas darbojas bi-
jušajā muižas pārvaldnieka ēkā, 
muzeja jaunā ekspozīcija, Ama-
tu māja - krasi atšķir Krāslavas 
pili no situācijas pirms aptuveni 
desmit gadiem, kad vietējā gide 
lokālpatriotisma vārdā Vidzemes 
Augstskolas studentus, kas Krāsla-
vā bija ieradušies mācību ekskur-
sijā, nokausēja tik pamatīgi, ka 
viņi vairs nespēja uzrāpties kalnā. 
Tomēr grūti iedomāties Krāslavas 
pils ansambli bez nostāk atrodošās, 
privātīpašumā esošās un patlaban 
neizmantotās pils laikabiedres bib-
liotēkas ar tās drūpošo fasādi. 

Krāslavas novadā - pilsētā un 
apkārtējos pagastos - atrodas ievē-
rojams skaits valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu, starp kuriem 
tādi Latvijas sakrālās mākslas 
dārgakmeņi kā 17. gadsimtā celtā 
Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu koka baznīca un trīs 
18. gadsimta mūra - Krāslavas 
Sv. Ludvika, Aulejas Sv. Marijas 
Magdalēnas baznīca un Piedrujas 
Jaunavas Marijas debesīs uzņem-

šanas - Romas katoļu baznīcas, 
kurās atrodas galvenokārt 18. 
gadsimta, kā arī 17. un 19. gad-
simta sakrālās mākslas pieminekļi 
(altāru retabli, kancele, biktssoli, 
gleznas, skulptūras, feretrons). 
Par to atrašanos valsts aizsardzībā 
gan nav iespējams pārliecināties, 

jo Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības 
inspekcijas mājaslapā 
(mantojums.lv) kusta-
mo kultūras pieminek-
ļu saraksts kopš 2014. 
gada pavasara vairs 
netiek publicēts. Droši 
vien tas darīts, pama-
toti cenšoties pasargāt 
nomaļākas baznīcas no 
svešas mantas iekāro-
tājiem. Tomēr šķiet, ka 
šī rīcība ir pārspīlēta, jo 
līdz ar aiznesamām lie-
tām, trūkst ziņu arī par 
pilsētu centros esošu 
akmens pieminekļu ie-
kļaušanu šajā sarakstā. 

Novada baznīcas ir 
salīdzinoši labā stāvok-
lī. Krāslavas Sv. Ludvi-

ka baznīca spēj piesaistīt 
tās viesus ne tikai ar divām 
galvenā altāra gleznām un 
atvērto kriptu, bet arī ar 
draudzes locekļu personī-
giem un aizraujošiem stās-
tiem, piemēram, par ticības 
spēku un svēto Antonu, 
kas spēj palīdzēt atrast no-
zagtās mantas. Mazāk pa-
zīstamāka no tām ir Aule-
jas Sv.Marijas Magdalēnas  
baznīca, kuras savdabīgā 
plāna centriskās kompozī-
cijas apvienojumu ar bazi-
likveidīgu fasādi mākslas 
vēsturnieks Boriss Vipers pirmajā 
Latvijas baroka laika izvērtējumā 
meklēja Ukrainā. Tomēr derētu, ja 
kāds (pašvaldības/ Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekci-
jas Latgales nodaļas darbinieks?) 
palīdzētu Aulejas Sv. Marijas Ma-
gdalēnas baznīcas draudzei uz-
rakstīt projektu, piemēram, Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, lai iegūtu 
līdzekļus grūti aizsniedzamo logu 
remontam. 

Krāslavas novadā kopumā atro-
das ievērojams skaits – 106 - valsts 

aizsargājamie kultūras pieminek-
ļi. Visdaudzveidīgākā kultūras 
pieminekļu ziņā ir Krāslava, kur 
grāfu Plāteru izveidotās muižas 
ansambli un Sv. Ludvika baznī-
cu papildina zirgu pasta stacija, 
aptieka ar žogu un vārtiem, kā 
arī dzīvojamās ēkas un it īpaši 
šobrīd ne tik pievilcīgs Krāslavas 
vēsturiskais centrs. Viens no čet-
riem Latgalē, kas iekļauti valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļi 
sarakstā. Tas ir senākais, jo izvei-
dots 18. gadsimtā, ar pašvaldībai, 

draudzei, juridiskām personām un 
lielāko tiesu privātpersonām pie-
derošām, starp tām arī vairākām 
neapdzīvotām, ēkām.  Senajiem 
namiem salīdzinoši maz plastikā-
ta logu un durvju, saglabājušies 
Latgalei raksturīgie kokā grieztie 
logu ailu rotājumi, kas apliecina, 
ka darbojas vecpilsētas aizsardzī-
bas noteikumi.  (Dažu namu pa-
pildus „izgrezno” padomju laika 
relikti - pastkastītes ar Padomju 
vai Sovetskaja ielu nosauku-

miem).  Bet, protams, senpilsētas 
iespaids ir nepilnīgs bez rātsnama, 
kuru šobrīd, kad tam trūkst torņa, 
pat grūti atrast. 

Daudz kas pilsētā, līdzīgi kā 
citviet Latvijā paveikts ar ERAF 
un Pārrobežu projektu atbalstu. 
Pirms dažiem gadiem izstrādā-
ta Krāslavas vēsturiskā centra 
dienvidaustrumu daļas attīstības 
koncepcija. Tikšanās novada būv-
valdē pārliecināja, ka pašvaldība 
apzinās problēmas, kas saistās ar 
kultūras mantojuma saglabāšanu, 
bet ieceres īstenot kavē novada 
ekonomiskās iespējas. 

Vairums arheoloģisko piemi-
nekļu (apmetnes, senkapi, vairā-
ki pilskalni, viduslaiku kapsētas 
un Indricas nocietinātās muižas 
vieta) pieder privātpersonām, ti-
kai daži - valstij, juridiskām per-
sonām vai pašvaldībai. Tos grūti 
izmantot pat tūrismā, tie vienīgi 
saudzējami. Līdzās tiem Kaplavas 
un Ūdrīšu pagastā - pa vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklim 
zvejnieku-zemnieku vai plostnie-
ku-zvejnieku sētu grupai. Iepa-
zīstot Krāslavas novadu, protams, 
nepārsteidza, ka dzīve ārpus tā 
centra ir stipri rimtāka. 

Reti, kurš amatnieks, darinot 
tradicionālākas vai mūsdienīgā-
kas lietas un izstrādājumus, spēj 
iztikt tikai ar savu darbību, tādēļ 
būtiska ir viņu sadarbība ar paš-
valdību. Satiktie – šuvēja Maija 
Šuļga, keramiķis Ilmārs Vecelis 
un kokamatnieks Juris Kokins 
pārliecināja, ka ir vērtības, kuru 
dēļ ir vērts dzīvot Krāslavas nova-
dā, salīdzinoši attālu no galvaspil-
sētas un nodarboties ar sev tuvām 
lietām, ja nav pārmēru lielas ilū-
zijas, kuras spēj aizstāt latgaliešu 
spīts un viesmīlība. Faktiski tie-
ši Jura Kokina uzdāvinātā mazā 
Krāslavas veiksmes poga, bija 
visoptimistiskākais arguments 
Krāslavas novada un iedzīvotāju 
dzīvotspējai.  

P.S. Mūsdienu Krāslava izska-
tās daudz citādāka nekā pirms trīs-
desmit gadiem, kad Latgale tika 
apceļota ar divriteni, cenšoties 
paturēt prātā daudziem neierasti 
šauro Daugavu, pirms to pazu-
dinās Daugavpils HES, un kuras 
līkumi joprojām pamatīgi atšķiras 
no platās taisnes Rīgā. 

          Jānis Kalnačs, 
HESPI pētnieks 

PĒTĪJUMS „KULTŪRVIDE, 
VIDE UN  URBANIZĀCIJA 
UN LATVIJAS ATTĪSTĪBA”

KRĀSLAVAS NOVADĀ
Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā (HESPI) 

uzsākts projekts „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbani-
zācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā”, kas iekļauts Valsts pētījumu 
programmā „EKOSOC –LV”. Projektu īstenojot, šovasar tika apsekotas 4 pētījumam iz-
vēlētās teritorijas visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados - Krāslavas un Mazsalacas 
novados, Ķemeru Nacionālajā parkā, Kandavas novadā un Sabilē, kas ļauj gan iedziļinā-
ties katras teritorijas specifiskajā situācija, gan tās savstarpēji salīdzināt.  

Šai rakstā vairāk uzmanības veltīts vērojumiem ekspedīcijas laikā Krāslavas novadā 
attiecībā uz kultūras mantojuma (gan materiālā, gan nemateriālā) saglabāšanu un dzī-
votspēju. 

3.decembrī, Starptautiskajā personu 
ar invaliditāti dienā, biedrības „STA-
RIŅŠ” 11 biedri apmeklēja Latgales 
mākslas un amatniecības centru Līvā-
nos. 

Ekspozīciju zālē „Amatnieki Latgalē” krāsla-
vieši aplūkoja no bērnības lauku sētā pazīsta-
mus, kā arī iepriekš neredzētus amatnieku (au-
dēju, rokdarbnieču, skroderu, kalēju, galdnieku, 
keramiķu, aldaru, virēju, bitenieku) izstrādāju-
mus un darba rīkus. Apbrīnu izraisīja Līvānu 

novada lepnums – garākā (94 m) noaustā josta 
Latvijā. 

Līvānu stikla muzejā gide ar īsfi lmas un eks-
ponātu palīdzību iepazīstināja ar Līvānu stikla 
fabrikas vēsturi, tās izstrādājumiem un stikla ra-
žošanas tehnoloģiju.

Sirsnīga pateicība Krāslavas novada domei 
par nodrošināto transportu.

Biedrība „STARIŅŠ”

BIEDRĪBA „STARIŅŠ” APMEKLĒJA 
LATGALES MĀKSLAS UN 
AMATNIECĪBAS CENTRU
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Aprit 100 gadi, kopš dzimis mūsu novad-
nieks, gleznotājs Pāvils Glaudāns - viens no 
spilgtākajiem sava laika portretu un aina-
vu žanra meistariem Latvijā.

Pāvils Glaudāns piedzima 1915. gada 10. decembrī 
Krāslavā friziera ģimenē. Tāpat kā tēvs strādāja par 
frizieri. 1940. gadā ar piecu klašu izglītību iestājās 
LPSR Valsts Mākslas akadēmijā. Mācījās Vilhelma 
Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā. 
Ņemot vērā frontes tuvošanos, Mākslas akadēmiju 
P.Glaudāns pabeidza jau 1944. gadā ar diplomdarbu 
„Atkusnis”. Līdz ar V.Purvīša emigrēšanu uz Vā-
ciju beidza pastāvēt arī ainavu glezniecības skola. 
P.Glaudāns, kas tika uzskatīts par dabas dotu talantu, 
bija šīs skolas viens no pēdējiem audzēkņiem.

Izstādēs P.Glaudāns sāka piedalīties 1943. gadā, 
bet jau 1944. gadā Rīgā notika mākslinieka pirmā 
personālizstāde.

1946. gadā P.Glaudāns kļūst par Mākslinieku sa-
vienības biedru, bet 1950. gadā no tās tika izslēgts 
kopā ar citiem 50 māksliniekiem. Atšķirībā no pārē-
jiem māksliniekiem Pāvilam Glaudānam un Rūdol-
fam Pinnim inkriminēja vācu okupācijas laikā izrā-
dīto politisko amoralitāti.

1964. gadā P.Glaudāns atkārtoti tika uzņemts LPSR 
Mākslinieku savienībā, bet pirms tam no 1953. gada 
līdz 1956. gadam pabija apcietinājumā Kemerovas 
apgabalā (Krievija) par huligānismu. Mākslinieku 
aprindās tajā laikā klīda nostāsts, ka P.Glaudāns al-
kohola reibumā Rīgā, Kirova parkā (Vērmanes dār-
zā), apgānīja ģenerālisimusa frencī tērpto Staļina bis-
ti, uzliekot skulptūrai galvā cepuri ar izkārnījumiem.

Padomju gados P.Glaudāns strādāja kombinātā 
„Māksla”, gleznoja portretus, ainavas un darināja 
dažādas kopijas, piemēram, Šiškina „lācīšus”.

P.Glaudāns bija emocionāls, talantīgs, ar gleznie-
cības ekspresiju apveltīts mākslinieks, psiholoģiskā 
portreta pārstāvis, viens no spilgtākajiem savas pa-
audzes portretistiem, strādāja visos glezniecības žan-
ros eļļas un akvareļa tehnikās. 1950.- to gadu beigās 
gleznojis daudzus tā laika latviešu kultūras darbi-
niekus — Arvīdu Žilinski, Mirdzu Ķempi, Leonīdu 
Vīgneru, Eduardu Smiļģi, Andreju Paulānu un citus. 
Gleznojis arī marīnas un Vecrīgas ainavas. 

No 1956. gada līdz 1961. gadam P.Glaudāns Rī-
gas Sāpju Dievmātes baznīcā virs triumfa arkas, 
sānu altāriem un vidējā joma gleznoja no Jēzus un 
svēto dzīves ņemtos skatus, kas pēc pēdējā remon-
ta 1998. gadā daļēji restaurēti. 1960-to gadu sākumā 
P.Glaudāns radīja gleznu „Svētā ģimene”, kura atro-
das Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcā. 

Pāvils Glaudāns mira 1968. gada 21. novembrī, 

gatavojoties savai personālizstādei Kazaņā. Apgla-
bāts Rīgas Meža kapos.

1985. gadā Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
iegādājās Pāvila Glaudāna 47 gleznu kolekciju no 
viņa meitas Irēnas Balodes. Šobrīd muzeja gleznu 
kolekcijā ir 53 mākslinieka darbi. 

Mākslinieka darbi atrodas arī vairākās privāt-
kolekcijās un galerijās Latvijā - ANTONIJA, AR-
KĀDIJA, BIRKENFELDS, JĒKABS, IVONNAS 
VEIHERTES galerija, RAITA CINKA kolekcija, 
BLANKENFELDE (Dr.Gunta Belēviča, LR Veselī-
bas aizsardzības ministra, kolekcija).

Pāvila Glaudāna darbu piemiņas izstādes notiku-
šas Kazaņā (1969), Krāslavā (1970, 1985), Dagdā 
(1986), kā arī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā 
1995. gadā. 

Šogad, pieminot mūsu izcilo novadnieku 100. 
dzimšanas dienā, Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā tika atklāta Pāvila Glaudāna darbu izstāde.

Aicinām piedalīties!
Valdemārs Gekišs,

Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja direktors

Borisa Tarļecka fotoreprodukcija
,,Pāvils Glaudāns. „Pašportrets””, 

1968. g., a/e, 85 x 70 cm
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darbi, notikumi, cilvēki

Valstī jau no 2013. gada 1. 
janvāra ir spēkā MK notei-
kumi Nr.942 „Kārtība, kādā 
piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā”, 
šāda veida pakalpojums 
pieejams personām ar 1. 
grupas un 2.grupas inva-
liditāti, kurām izsniegts 
VDEĀK atzinums par asis-
tenta pakalpojuma nepie-
ciešamību (pašvaldībā). 
Krāslavas novadā atzinums 
par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību piešķirts 
aptuveni 200 personām, 27 
personas izmanto šo pakal-
pojumu.

Sakarā ar to, ka ar jauno gadu – 
2016. gada 1. janvāri - tiek veikti 
grozījumi Ministru kabineta notei-
kumos, 9. decembrī aicinājām uz 
sanāksmi sociālajā dienestā gan 

asistentus un personas ar invalidi-
tāti, gan potenciālos pakalpojuma 
saņēmējus. Informējām par gaidā-
majām izmaiņām likumdošanā un 
vēlreiz pārrunājām saņemšanas 
un samaksas kārtību un izrunājām 
kritērijus asistenta pakalpojuma 
apjoma noteikšanai. Cilvēki izrā-
dīja neapmierinātību ar sociālās 
iekļaušanās pasākumu apjoma 

(iepirkšanās, teātru, koncertu, 
sporta spēļu, citu pasākumu un sa-
biedrisku vietu apmeklējumu, kas 
saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) 
samazināšanu.

Aicinām izmantot valsts doto 
iespēju saņemt asistenta pakalpo-
jumu pašvaldībā. 

Ineta Celitāne, 
Sociālā dienesta 

VAR SAŅEMT ASISTENTA PAKALPOJUMU KONKURSA 
„LATVIJAS MAKSIMĀLISTI” 

PIRMO FINĀLISTU VIDŪ
 ARĪ KRĀSLAVIEŠI

Stipendiju konkursa „Latvijas Maksimālisti” žūrijas pār-
stāvji, veicot rūpīgu konkursa pieteikumu atlasi, izvēlēju-
šies pirmos 20 konkursa finālistus oktobra un novembra 
mēnesī. Finālistu vidū arī jaunieši no Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas – Elvīra Jančevska eksakto zinātņu kate-
gorijā un Artūrs Purpišs sporta un veselības kategorijā. 

Elvīra Jančevska un Artūrs 
Purpišs mācās Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 11.klasē. 
Kamēr Elvīra aktīvi piedalās 
novada konkursos un olimpi-
ādēs un savu nākotni vēlas sais-
tīt ar ķīmiju un bioloģiju, Ar-
tūra hobijs ir mašīnas, un kopš 
2011.gada Artūrs nodarbojas ar 
autokrosu. 

Šogad konkursa dalībnieki 
tiek vērtēti vairākās kategorijās 
- dalībnieki, kuri mācās 7.-12.
klasē vai 1.-3.kursā profesio-
nālajās vidusskolās, tiek vērtēti 
piecās kategorijās – eksaktās 
zinātnes, humanitārās zinātnes, 
māksla, mūzika, sports un vese-
lība. Savukārt 5.-6.klašu skolē-
ni savā starpā sacenšas specka-
tegorijā „Mans sapņu hobijs”. 

Mēneša labākos visās kon-
kursa kategorijās ir iespējams 
apskatīt „Latvijas Maksimālis-
ti” mājaslapas sadaļā „Mēneša 
labākie” . 

Kopumā stipendiju konkur-
sam pieteikušies 56 jaunieši 
no visas Latvijas. Visplašāk 
pārstāvēts ir Rīgas reģions, no 
kura nāk 18 jaunieši, kā arī Vidzemes reģions (11 jaunieši) un Kurzemes 
reģions (10 jaunieši). Skolas, no kurām konkursā piedalās visvairāk jau-
niešu, ir Madonas pilsētas 1.vidusskola un Saldus 1.vidusskola – no kat-
ras no šīm skolām stipendiju konkursā pieteikušies 3 skolēni. Visvairāk 
pārstāvētās kategorijas ir sports, māksla un mūzika. 

Konkursa žūrijā darbojas pieci sabiedrībā pazīstami savas nozares pār-
stāvji – „Ghetto Games” vadītājs Raimonds Elbakjans vērtē dalībniekus 
sporta kategorijā, režisors Andris Gauja – mākslas kategorijā, dziedātāja 
Aminata Savadogo – mūzikas kategorijā, fi zikas skolotājs Valdis Zuters 
– eksakto zinātņu kategorijā, bet sporta žurnāliste Viktorija Kamaza – hu-
manitāro zinātņu kategorijā.

Mēneša labākie dalībnieki būs tie, kas konkursa noslēgumā tiks vēr-
tēti atkārtoti un saņems stipendijas. Kā atzina konkursa žūrija, izvēlo-
ties labākos konkursa pieteikumus, ir jābūt ļoti atbildīgiem, jo daudziem 
skolēniem iegūtā stipendija būs nozīmīgs pagrieziena punkts mērķu sa-
sniegšanā. To, kā žūrijai veicās konkursantu izvērtēšanā, aicinām apskatīt 
fotogalerijā: http://www.maksimalisti.lv/lv/article/36

Pieteikšanās konkursam „Latvijas Maksimālisti” turpināsies līdz 2016.
gada 15.janvārim, kurā aicināti savus spēkus izmēģināt 5.-12.klašu skolē-
ni, kā arī 1.-3.kursu profesionālo vidusskolu skolēni. Pēc tam žūrija izvēr-
tēs visus pieteikumus un nākamā gada 31. maijā tiks apbalvoti uzvarētāji.

Lai piedalītos stipendiju konkursā, skolēnam mājas lapā www.mak-
simalisti.lv ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāaugšupielādē īss video, 
kurā redzams dalībnieka talants vai sapņu hobijs. Katrā kategorijā 1.vie-
tas ieguvējs saņems 1500 eiro lielu stipendiju, 2.vietas ieguvējs – 1000 
eiro un  3.vietas ieguvējs – 500 eiro, bet vēl septiņi skolēni katrā katego-
rijā saņems 400 eiro lielu stipendiju. Toties trīs labākie 5.-6.klašu skolē-
ni speckategorijā „Mans sapņu hobijs” saņems apmaksātus neformālās 
izglītības kursus savu prasmju un zināšanu attīstībai.

Tāpat arī viens skolēns no visiem konkursa dalībniekiem, kurš iegūs 
visvairāk balsu interneta balsojumā, saņems „Maxima Latvija” dāvanu 
karti 300 eiro vērtībā. Visi dalībnieki, kas būs izpildījuši konkursa noli-
kumā noteikto pieteikšanās kārtību, saņems „Maxima Latvija” dāvanu 
karti 20 eiro vērtībā.

Stipendiju konkurss „Latvijas Maksimālisti” ir uzņēmuma SIA 
„Maxima Latvija” sociālais projekts, kas šogad tiek uzsākts 2015. gada 
12.oktobrī. Kopējais stipendiju fonds ir 30 000 eiro. 

Jānis Beseris, 
SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs
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MĒS VIENKĀRŠI
 BIJĀM KOPĀ…

27. novembrī 912 iestādēs notika Izglītības un zinātnes 
darbinieku streiks, uz vienu dienu pārtraucot savu pienā-
kumu pildīšanu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrības (LIZDA) pieteiktajā streikā piedalījās 24 
546 cilvēki, tai skaitā arī Krāslavas pamatskolas kolektīvs.  
Streika mērķis - pievērst valdības uzmanību nevienlīdzīga-
jai situācijai izglītības nozarē strādājošajiem. 

     27. novembra agrais darba dienas rīts Krāslavas pamatskolas peda-
gogiem būtībā ne ar ko neatšķīrās, vienīgi dīvainais un mulsuma pilnais 
klusums skolas gaiteņos vēstīja par to, ka tā nav parasta skolas diena. 
Šoreiz skolotāji bija apņēmības pilni pieteikt savu neapmierinātību ar 
esošo skolotāja darba novērtējumu. Protams, sabiedrībā domas par sko-
lotāju streika nepieciešamību un iespējamajām sekām dalās. Lai nu kā, 
izlasot internetā daudzās atsauksmes – atbalstošās un negatīvās, jāatzīst, 
ka streiks ir radījis gan rezonansi sabiedrībā, gan arī vienotības sajūtu 
lielajā Latvijas pedagogu saimē. 

       Diena bija jāpavada savā darbavietā, neveicot ar mācību procesu 
saistītus uzdevumus un pienākumus. Katrs varēja izvēlēties sev tīka-
mu nodarbi - dzert kafi ju, sērfot internetā, atpūsties… Taču Krāslavas 
pamatskolas skolotāju kolektīvs šo dienu veltīja kam īpašām - labdarī-
bai. Jau dienu pirms streika skolas tehniskais personāls sarūpēja kuplus 
priežu un egļu zariņus, lai skolotāji streika dienā varētu draudzīgi ķer-
ties kopīgam darbam - sapīt un izrotāt 17 Adventes vainagus vientuļa-
jiem Krāslavas pilsētas pensionāriem un četrus vainagus, lai ieprieci-
nātu veco ļaužu pansionāta „Priedes” iemītniekus. Rotājumi vainagiem 
tika nodrošināti Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu komitejas un „Nord-Trøndelag Røde Kors,, atbalstītā projekta 
„Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros. 

      Pasaule ir pilna ar brīnumiem, tikai jāmāk un jāgrib tos saskatīt. 
Darot labus darbus, pasaule kļūst gaišāka un par brīnumu kļūstam mēs 
paši. Iedrošinot, atbalstot, pamācot, palīdzot cits citam, Krāslavas pa-
matskolas skolotājiem streika diena aizritēja pozitīvā un nepiespiestā 
gaisotnē. Lai arī pedagogu streika diena savā būtībā bija kā radīta, lai 
sūdzētos un gaustos, izteiktu savu neapmierinātību un justos vēl vairāk 
pārņemtiem ar raizēm un trauksmi, pinot zariņu pie zariņa, mēs neru-
nājām par algām, par slodzēm, par darbu. Uz brīdi mēs par to it kā 
aizmirsām… Mēs vienkārši bijām kopā, plecs pie pleca, veltot dienu 
labiem darbiem - labdarībai, draudzīgām sarunām un vienotības izjūtai. 
Tas bija liels ieguvums mums visiem, jo ikdienas steigā bieži vien viens 
otru nepamanām, katrs ir aizņemts ar savu darbu, katram savas raizes 
un rūpes. Taču, pinot vainagus, sarunas bija vienkāršas, vaļsirdīgas, 
dažbrīd it kā ne par ko, bet tai pašā laikā par visu. Mēs bijām visi kopā 
- Krāslavas pamatskolas skolotāju kolektīvs. Aktīvi radošajā procesā 
kopā ar visiem darbojās arī skolas direktore Vija Konceviča, kura, pēc 
paveiktā darba aplūkojot galarezultātu, ar prieku un gandarījumu atzina, 
ka jūtas vienkārši apgarota un laimīga. Vainagi patiešām tapa brīnišķīgi, 
jo tika darināti ar mīlestību, sirsnību un gaišām domām. Katrs vainags 
kā brīnums, kurš nesīs prieku un cerību. Vecu cilvēku lūgšanām ir īpašs 
spēks, pilns ar dzīves gudrībām un Dieva svētību. Ticam un ceram, ka 
lūgšanu brīnums un burvība pie šiem Adventes vainagiem, kuri 30. no-
vembrī Krāslavas pamatskolas Adventes vainadziņu iesvētīšanas pasā-
kumā tika arī iesvētīti, nesīs patiesu Dieva svētību.

        Streiks - vēloties būt novērtētiem un atzītiem, bet kopīgi labie 
darbi - atceroties, ka skolotājs nav tikai profesija, bet dzīves veids. Tas, 
ko nevar paveikt viens, kopā ir izdarāms ar prieku un gandarījumu par 
paveikto. Plašāka fotoreportāža ir apskatāma www.kraslavaspsk.lv.

       Advente ir laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc 
Ziemassvētku brīnuma. Šajā laikā ir jāizdzīvo miers un līdzsvara mek-
lējumi sevī. Iededzot pirmo sveci Adventes vainagā, aicinām piedomāt 
par mieru un mīlestību ikvienā sirdī. 

Sirsnīgu, mierīgu un gaišu Adventes gaidīšanas laiku!
Velta Daņiļeviča, 

Krāslavas pamatskolas psiholoģe 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. 
klases skolēni šī gada 19. novem-
brī piedalījās biedrības „Sportists” 
organizētajā pasākumā „Sporto 
sev un Latvijai”, kas tika veltīts 
Latvijas 96. dzimšanas dienai. Pa-
sākuma mērķis bija veicināt patrio-
tisma apziņu un radīt valsts svētku 
noskaņu, kā arī popularizēt aktīvu 
dzīvesveidu kā saturīgu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju jauniešu vidū. 

Katrs dalībnieks varēja pieda-
līties gan individuālajās, gan ko-

mandu aktivitātēs, un mūsu bērni 
to arī labprāt darīja: gan zēni, gan 
meitenes veica vēdera preses vin-
grinājumus uz laiku - 1 minūte, 
roku saliekšanu un iztaisnošanu 
no vingrošanas sola, bet tikai zēni 
- pievilkšanos pie stieņa. Bijām 
priecīgi, ka mūsu komandas sko-
lēns Jānis Vorslovs ieguva godal-
goto 2.vietu.

Bija arī komandu aktivitātes: 
šķēršļu josla, komandas attapības 
aktivitāte saistībā ar Latvijas val-

sti, kā arī sadraudzības spēle „Tau-
tas bumba”. Lai pārvarētu šķēršļu 
joslu, skolēniem bija nepieciešams 
būt saliedētiem, pielietot prasmes 
darboties komandā. Rezultātā ie-
guvām 2.vietu. Tautas bumbas sa-
censībās sīvā cīņā guvām uzvaru 
spēlēs ar Robežnieku un Indras 
pamatskolu, bet piekāpāmies Vara-
vīksnes vidusskolas komandai un 
ieguvām 2.vietu.

Šāda veida aktivitātes ļauj klases 
audzinātājam labāk iepazīt savas 
klases skolēnus, pamanīt tās rak-
stura īpašības, kuras ne vienmēr iz-
paužas mācību procesā. Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas 7. klases sko-
lēni, kuri pie mums ieradušies no 
Krāslavas, Aulejas, Kombuļu un 
Izvaltas pamatskolas, kopā ir tikai 
trīs mēnešus, bet pasākumā visās 
aktivitātēs darbojās ļoti saliedēti, 
atbalstīja viens otru un palīdzēja. 

Paldies visiem pasākuma „Spor-
to sev un Latvijai” organizētājiem 
un galvenajai tiesnesei Ilonai Va-
nagai par interesantām aktivitātēm 
un balvām, ko saņēmām noslēgu-
mā.

Dina Skudra, 
7. klases audzinātāja

SEVI PIESAKA KVĢ 7. KLASE

Pēdējā laikā arvien biežāk 
nāk klajā raksti par izmaiņām 
izglītības sistēmā. Mūsdienu 
skolnieki saņem daudz infor-
mācijas, taču ne vienmēr prot 
pielietot iegūtās zināšanas 
praksē, jo viņiem trūkst tādu 
prasmju un arī iespēju.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 
šo problēmu mēģina atrisināt ar ār-
pusklases pasākumu palīdzību. 

Pirmajā decembra nedēļā pēc 
vecāko klašu audzēkņu iniciatīvas 
skolā tiek organizēta tradicionālā 
Veselības nedēļa. Bioloģijas stun-
dās skolēni iegūst vispusīgas zinā-
šanas, bet daudzpusīgi pasākumi 
dod iespēju izmantot tās aktivitātēs 
ar jaunāko klašu audzēkņiem.

1. decembrī tiek atzīmēta Pa-
saules AIDS diena, pieminot HIV/
AIDS slimniekus un upurus un 
pievēršot uzmanību dažādām ar šo 
slimību saistītām problēmām, tāpēc 
visi 5.-12. klašu skolēni nēsāja sar-
kanas lentītes, jo tās simbolizē ce-
rību uz to, ka kādreiz zinātnieki at-
klās zāles pret šo slimību, aktualizē 
toleranci, tāpēc ka mums līdzās var 
atrasties slims cilvēks, kā arī atgādi-
na par veselīgu dzīvesveidu.

HIV infekcijas izplatība ir aktuāla 
problēma jauniešu veselības jomā 
gan visā pasaulē, gan Latvijā. Mūsu 
valstī ik gadu ar HIV vīrusu infi cē-
jas 300 jaunieši un 130 tiek noteikta 
diagnoze - AIDS! Vai tas ir daudz 
vai maz? Šķiet, ka par šo slimību ir 
zināms jau pilnīgi viss un ka tā mūs 
neskars. Taču, kā parādīja sociologu 
veiktie pētījumi, tikai 24 % skolēnu 
var identifi cēt visus riska faktorus, 
kas ir saistīti ar HIV infekciju. Pē-
dējo gadu laikā galvenais infi cēša-
nas cēlonis Latvijā ir nesterilu šļirču 
izmantošana narkomānu vidū, kā 
arī heteroseksuāli kontakti ar infi cē-
tiem partneriem.

Pirmais solis uz atkarību, kuru 
var spert skolēni, tā ir smēķēšana. 
Statistika rāda, ka 50% pusaudžu, 
zinot par tabakas izstrādājumu kai-
tīgumu, tik un tā uzsāk smēķēšanu. 
Cēloņi arī ir zināmi - zems pašvērtē-

jums, draugu kompānija, vēlēšanās 
izmēģināt kaut ko jaunu, bet galve-
nais - ģimenes tradīcijas (ja ģimenē 
kaut viens no vecākiem smēķē, tad 
nekādas lekcijas par tabakas izstrā-
dājumu kaitīgumu nelīdzēs). 

Tādos gadījumos pedagogiem 
palīdz vidusskolēni, kuriem ir au-
toritāte jaunāko klašu skolnieku 
vidū. Būdama bioloģijas skolotāja 
un direktores vietniece audzināša-
nas darbā, es lepojos ar to, ka jau-
nieši no 10.-11. klasēm, kuri paši 
nesmēķē, organizēja skolā tādas 
interesantas un izglītojošas akcijas 
kā „Nesmēķējošā klase” un „Mainu 
cigareti pret konfekti”.

Galvenie Veselības nedēļas orga-
nizatori – 12. klašu skolēni, jo vis-
nopietnāko pasākumu rīkošana bija 
viņu pārziņā. 12.a klase organizēja 
interaktīvu spēli 7. un 8. klašu au-
dzēkņiem - „Mācāmies teikt NĒ”. 
Spēles dalībnieki saņēma no orga-
nizatoriem uzskatāmu un pārlieci-
nošu informāciju par smēķēšanas, 
alkohola un narkotiku ietekmi uz 
organismu, komandām tika piedā-
vāts analizēt sadzīves situācijas, kas 
ir saistītas ar pirmo piedāvājumu 
uzpīpēt, iedzert alkoholu vai iz-
mēģināt narkotikas. Dalībniekiem 
vajadzēja sacerēt piedāvātā dialoga 
fi nālu, bet pēc tam izspēlēt situāciju, 
kas beigtos ar kategorisku atteiku-
mu no kaitīgajām vielām.

Bet visjaunākajiem skolas au-
dzēkņiem 12.b klases skolēni saga-

tavoja uzvedumu „Par zēnu Vovu, 
viņa vecmāmiņu un veselīgu dzī-
vesveidu” (režisors A. Jakubovs-
kis). 

4. decembrī skolas aktu zālē ska-
nēja jautra un uzmundrinoša mūzi-
ka, bet 12. klašu skolēni parādīja, 
kā veikt rīta rosmi, palīdzēja apgūt 
ritmiskas dejas soļus un parunāja ar 
pasākuma dalībniekiem par veselī-
gu uzturu.

Liels paldies 5.а un 6.а klases 
vecāku komitejām, kas iepazinās ar 
skolas ēdnīcas ēdienkarti un vēroja, 
kā 5.-6. klašu skolnieki, kuri igno-
rē bezmaksas pusdienas skolā, lie-
lajā starpbrīdī pērk veikalā „Beta” 
produktus ar „Е” vielām un garšas 
pastiprinātājiem. Vecāku komiteju 
pārstāvji uzstājās skolas vecāku sa-
pulcē, bet pēc tam klases vecāku sa-
pulcēs tika apspriesti jautājumi par 
veselīgu uzturu ģimenē.

Nepalika malā arī skolas pašpār-
valde, skolēnu parlaments organizē-
ja 10. klases skolēniem spēli „3V” 
(Valsts. Vide. Veselība.). Tīra vide, 
veselīga nācija, spēcīga valsts – šīs 
spēles ideja ir saprotama ikvienam.

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las Veselības nedēļas pasākumu 
organizatori un dalībnieki izsaka 
sirsnīgu pateicību Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas komitejas noda-
ļai, kas atbalstīja visas aktivitātes.

Jeva Bojarčuka,
Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas bioloģijas skolotāja 

VESELĪBAS NEDĒĻA VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ
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izglītība

Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina 
reģiona jauniešus piedalīties informatīvo 
pasākumu ciklā „Īsteno sapni par savu biz-
nesu!”, lai kopīgi, brīvā atmosfērā, pāris 
stundu ilgā pasākumā kliedētu mītus par 
uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasnie-
dzamu. Pagājušajā nedēļā šāds pasākums 
notika Profesionālās izglītības kompeten-
ces centra (PIKC) Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas struktūrvienībā, kur ar šīs ies-
tādes jauniešiem (piedalījās arī daži in-
teresenti no Krāslavas Valsts ģimnāzijas) 
tikās Latgales plānošanas reģiona Latga-
les uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītājs 
Vladislavs Stankevičs, Latgales plānošanas 
reģiona LUC komercdarbības konsultants 
Andris Kucins un ES struktūrfondu infor-
mācijas centra informācijas vadības spe-
ciālists Oskars Zuģickis. 

Lektori dalījās savās zināšanās un pieredzē stāstos 
par Latgali, mudināja jauniešus ne tikai mācīties un 
attīstīt savu personību, bet veidot idejas savam veik-
smīgam biznesam. Klausītājiem tika dota iespēja 
smelties zināšanas un gūt nepieciešamo informāciju 
un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņē-
mējdarbība, kā līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti, 
vai Latgale piemērota izaugsmei, un saņemt atbildes 

uz dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Interaktīvā pasākumā jauniešiem bija iespēja no-

skatīties arī fi lmu  „Jābūt uzņēmīgam”, kas stāsta par 
septiņiem mūsu novada uzņēmējiem, kurus vieno 
vēlme būt sava novada patriotiem. Filmā katrs ieski-
cē sava biznesa interesantākos aspektus. 

Līdzīgus pasākumus Latgales plānošanas reģiona 
Latgales uzņēmējdarbības centrs organizē arī citviet 
skolu jauniešiem Latgalē.

Juris Roga, 
autora foto

ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU! ,,AR BĒRNA MUTI 
DZIED NĀKOTNES DZIESMAS”

 /Rainis/

Šī gada sākumā mūzikas skolotāja Ilona Aprupe man 
ierosināja piedalīties Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju asociācijas (LVLSA) rīkotajā Raiņa un Aspazi-
jas gadadienai veltītajā konkursā, kur vajadzēja iesniegt 
skaņdarbu ar Raiņa vai Aspazijas vārdiem. Tā radās mans 
skaņdarbs trīsbalsīgam korim a cappella (bez muzikāla 
pavadījuma) ar Raiņa dzejoļa „Bērnu mute” vārdiem. No-
vembra beigās uzzināju, ka esmu laureātu vidū.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija ielūdza mani un 
mūzikas skolotāju Ilonu Aprupi 26. novembrī pulksten 14.00 Rīgas Lat-
viešu biedrības Baltajā zālē uz Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai veltītā 
skolēnu radošā konkursa laureātu apbalvošanu Dzejnieku gada noslē-
guma sarīkojumā „Lai gals top sākums”, kas veltīts asociācijas darbības 
20.gadadienai. Neilgi pirms apbalvošanas ceremonijas tika paziņots, ka 
pasākumā visi komponisti, kas saņēmuši godalgotas vietas, atskaņos 
savus skaņdarbus, tādēļ sāku domāt, kā to būtu iespējams paveikt. No-
lēmu, ka izveidošu aranžējumu tikai klavierēm, lai to varētu atskaņot.

Uz pasākumu bija uzaicināti visi konkursa laureāti. Bez skaņdarbiem 
vēl tika iesūtītas apsveikuma vēstules Rainim un Aspazijai to 150. ju-
bilejā. Šos darbus un skaņdarbus vērtēja atsevišķi katram autoram, kā 
arī dažādās vecuma grupās - 4.-6., 7.-9. un 10.-12. klasēm. Katrā no 
šīm grupām tika piešķirts vismaz pa vienai pirmajai, otrajai un trešajai 
vietai. Kopumā tika iesūtīti 410 darbi. Skaņdarbu vērtēšanā piedalījās 
kompetenta žūrija - kordiriģents Ints Teterovskis un populārs dziedātājs 
Mārtiņš Ruskis. Klātesošos uzrunāja Valsts Izglītības satura centra va-
dītāja Agra Bērziņa.

Man tika piešķirta pirmā vieta 7.-9.klašu grupā skaņdarbiem ar Rai-
ņa vārdiem. Citi mūzikas konkursa dalībnieki bija sacerējuši dažādus 
skaņdarbus, no kuriem lielākā daļa bija unikāli gan savā uzbūvē, gan 
izpildījumā.

Man šis konkurss un pasākums šķita ļoti interesants un daudzveidīgs, 
kā arī izglītojošs par Raini un Aspaziju un arī LVLSA un tās darbību. 
Noslēguma koncerts parādīja to, cik daudzveidīgi un radoši skolēni, jo 
īpaši mūziķi, ir citās Latvijas skolās. Es vēlos pateikties Krāslavas pa-
matskolas mūzikas skolotājai Ilonai Aprupei par palīdzību, mūsu skolas 
direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu, Krāslavas novada domei par 
sarūpēto transportu, kā arī Latviešu valodas un literatūras skolotāju aso-
ciācijai par konkursa organizēšanu.

 Pauls Nartišs, 
Krāslavas pamatskolas 9.c klase

9. decembrī notika biedrības „Pīlādzītis 
klubs” projekta „Bērnu radošais kalendārs 
„Daugavas stāsts”” prezentācijas pasā-
kums. Kopā ar Laimes māti un Sprīdīti bēr-
ni devās interesantā notikumā - pastaigā 
pa Krāslavu.

Sprīdītis uzzināja daudz jauna un cik Krāslava un 
Daugava ir skaistas. Bērni mācīja Sprīdīti rakstīt 
mūsu valsts un pilsētas nosaukumus, izpildīja dzies-
mu par mūsu skaisto tēvu zemi. Katrs bērns un viesi 
saņēma radošo darbu kalendāru, kurā ir daudz dažā-
du uzdevumu: gan pētīt dabu upes krastos dažādos 
gadalaikos, gan iepazīties ar folkloru par Daugavu 
un kopā ar vecākiem izpildīt uzdevumus. Kalendāra 
īpašība ir tāda, ka tā nav vienkārši krāsojamā grā-
matiņa, bet interesantu uzdevumu un faktu pilns krā-
jums. Kalendāra zīmējumu autore ir Aija Trunoviča-
Stivriņa, un attēli ir veidoti speciāli šim projektam, ir 
oriģināli tieši Krāslavas novadam. Pasākumā bērni 
iepazinās arī ar citām autorēm: Rasmu Krumpāni, 
Žanetu Moiseju, Jeļenu Vorošilovu - viņas salika 
kopā atbilstošus tekstus un saturu.

Bet vēl viena kalendāra īpatnība - tas nav domāts 

tikai kādam konkrētam gadam, tāpēc ka gada cipa-
rus, mēnešu nosaukumus un nedēļas dienas bērni ie-
raksta paši un šo kalendāru var izmantot katru gadu.

Dāvinājumā šo metodisko materiālu saņēma 
Krāslavas bērnudārzu un skolu sagatavošanas gru-
pu bērni, novada bibliotēkas, pilsētas skolu pirmās 
klases.

Skolotāji un vecāki varēs ielādēt metodisko ma-
teriālu un izprintēt (pēc nepieciešamības) biedrības 
„Pīlādzītis klubs” mājaslapā - http://www.piladzitis.
lv/biedriba-piladzitis-klubs/.

Vienu eksemplāru saņems arī Latvijas Nacionālā 
bibliotēka.

Projekts tika atbalstīts ar biedrības „Daugavas sa-
vienība” un Krāslavas novada domes līdzfi nansēju-
mu.

Biedrība „Pīlādzītis klubs”

ŠO KALENDĀRU 
VAR IZMANTOT
 KATRU GADU

Noformējums tiks vērtēts šādās kategorijās:
- privātmāju noformējums;
- daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lo-

džiju noformējums;
- firmu, uzņēmumu un biroju ēku, veikalu, 

kafejnīcu un citu sabiedrisko ēku noformē-
jums;

- pilsētas izglītības iestāžu noformējums.
Šogad konkursa kārtība ir nedaudz mainīta, 

un, proti, tiks vērtēti tikai un vienīgi tie objek-
ti, informāciju par kuriem mēs saņemsim. 

Noformējumus konkursam var pieteikt 
līdz 23. decembrim (ieskaitot), darba dienās 
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51) per-
sonīgi, vai sūtot informāciju uz e-pastu: inga.
kavinska@kraslava.lv

Pieteikumā jānorāda objekta adrese, īpaš-
nieka vārds, uzvārds, kā arī iesniedzēja vārds, 
uzvārds un tālrunis. 

Konkursa uzvarētāji un labāko noformēju-
mu autori balvu saņemšanai tiks aicināti uz 
novada domi nākamā gada sākumā.

 IZROTĀSIM MŪSU PILSĒTU ZIEMASSVĒTKIEM! KOPĀ IEDEGSIM 
PRIEKU SEV UN CITIEM!

Balto svētku priekšvakarā cilvēku izrotātā 
dzīves telpa izstaro īpašu mirdzumu, siltumu 
un mīļumu. Portāls „kraslavasvestis.lv” vēlas 
to padarīt pieejamāku plašākai auditorijai un 
veido fotogaleriju, kurā tiks ievietoti attēli par 
Ziemassvētku un gadumijas rotājumu temati-
ku. Aicinām visus novada ļaudis no pilsētas 
un pagastiem iesūtīt vestis@kraslava.lv pašu 
bildētus attēlus, kuros redzamas interesanti 
un krāšņi izrotātas Ziemassvētku eglītes, mā-
jas, citas ēkas un objekti Krāslavas novadā . 
Vēlams norādīt, kurā vietā attēls tapis, kā arī 
autoru. Kopā iedegsim prieku sev un citiem! 
Apsolām iepriecināt trīs labāko iesūtīto foto-
grāfiju autorus, dāvinot Krāslavas novada ka-
lendāru 2016. gadam.

 IZROTĀSIM MŪSU PILSĒTU ZIEMASSVĒTKIEM!
PRIEKU SEV UN CITIEM!

Krāslavas novada dome izsludina tradicionālo konkursu par skaistāko un gaišāko Ziemsvētku 
noformējumu „Rotājot savu māju, jūs rotājat mūsu pilsētu”.

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas un fiziskas personas, kas, gatavojoties Ziemas saul-
griežiem, krāšņāk noformēs savā pārziņā esošās ēkas, to fasādes, apkārtni, daudzstāvu namu 
logus, balkonus un lodžijas.



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537

e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA „Latgales druka”
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sludinājumi un reklāma

BASKETBOLA DIENA
3. decembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika 

basketbola sacensības dažādu vecumu grupu skolēniem. 

Sacentās vidusskolas vecuma jaunietes - Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas komanda un Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda. Labākas 
basketbola prasmes uzrādīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skol-
nieces. 

2000.-2001. gadā dzimušo meiteņu konkurencē Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas komanda, sacenšoties ar Robežnieku pamatskolas mei-
tenēm, izcīnīja uzvaru.

Savukārt šīs vecuma grupas zēnu komanda no Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas pārspēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandu.  

2002.-2003. gadā dzimušo zēnu basketbola sacensībās tika pārstāvē-
tas četras skolas: Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas pamat-
skola, Krāslavas Valsts ģimnāzija un Indras pamatskola. Zēniem rezul-
tatīvu un interesantu spēli uzrādīja Krāslavas pamatskolas komanda, 
kura arī izcīnīja pirmo vietu un kausu. Par otro vietu cīnījās Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas zēni, tomēr pā-
rāki izrādījās ģimnāzisti.

Meitenēm šajā vecuma grupā spēkiem mērojās trīs komandas. Uzva-
rējušas visās spēlēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieces ie-
guva pirmo vietu un kausu. Par otro vietu cīnījās Krāslavas pamatskolas 
un Indras pamatskolas komandas. Nedaudz veiksmīgākas bija Krāsla-
vas pamatskolas skolnieces, kuras izcīnīja otro vietu.

Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe

LABĀKĀ SPORTISTE TURNĪRĀ - 
LIENE REUTE

5. decembrī Daugavpilī notika starptautisks karatē tur-
nīrs „BALTIC FUNAKOSHI CUP”. 

Kā jau ierasts, šo turnīru katru gadu rīko Daugavpils karatē akadēmija. 
Tajā piedalījās sportisti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas klubiem, 
kopskaitā aptuveni 150 dalībnieku. 

No reģionālā karatē kluba „Satori” Krāslavas fi liāles uz turnīru aiz-
brauca septiņi karatisti, no kuriem četri izcīnīja godalgotas vietas: Jānis 
Vorslovs (8-9 gadi) kategorijā KATA ieguva sudraba medaļu; Rita Soli-
ma (16-17 gadi) kategorijā KATA ieguva bronzas medaļu; Aleksejs Re-
uts (8-9 gadi) kategorijā KATA izcīnīja zelta medaļu; Liene Reute (12-13 
gadi) kategorijā KATA ieguva sudraba medaļu, KUMITE savā svara ka-
tegorijā - zeltu un absolūtajā svaru kategorijā - arī zeltu. Turnīra rīkotāji 
Lieni Reuti atzina par labāko sportisti šajā turnīrā un apsveica ar lielu 
kausu!

Vēlamies atzīmēt arī tos mūsu Krāslavas fi liāles sportistus, kuri šoreiz 
līdz godalgotai vietai netika, bet tomēr parādīja labu cīņas sparu un stipru 
garu. Daniels Žurņa un Taisija Markova startēja 6-7 gadu vecuma grupā, 
bet viņas māsa Anastasija Markova - 10-11 gadu vecuma grupā.

Kopumā karatē klubu „SATORI” pārstāvēja 22 karatisti un ieguva asto-
ņas zelta, septiņas sudraba un piecas bronzas medaļas.

Sveicam savus sportistus, novēlam arī turpmāk gūt tikpat sekmīgus pa-
nākumus un gaidām jūs sporta zālē!

Oļegs Komars un Igors Komars, karatē kluba „Satori” treneri

 Divas mazas suņu meitenes 
meklē sev mīļus un gādīgus saim-
niekus. Mamma – Sibīrijas laika. 
Būs labi mājas sargi un uzticīgi 
draugi. Dāvinām. T. 24860690.

 Pārdod „Samsung GT S7562” 
ideālā stāvoklī, komplektā - 4 
pārvalki, bez vizuāliem un teh-
niskiem bojājumiem, iegādāts 
2014.12.06. Pilna komplektācija. 
Cena - 65 eiro. Т. 28219762.

 Jums ir iespēja saglabāt Jūsu 
videoiera kstus videokasetēs, ja 
pārrakstīt tos DVD diskos - www 
diski.artstudio95.com.  Jūsu 
kāzu video. Darbs ar profesionā-

lo tehniku. Nofi lmētā materiāla 
montāža. Videoklipu veidošana. 
Radošā pieeja katram klientam. 
Т.26113738. 

 Pārdod sekciju, žurnālu galdi-
ņu, ledusskapi, dīvānu, gāzes plīti, 
tvaika nosūcēju, virtuves mēbeles. 
Т.22053960.

 Pārdod vai izīrē 2-istabu dzī-
vokli, 4. stāvs. Т.29479591.

 Pērk dārgi - senlietas: koka iko-
nas, krustus, svētbildes, ordeņus, 
patvārus, pulksteņus, porcelāna 
fi gūriņas, zobenus, kara laika at-
ribūtus, dzirnakmeņus, cara laika 
monētas. Samaksa uzreiz, izbrau-

cam uz vietu. antic-war@inbox.lv. 
Т. 22433510, 26986262.

 Garāžu kooperatīva „Draudzī-
ba” teritorijā, Pļavu ielā 14, sa-
dzīves un celtniecības atkritumus 
ievest aizliegts.

 Pārdod zirga ratus ar gumi-
jas riepām. Izmērs 3x2x0.70m. 
Т.28633224.

 Vēlos nopirkt padomju vai 
krievu akordeonu. Remontēju 
akordeonus. T. 28776424.

Biedrība „STARIŅŠ”
 novēl priecīgus
 Ziemassvētkus 

un laimīgu 
Jauno gadu 

Krāslavas novada domei, 
SIA „Vārpa”, SIA „Nordser-
viss”, a/s „Krāslavas piens”, 
SIA „RH Būve”, SIA „LER 
8”, informatīvajam izdevumam 
„Krāslavas Vēstis”, Krāslavas 
novada pašvaldības aģentūrai 
„Labiekārtošana K”, Krāslavas 
Kultūras namam, Krāslavas 
novada pašvaldības iestādei 
„Sociālais dienests” un  SIA 
„Krāslava D”.

Pieminēt labo un jauko
Ziemassvētki mums liek;
Zvaigžņu lukturi laukā,
Egles – svecīšu prieks.
Ziemas saulgriežu dzīlēs
Gaismas sēkliņas dīgst, -
Gādāsim mīlestībā,
Lai viņas neiznīkst.
    /Kornēlija Apškrūma/

Biedrība „STARIŅŠ”
 novēl priecīgus
 Ziemassvētkus 

Cienījamie Krāslavas novada
 iedzīvotāji un tautieši! 

Baltkrievijas Republikas konsulāts Daugavpilī sirsnīgi sveic Jūs 
Ziemassvētkos un Jaunajā 2016. gadā! 

Pienāca gada spilgtākie un brīnumainākie svētki, kuri rada īpašu 
melodiju, kas atbalsojas bērnu un pieaugušo sirdīs, tas ir laiks, kad 
visā pasaulē valda labestība un prieks, jautrība un smiekli, bet pats 
galvenais - ticība brīnumam. Tāpēc no visas sirds vēlam Jums Jaunajā 
gadā īpašu, burvīgu noskaņu, lai īstenotu visas savas ieceres ar iedves-
mu, spēku un enerģiju. Lai visi Likteņa pavērsieni sagādā jums daudz 
pārsteidzoši brīnišķīgu notikumu, kuri atnesīs Jums un Jūsu ģimenēm 
pārticību, labklājību un pārliecību par rītdienu. Vēlam Jums spēkavīru 
veselību un vienkāršu cilvēcisku laimi!

Laimīgu Jauno gadu!
Ar lielu cieņu -

Baltkrievijas Republikas Ģenerālais konsuls 
Daugavpilī 
V.Klimovs

19.decembrī plkst.10.00 Ziemassvētku tirdziņš Krāslavas pils 
kompleksa Amatu mājā (pils staļļos, Pils ielā 10).

10.0 – 14.00 Latgales amata meistaru darinājumi, Latgales kulinārā 
mantojuma gardumi Jūsu dāvanu grozam. Siltai svētku noskaņai – tēja, 
zupa, pankūkas (par maksu).

11.00 – 13.00 piparkūku cepšanas un rotāšanas meistardarbnīcas 
ar rūķiem Krāslavas TIC un kulinārā mantojuma centrā (2.stāvā) Pils 
ielā 2. Kontakttālrunis: 26487763 (Inta).

26.decembrī, plkst. 10.00, 12.30, 15.00 un 27.decembrī, plkst. 
11.30, 14.00 Krāslavas Varavīksnes vidusskola aicina visus 

uz jaungada izrādi „Kā Salaveci ārstēja.” Gaidīsim  savus skatītājus. 
Biļetes cena bērniem -1.00€ un pieaugušajiem -1.50€. Tālrunis infor-
mācijai - 65681468.

26.decembrī plks. 20.00 Krāslavas Kultūras namā - gada balle 
„Uz prieka spārniem”. Spēlē grupa „Divi”. Ieeja - 5 EUR. 

Galdiņu rezervēšana pa tālr. 25612008, ieejas kartes nepieciešams iz-
pirkt līdz 22.decembrim.

29.decembrī plkst.19.00 Krāslavas KN  Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas Jaungada JAK spēle. Biļetes var iegādāties 26., 

27., 28.decembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un 29.decembrī 
Krāslavas KN  no plkst. 16.00. Biļetes cena - 4.00€, 3.00€, 2.00€. Tāl-
runis informācijai - 65681468.

afiša

Advente ir tas laiks, kad klusām gaidām 
pienākam Ziemassvētkus. Grēku nožēloša-
nas, lūgšanu un labo darbu laiks, kad katra 
diena tiek pavadīta svētku gaidās. Bet, kā 
izrādījās, gatavoties svētkiem var dažādi. 

Piemēram, divi krāslavieši aprunājās un nolēma, 
ka mirdzoša spuldzīšu virtene, kas rotā Krāslavas au-
toostas ēku, un eglīšu bumbiņas Adventes vainagā, 
kas piešķir pirmssvētku noskaņu pilsētas laukumam, 
daudz labāk izskatīsies viņu mājokļa teritorijā. Tum-
sas aizsegā viņi „palienēja” iepatikušos svētku de-
korus, cenšoties palikt nepamanīti. Taču viņu prieks 
nebija ilgs – agri no rīta zādzība tika atklāta, jo ar 
videonovērošanas kameru ieraksta palīdzību Valsts 
policijas darbinieki bez kādām grūtībām atpazina 
personas, kas nozaga Ziemassvētku rotājumus. Ta-
gad viņus gaida sods par pastrādāto pārkāpumu. 

Savukārt novada ainavu arhitekte Dzintra Skute-
le un p/a „Labiekārtošana K” darbinieki atjaunoja 

Adventes vainaga dekoru, un tagad tas izskatās vēl 
krāšņāk!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 GATAVOTIES SVĒTKIEM VAR DAŽĀDI

15.02.2016. - 21.02.2016. Svēt-
ceļojums uz Romu. Sīkāka in-
formācija: www.shalomisrael.lv. 
Brauciena cena: 900 EUR. Cenā 
ietilpst: aviobiļete, transports, 
viesnīca 4*,brokastis un ekskursi-
jas. Grupu vadīs Jelgavas diecēzes 
bīskaps Edvards Pavlovskis.

13.04.2015. - 20.04.2016. Svēt-
ceļojums uz Svēto Zemi. Grupu 
vadīs priesteri. Brauciena cena: 
500 EUR + 900 USD. Pieteikties 
pa tālr.: 29524763 (Ināra), kā arī 
internetā: www.shalomisrael.lv. 

Laimīgu Jauno gadu!

Taksatora pakalpojumi. 
Stigošana, dastošana.

Meža zemju un cirsmu pirkšana.  
Т.65421808, 26121733.


