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Krāslavas Kultūras namā atklāta krāslavietes Nadīnas Lav-
reckas grafikas izstāde, kurā eksponēti gan mākslinieces īpašu-
mā esošie, gan privātkolekcijās nonākušie grafiķes darbi. 

Mākslinieces bērnība ritēja pilsētas pagalmos un Daugavas 
krastā. Mākslas noslēpumus apguva Rēzeknes lietišķās māks-
las vidusskolā, turpināja mācības neklātienē I. Repina Ļeņin-
gradas mākslas institūtā. 

NADĪNAS INDIVIDUALITĀTE 
UN NEATKĀRTOJAMĪBA

„Nadīnai piemīt savs 
rokraksts, savas tonālās 

gradācijas - līniju, baltā un 
melnā kombinācijas un sav-

starpējās attiecības. Darbiem 
raksturīgs smalkums, neparasts 

trauslums un vieglums. Māksli-
nieces tēli emocionāli piesātinā-

ti, tiem visiem ir savs raksturs un 
pārdzīvojums, ko skatītājs jūt, bieži 

vien identifi cējot to ar sevi. Arī krāsu 
toņi māksliniecei nav sveši. Viņa radījusi 

virkni graciozi izsmalcinātu pasteļu un ak-
vareļu, kas saglabā grafi kai raksturīgo stilu. 

Krāsu gammas Nadīnai ir caurspīdīgas un ļoti 
dzidras, kas ļauj mākslas darbā ienest savu in-

dividualitāti un neatkārtojamību,”  tā par N. Lav-
recku izstādes anotācijā raksta Dzintra Bukeviča, 

kura labi pazīst mākslinieci ļoti, ļoti ilgus gadus.

Jau izstādes atklāšanā Dzintra uzsvēra to, ka Nadīna 
laikam būs vienīgā no mums pazīstamākajiem māksli-
niekiem, kura ir dzimusi, augusi, skolojusies Krāslavā, 
apguvusi profesiju, atgriezusies, savu daiļradi iesākusi 
un turpina mūsu pilsētā. Praktiski visi izstādes darbi ta-
puši tepat Krāslavā, kopā ar mums dzīvojot, strādājot, 
mīlot, iespaidojoties no apkārtējiem. 

Nadīnu sveica ļoti daudzi viņas talanta cienītāji. Sa-
vukārt par atbilstošu noskaņu gādāja Krāslavas Māks-
las skolas audzēkņi ar saviem pedagogiem. 

Šajā izstādē nav neviens nejaušs darbs. Ne visi zina, 
ka Nadīna nodarbojas arī ar sīkplastiku – veido rotas 
no dažādiem materiāliem, darina elpu aizraujošas māla 
fi gūriņas, pat nodarbojusies ar akmeņu apgleznošanu, 
pārvēršot tos mākslas darbā. Tiesa, nekas no tā Nadīnas 
grafi kas izstādē nav apskatāms. Atliek cerēt, ka kādreiz 
arī šīs mākslinieces prasmes būs iespējams  novērtēt 
mākslas cienītājiem. 

Juris Roga, autora foto

Aicinām darba devējus no 1. līdz 
28. februārim pieteikties Krāslavas 
novada domes fi nansētajā nodarbi-
nātības programmā (skolēnu darbs 
vasaras laikā).

Kādi būs darba devēji?
 - Pašvaldības iestādes (piemē-

ram,  pirmsskolas izglītības iestādes,  
iestādes, kur iegūst pamatizglītību,  
iestādes, kur iegūst vidējo izglītību, 
bibliotēkas, muzeji, tautas nami un 
citas iestādes).

- Pagastu pārvaldes.
 Kāda būs mērķauditorija?
 Jaunieši vecumā no 15 (pilniem) 

gadiem līdz 20 (ieskaitot) gadiem, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāsla-
vas novads.

 Kad sāksies jauniešu reģistrāci-
ja darbam vasaras periodā?

- Reģistrācija sāksies aprīļa mē-
nesī.

 Kāda būs jauniešu darba slo-
dze?

 No 15 (pilniem) gadiem līdz 17 
(ieskaitot) gadiem - 3,5 stundas.

No 18 (pilniem) gadiem līdz 20 
(ieskaitot) gadiem - 4 stundas.

 Kā pieteikušies jaunieši tiks at-
lasīti darbam vasaras periodā?

 - Izlozes veidā.
 Kāda būs jauniešu alga?
 - Alga pirms nodokļu nomaksas 

būs 215,00 EUR (puse no minimālās 
algas).

 Kādi ir darba devēju pienāku-
mi? 

- Jānodrošina jaunieši ar darbu un 
darbu vadītāju, kas koordinēs jaunie-
šu darbu.

- Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz 

darba līgumi ar jauniešiem.
- Mēneša beigās jāiesniedz 

Krāslavas novada domei darba laika 
uzskaites tabeles. 

 Krāslavas novada dome apņe-
mas

 - Organizēt jauniešu nodarbināša-
nu vasaras laikā. 

- Apzināt potenciālos darba devē-
jus un apkopot ziņas par tiem.

- Organizēt jauniešu atlasi (izlozes 
veidā) uz vakantajām darba vietām.

- Slēgt darba līgumus ar  jaunie-
šiem, kuri strādās pašvaldību iestā-
dēs.

- Krāslavas novada dome no sava 
budžeta nodrošinās  jauniešiem 
pusi no minimālās algas un sociālo 
nodokli pašvaldību iestāžu darba 
devējiem. Pagastu pārvaldēm būs 
jāfi nansē no sava budžeta darba de-
vēja sociālais nodoklis, bet pusi no 
minimālās algas fi nansēs Krāslavas 
novada dome.

- Iesniegt darba laika tabeles grā-
matvedībai un veikt citus nepiecie-
šamos darbus pasākuma veiksmīgai 
norisei.

 Kur darba devēji var iesniegt 
savu pieteikuma veidlapu?

-Pieteikuma veidlapa ir jāiesniedz,  
sūtot to pa e-pastu: inga.eizenber-
ga(@)kraslava(.)lv vai iesniedzot to 
personīgi pēc adreses: Krāslava, Rī-
gas iela 51, Krāslavas novada dome, 
16.kab.

Pasākuma kontaktpersona: Pro-
jektu nodarbinātības organizatore 
- Inga Eizenberga,  tālrunis:  +371-
65681771,  e-pasts: 

inga.eizenberga(@)kraslava(.)lv

DARBA DEVĒJU 
INFORMĀCIJAI!

Šī gada 26. janvārī Preiļu 
novada kultūras centrā noti-
ka piektā Latgales Gada bal-
vas pasniegšanas ceremo-
nija, kuru organizē biedrība 
„Asmu Latgalīts”. 

Biedrība „Asmu Latgalīts” no-
lēma apbalvot labākos Latgales ie-
dzīvotājus, kuri ar savu rīcību sek-
mē Latgales reģiona izaugsmi un 
kalpo par piemēru pārējiem. Balvu 
pasniegšanas ceremonija ir krāšņs 

pasākums, kurā aktīvi piedalās Lat-
gales iedzīvotāji. 

Nominācijā „Latgales mūža ie-
guldījums” titula ieguvējs ir krāsla-
vietis Edmunds Gekišs. 

BALVU SAŅEM EDMUNDS GEKIŠS  

„Turības” rīkotajā konkursā 
„Biznesa nakts” vidusskolām uz-
var ideja par vienotu aprūpes cen-
tru bērniem un senioriem 

Tukšajās skolās Latvijas reģio-
nos izveidot aprūpes centrus, ku-
ros vienkopus uzturētos bērni un 
seniori, tādejādi stiprinot paaudžu 
saikni – šāda ideja uzvarēja kon-
kursā vidusskolēniem „Biznesa 
nakts”, ko organizēja Biznesa 
augstskola „Turība”.  Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 
tehnikuma apvienotā komanda 
„Esi izturīgs” savā īpašumā iegu-
va 500 EUR no konkursa galvenā 
atbalstītāja „Swedbank”.

Senioriem tā būtu iespēja rūpē-
ties, stāstīt un mācīt dzīves gud-
rības centros esošajiem bērniem, 

savukārt bērni spētu radīt prieku 
un pozitīvas emocijas ikvienam 
tur dzīvojošajam senioram. Par 
konkursu, kura ietvaros 24 stun-
du laikā bija jāsagatavo un jāpre-
zentē konkrētas problēmsituācijas 
risinājums, uzvarētāju komandas 
dalībnieks Dāvis Lapiņš saka: 
„Sākumā šķita, ka uzdevums būs 
viegli paveicams, bet tā nebija. Lai 
izdomātu risinājumu, apspriedei 
veltījām pat četras stundas, tikai 
tad sākām veidot kopējo bildi. Tā 
noteikti bija ļoti vērtīga pieredze 
ikvienam vidusskolēnam. Ceru, 
ka man būs iespēja šādā konkur-
sā piedalīties vēlreiz. Par iegūtās 
balvas pielietojumu vēl neesam 
domājuši  - pirmā doma pēc noslē-
guma bija doties mājās un izgulē-

ties, jo konkursam veltījām daudz 
spēka un emociju.”

Konkurss norisinājās no 25. līdz 
26. janvārim Biznesa augstskolas 
„Turība” Biznesa inkubatorā. Uz-
ņēmīgi jaunieši 24 stundu garumā 
neatlaidīgi diskutēja, plānoja un 
radīja veiksmīgas biznesa idejas, 
kuras nākamās dienas rītā pre-
zentēja īpaši izvēlētai žūrijai, kas 
pēc vairākiem kritērijiem, rūpīgi 
izvērtējot komandu paveikto, no-
teica galvenās balvas ieguvējus. 
Pasākumā kopumā piedalījās 15 
vidusskolēnu komandas no visas 
Latvijas - Jelgavas, Krāslavas, 
Liepājas, Daugavpils, Valmieras, 
Vecumniekiem, Skrīveriem, Nere-
tas un Rīgas.

www.turiba.lv

UZVARĒJA KRĀSLAVIEŠI!

Ja vēlies uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbī-
bu, LIAA Daugavpils biznesa inkubators, Krāslavas 
novada dome un biedrība „Krāslavas rajona partne-
rība” aicina uz „Info dienu”. Tās laikā uzņēmēji un 
biznesa ideju autori varēs noskaidrot informāciju par 
konsultatīvo un fi nansiālo atbalstu biznesam, izman-
tojot biznesa inkubatora programmu, Krāslavas no-
vada domes atbalstu uzņēmējdarbībai un Krāslavas 
rajona partnerības LEADER projektu konkursu.

Plkst.10.00 aicinām interesentus uz prezentā-
cijām, pēc kurām līdz plkst.14.00 būs pieejamas 
individuālas konsultācijas.  

Pieteikties biznesa inkubatora konsultācijai var, 
rakstot uz daugavpils@liaa.gov.lv vai zvanot uz 
62401094, Krāslavas novada domes konsultācijām, 
rakstot uz attistiba@kraslava.lv

VĒLIES UZSĀKT VAI PAPLAŠINĀT SAVU UZŅĒMĒJDARBĪBU?
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi „Par palīdzī-

bu dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas 
novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka per-
sonu loku, kuras ir tiesīgas Krāslavas no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautāju-
mu risināšanā (turpmāk – Palīdzība), kārtī-
bu, kādā personas reģistrējamas Palīdzības 
reģistrā un izslēdzamas no tā, Palīdzības 
sniegšanas kārtību, kā arī Krāslavas novada 
domes institūcijas, kas reģistrē personas un 
sniedz Latvijas Republikas (turpmāk – LR) 
normatīvajos aktos un šajos Noteikumos pa-
redzēto Palīdzību.

2. Dzīvojamā telpa var būt atsevišķs 
dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja. 
Par atsevišķu īres līguma priekšmetu nevar 
būt istabas daļa vai caurstaigājama istaba, kā 
arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā 
telpa u. c.).

3. Noteikumos noteiktajā kārtībā ne-
tiek sniegta Palīdzība personām, kurām:

3.1. 5 (piecu) gadu laikā no brīža, kad 
ar attiecīgās personas piekrišanu tai piedero-
šais dzīvoklis pārdots vai citādi atsavināts un 
darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lieto-
šanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;

3.2. 5 (piecu) gadu laikā no brīža, kad 
attiecīgā persona devusi piekrišanu atsavināt 
tās īrēto  pašvaldības dzīvokli citai personai 
un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvoja-
mās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

3.3. īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir 
dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvo-
jamā telpa; 

3.4. apmainīta tās īrētā dzīvojamā telpa 
pret mazāku, iemitinātas tajā personas, kuru 
iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekri-
šana, un šo darbību rezultātā ir radusies ie-
spēja prasīt Palīdzību;

3.5. bojājusi vai postījusi dzīvojamo 
telpu (arī dzīvojamās telpas iekārtu), citas 
būves un telpas, kas īrniekam nodotas lieto-
šanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgu-
mu, vai arī dzīvojamās mājas koplietošanas 
telpas, komunikācijas un iekārtas, bojājusi 
vai radījusi antisanitārus apstākļus dzīvoklī, 
kā rezultātā tai ir radusies iespēja prasīt Palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

4. Personu, kurām ir nepieciešama 
Palīdzība un kuras ir tiesīgas to saņemt, uz-
skaiti veic Krāslavas novada domes Dzīvok-
ļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija) 
un Krāslavas novada pašvaldības iestāde 
„Sociālais dienests”.

5. Dzīvokļu komisija veic personu 
uzskaiti, kurām nepieciešama:

5.1. pašvaldībai piederošo vai tās valdī-
jumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana;

5.2. nodrošināšana ar pagaidu dzīvoja-
mo telpu;

5.3. Palīdzības sniegšana īrētās dzīvoja-
mās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvo-
jamo telpu.

6.  Krāslavas novada pašvaldības ies-
tāde „Sociālais dienests” veic to personu uz-
skaiti, kurām nepieciešama:

6.1. pabalsta piešķiršana dzīvojamās 
telpas īres maksas un maksas par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu, segšanai;

6.2. vienreizēja pabalsta piešķiršana 
dzīvojamās telpas remontam.

II. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
7. Persona Dzīvokļu komisijā vai 

Krāslavas novada pašvaldības iestādē „So-
ciālais dienests” iesniedz iesniegumu un 
dokumentus, kas apliecina, ka tā ir tiesīga 
saņemt Palīdzību, iesniegumā norādot, kādi 
Palīdzības veidi ir nepieciešami.

8. Atkarībā no personai nepieciešamā 
Palīdzības veida tai jāiesniedz šādu doku-

mentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
8.1. darba līgums;
8.2. izziņa no ieslodzījuma vietas par 

atbrīvojumu no ieslodzījuma;
8.3. likumīgā spēkā stājies tiesas sprie-

dums par personas (ģimenes) izlikšanu no 
dzīvojamās telpas;

8.4. citi dokumenti, kas apliecina attie-
cīgās Palīdzības veida nepieciešamību.

9. Palīdzības reģistrs iekārtojams 
atsevišķi katram Palīdzības veidam, kuros 
personas reģistrējamas atsevišķās grupās, 
atbilstoši pieprasītajam Palīdzības veidam.

10. Palīdzības veidi:
10.1. pašvaldībai piederošās vai tās no-

mātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
10.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
10.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvoja-

mo telpu;
10.4. palīdzība īrētās pašvaldībai piede-

rošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas ap-
maiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piedero-
šu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;

10.5. pabalsta piešķiršana dzīvojamās 
telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un mak-
sas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvo-
jamās telpas lietošanu, segšanai;

10.6. dzīvokļa pabalsta piešķiršana bēr-
nam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības ;

10.7. vienreizēja pabalsta piešķiršana 
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas re-
montam;

10.8. vienreizēja dzīvojamās telpas atbrī-
vošanas pabalsta piešķiršana;

10.9. dzīvojamās telpas remonts;
10.10. palīdzība dzīvojamās telpas iegādei 

vai būvniecībai;
10.11. palīdzība dzīvojamās mājas reno-

vācijai un restaurācijai;
10.12. palīdzība speciālista nodrošināša-

nai ar dzīvojamo telpu.
11. Krāslavas novada dome ir tiesīga, 

pēc nepieciešamības, personu reģistrēt vien-
laikus divos vai vairākos Palīdzības reģis-
tros:

11.1. dzīvojamo telpu Palīdzības re-
ģistrs;

11.2. dzīvojamo telpu Palīdzības reģistrs 
personām, kuras nodrošināmas ar Palīdzību 
pirmām kārtām;

11.3. dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrs;
11.4. dzīvojamo telpu reģistrs speciālis-

tiem.
12. Personām, kuras reģistrētas Notei-

kumu 11.1. un 11.2. punktā minētajos Palī-
dzības reģistros ir pienākums katru gadu no 
1. janvāra līdz 1. martam iesniegt Dzīvokļu 
komisijā iesniegumu par pārreģistrēšanas 
veikšanu.

13. Lēmumu par personas atzīšanu par 
tiesīgu saņemt Palīdzību un reģistrēšanu per-
sonas iesniegumā norādītā veida Palīdzības 
saņemšanai pieņem Krāslavas novada dome. 
Lēmumu par atteikumu atzīt personu par tie-
sīgu saņemt Palīdzību pieņem Dzīvokļu ko-
misija. 

14. Dzīvokļu komisijai ir tiesības pār-
baudīt Palīdzības reģistrā vai iesniegumā ie-
kļauto ziņu atbilstību patiesībai un pieprasīt 
citas nepieciešamās ziņas.

15. Ja persona (ģimene) atzīta par tie-
sīgu saņemt Palīdzību, to reģistrē Palīdzības 
reģistrā tādā secībā, kādā tā iesniegusi paš-
valdībai iesniegumu Palīdzības saņemšanai.

16. Reģistrējot Palīdzības reģistrā, par 
katru personu iekļauj šādas ziņas:

16.1. personas vārds, uzvārds, personas 
kods;

16.2. datums, kad iesniegums reģistrēts;
16.3. kārtas numurs Palīdzības reģistrā;
16.4. deklarētā dzīvesvietas adrese;
16.5. citas ziņas, kas apliecina attiecīgā 

Palīdzības veida nepieciešamību.
17. Ja persona iesniegusi Dzīvokļu ko-

misijā iesniegumu par kādu no Palīdzības 
veidiem, bet tai nepieciešama cita veida Pa-
līdzība, tad šai personai jāiesniedz jauns ie-
sniegums, un ar šī iesnieguma iesniegšanas 
dienu tā tiek reģistrēta citā Palīdzības veida 
reģistrā.

18. Persona tiek izslēgta no Palīdzības 
reģistra, ja:

18.1. persona atsakās no Palīdzības, ie-
sniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

18.2. personai tika sniegta attiecīgā veida 
Palīdzība;

18.3. persona sniegusi nepatiesas ziņas par 
apstākļiem, kas bija par pamatu šīs personas 
reģistrēšanai Palīdzības saņemšanai;

18.4. persona katru gadu no 1. janvāra līdz 
1. martam nav iesniegusi iesniegumu pārreģis-
trēšanai Palīdzības reģistros vai pēc Dzīvokļu 
komisijas pieprasījuma nav iesniegusi doku-
mentus, kuri apliecina tiesības saņemt iesnie-
gumā norādīto Palīdzību;

18.5. personai zuduši apstākļi, kuri bija par 
pamatu šīs Palīdzības saņemšanai;

18.6. persona reģistrēta Palīdzības saņem-
šanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, 
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta noteikumiem, bet novilcina 
Palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti at-
sakoties no 3 (trim) dzīvojamo telpu īres pie-
dāvājumiem;

18.7. persona nepamatoti atteikusies no 3 
(trim) piedāvātajām dzīvojamām telpām vai 
arī 7 (septiņu) dienu laikā no pēdējās piedāvā-
tās dzīvojamās telpas apskates dienas vai nav 
sniegusi Dzīvokļu komisijai atbildi uz piedā-
vājumu.

19. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc 
Krāslavas novada domes Dzīvokļu komisijas 
lēmuma pieņemšanas par atteikumu personu 
reģistrēt Palīdzības reģistrā uz tās norādīto ad-
resi tiek nosūtīts rakstveida paziņojums. Pēc 
paziņojuma saņemšanas persona ir tiesīga 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pārsūdzēt to, iesniedzot 
iesniegumu Krāslavas novada domes priekšsē-
dētājam.

20. 2 (Divas) nedēļas pirms personas iz-
slēgšanas no Palīdzības reģistra uz tās norādīto 
adresi tiek nosūtīts rakstveida paziņojums. Per-
sona pēc paziņojuma saņemšanas ir tiesīga 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pārsūdzēt to Adminis-
tratīvajā tiesā.

21. Personas par savu kārtas numuru Pa-
līdzības reģistrā ir tiesīgas saņemt informāciju 
Dzīvokļu komisijā.

III. DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANA
22. Pašvaldībai piederošo un valdījumā 

esošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotu uz-
skaiti veic Dzīvokļu komisija.

23. Dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta 
šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai 
derīgai. 

24. Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša 
vai valdījumā esoša dzīvojamā telpa, tās ap-
saimniekotājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo 
par to Dzīvokļu komisijai, kas šo dzīvojamo 
telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu 
un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

25. Pašvaldībai piederošo vai valdīju-
mā esošo dzīvojamo telpu apsaimniekotājs 
20 (divdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma 
sniegšanas par dzīvojamo telpu atbrīvošanos 
Dzīvokļu komisijai iesniedz dzīvojamo telpu 
nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā fi ksēts at-
brīvotās dzīvojamās telpas tehniskais stāvok-
lis.

26. Īrējamo dzīvojamo telpu piedāvā 
personām, kuras atrodas Palīdzības  reģistrā, 
uzaicinot  tās  uz Dzīvokļu komisijas sēdi, kurā 
sniedz šādu informāciju:

26.1. dzīvojamās telpas adrese, norādot 
pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukumu, 

kurā atrodas dzīvojamā telpa;
26.2. dzīvojamās telpas platība un istabu 

skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;
26.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma lī-

menis;
26.4. dzīvojamās telpas īres maksa;
26.5. piedāvātais īres līguma termiņš;
26.6. diena, kad persona var iepazīties ar 

piedāvāto dzīvojamo telpu.
IV. PERSONAS, KURĀM NEATLIEKA-

MI SNIEDZAMA PAŠVALDĪBAS PALĪ-
DZĪBA

27. Krāslavas novada dome neatliekami 
sniedz Palīdzību personām, kuras atbilst liku-
ma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 13. panta pirmās daļas prasībām.

28. Pagaidu dzīvojamā telpa var neat-
bilst šo Noteikumu 23. punkta prasībām.

29. Lēmumu par neatliekamu dzīvoja-
mās telpas izīrēšanu vai vienreizēja pabalsta 
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas re-
montam piešķiršanu šīm personām pieņem 
Krāslavas novada dome tuvākajā Krāslavas 
novada domes sēdē.

V. PERSONAS, KURAS PAŠVALDĪBA 
NODROŠINA AR DZĪVOJAMO PLATĪ-
BU PIRMĀM KĀRTĀM UN VISPĀRĒJĀ 
KĀRTĪBĀ

30. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo 
platību:

30.1. pirmām kārtām personas, kuras at-
bilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta prasībām;

30.2. vispārējā kārtībā:
30.2.1. jaunās ģimenes, kuras reģistrējušas 

laulību līdz 35 (trīsdesmit piecu) gadu vecu-
mam (ieskaitot), laulības dzīves ilgums ir ne 
mazāks nekā 1 (viens) gads un ne lielāks par 5 
(pieciem) gadiem, ģimenē ir vismaz 1 (viens) 
nepilngadīgs bērns, vismaz 1 (vienam) no ģi-
menes locekļiem ir darba vieta ar pastāvīgiem 
ienākumiem, un neviens no laulātajiem nav 
nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību;

30.2.2. personas, kuras uz tiesiska pamata ir 
deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Krāsla-
vas novada administratīvajā teritorijā nepār-
traukti vismaz 3 (trīs) gadus.

VI. DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANAS 
SECĪBA

31. Neizīrētu dzīvojamo telpu, pirmkārt, 
piedāvā īrēt šo Noteikumu 27. punktā minētām 
personām.

32. Ja šādu personu nav vai tās visas 
rakstveidā atteikušās īrēt piedāvātās dzīvoja-
mās telpas, tad piedāvājums tiek adresēts šo 
Noteikumu 30.1. punktā minētām personām 
šādā secībā:

32.1. bērni, kuri palikuši bez vecāku gādī-
bas un audzināti bērnu aprūpes un audzināša-
nas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — 
pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu 
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, ja viņiem nav iespējams li-
kumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aiz-
ņemtajā dzīvojamā telpā, un bērnu dzīvesvieta 
līdz viņu nodošanai ārpusģimenes aprūpē biju-
si Krāslavas novada teritorijā;

32.2. maznodrošinātas personas, kuras pēc 
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vie-
tas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām 
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemi-
tināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis 
noteikums neattiecas uz tām personām, kuras 
devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai 
pašvaldības dzīvojamo telpu citai personai un 
noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzī-
vojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu 
vai ar kuru piekrišanu dzīvojamā telpa ir pār-
dota vai citādi atsavināts un darījuma rezul-
tātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo dzīvojamo telpu;

(Turpinājums 3.lpp.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/11
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu,

                  7. panta sesto daļu, 15. pantu, 24. pantu un 26. pantu
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(Turpinājums, sākums 2.lpp.)

32.3. personas, kurām saskaņā ar liku-
mu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama 
Palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no 
īrētās dzīvojamās telpas (izņemot personas, 
kuras tiesības uz dzīvojamo telpu zaudē-
jušas sakarā ar LR likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 28.6 panta pirmajā daļā minēta-
jiem īres līguma pārkāpumiem);

32.4. politiski represētās personas, ku-
ras tiek izliktas no dzīvojamās telpas liku-
ma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pir-
majā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 
panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja 
to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;

32.5. personas, kuras tiek izliktas no 
tām piederošās dzīvojamās telpas, ja uz 
dzīvojamās telpas īpašumu ir vērsta piedzi-
ņa sakarā ar maksājumiem par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lie-
tošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un 
remonta izdevumiem un ja tās ir:

32.5.1. maznodrošinātas perso-
nas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai 
personas ar invaliditāti;

32.5.2. maznodrošinātas perso-
nas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgā-
dībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta 
pensijas vecumu sasniegusi persona vai 
maznodrošināta persona, kura ir persona ar 
invaliditāti;

32.5.3. politiski represētās per-
sonas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās 
telpas.

32.6. repatrianti, kuri izceļojuši no Lat-
vijas laikā līdz 1990. gada 4. maijam un 
kuriem nav iespējams likumā noteiktajā 
kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no 
Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai 
repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izce-
ļojuši no Latvijas pēc 1990. gada 4. maija 
un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;

32.7. maznodrošinātas politiski represē-
tās personas.

33. Krāslavas novada dome var lemt 
jautājumu par dienesta dzīvokļa statusa at-
celšanu izīrētajam dzīvoklim un pastāvīga 
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 
uz šo īrēto dzīvokli. 

34. Noteikumu 32.5. apakšpunktā 
un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
28.2.pantā minētās personas Palīdzības 
saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo 
telpu nodrošināmas tikai tad, ja iesniegums 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu saņemts ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad perso-
nas ir ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu 
ar dzīvojamo telpu. 

35. Ja šo noteikumu 27.punktā un 
30.1.punktā minēto personu nav vai tās 

rakstveidā atteikušās īrēt piedāvātās dzīvo-
jamās telpas, tad neizīrētu dzīvojamo telpu 
piedāvā īrēt šo Noteikumu 30.2.1. punktā 
esošajām personām un, ja šādu personu nav 
vai tās rakstveidā atteikušās īrēt piedāvātās 
dzīvojamās telpas, tad piedāvājums tiek at-
tiecināts šo Noteikumu 30.2.2. punktā mi-
nētajām personām.

VII. PALĪDZĪBA ĪRĒTĀS DZĪVOJA-
MĀS TELPAS APMAIŅĀ PRET CITU 
ĪRĒJAMU DZĪVOJAMO TELPU

36. Palīdzības saņemšanai īrētās dzī-
vojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvo-
jamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku vai 
lielāku dzīvojamo telpu, pret dzīvojamo 
telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku 
labiekārtojuma līmeni), kā arī veselības stā-
vokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu dzīvojamo 
māju zemākajos stāvos.

37. Noteikumu 32.punktā minētajām 
personām dzīvojamo telpu piedāvā apmai-
ņai iesniegumu reģistrācijas secībā, vis-
pirms dzīvojamo telpu piedāvājot trūcīga-
jām un maznodrošinātām personām.

VIII. DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠA-
NA KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM

38. Pašvaldībai piederošu vai tās no-
mātu dzīvojamo telpu, kurai noteikts kvali-
fi cētam speciālistam (turpmāk - speciālists) 
izīrējamās dzīvojamās telpas statuss, ir tie-
sības izīrēt speciālistam.

39. Krāslavas novada dome ar lēmu-
mu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai kva-
lifi cētam speciālistam (turpmāk – speciālis-
tam) izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.

40. Pašvaldība izīrē pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo telpu pašvaldības iestā-
dēs un kapitālsabiedrībās nepieciešamiem 
speciālistiem, kas veic ar valsts vai pašval-
dības funkciju nodrošināšanu saistītu pār-
valdes uzdevumu un ir nepieciešami paš-
valdības administratīvajā teritorijā.

41. Speciālistiem, kuri pieņemti darbā 
pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās, 
ja tas saistīts ar šo personu pārcelšanos uz 
Krāslavas novadu no cita apvidus, vai, ja 
Krāslavas novada dome ar lēmumu ir atzi-
nusi par nepieciešamu šo darbinieku nodro-
šināt ar dzīvojamo platību. Īres līgums ar šo 
personu slēdzams uz laiku, kamēr persona 
atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar paš-
valdības iestādi vai kapitālsabiedrību.

42. Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 
telpu, kurai Krāslavas novada dome no-
teikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt 
pašvaldības attīstības programmā ietvertā 
attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas 

u.c.) nodarbinātam kvalifi cētam speciālis-
tam.

43. Darbības nozares un ar valsts vai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu 
pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai 
nepieciešami speciālisti:

43.1. veselības un sociālā aprūpe;
43.2. valsts aizsardzība;
43.3. izglītība;
43.4. kultūra;
43.5. sports;
43.6. inženierzinātnes;
43.7. sabiedriskā kārtība;
43.8. uzņēmējdarbība. 
44. Speciālists, kurš vēlas saņemt Pa-

līdzību, Krāslavas novada domei iesniedz:
44.1. iesniegumu par Palīdzības saņem-

šanu, kurā norāda ģimenes sastāvu, pašrei-
zējo dzīvesvietu un apliecinājumu, ka per-
sonas īpašumā nav citas dzīvojamās telpas 
Krāslavas novadā;

44.2. motivētu speciālista darba devēja 
iesniegumu;

44.3. speciālista kvalifi kāciju apliecino-
ša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

44.4. darba līguma kopiju.
45. Ja pašvaldība nav speciālista dar-

ba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar 
speciālista darba devēju, atbilstoši likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināša-
nā” 21.2 panta trešajai daļai.

46. Lēmumu par dzīvojamās telpas 
izīrēšanu vai dzīvojamās telpas īres līgu-
ma pagarināšanu pieņem Krāslavas novada 
dome.

47. Speciālists ne vēlāk kā 2 (divus) 
mēnešus pirms dzīvojamās telpas īres līgu-
ma termiņa izbeigšanas iesniedz Krāslavas 
novada domē iesniegumu par dzīvojamās 
telpas īres līguma pagarināšanu, speciālista 
darba devēja rakstisku piekrišanu.

48. Krāslavas novada dome sniedz Pa-
līdzību laikā, kamēr speciālists ir deklarējis 
dzīvesvietu Krāslavas novada administratī-
vajā teritorijā, nepārsniedzot izīrētās dzīvo-
jamās telpas īres līguma termiņu. Speciālis-
tam ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā no 
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas 
brīža deklarēt savu dzīvesvietu Krāslavas 
novada administratīvajā teritorijā.

IX. PABALSTA PIEŠĶIRŠANA DZĪ-
VOJAMĀS TELPAS ĪRES UN PAKAL-
POJUMU MAKSAS DAĻĒJAI SEGŠA-
NAI

49. Pabalstu dzīvojamās telpas īres 
un komunālo pakalpojumu maksas daļējai 
segšanai piešķir maznodrošinātām vai trū-
cīgām ģimenēm atbilstoši Krāslavas nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.2017/13 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Krāslavas novada pašvaldībā”.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

50. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45. pantā noteik-
tā kārtībā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības 
2009. gada 24. novembra saistošie notei-
kumi Nr.2009/2/9 „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā Krāslavas novadā”.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2018/11

 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
 risināšanā Krāslavas novadā” 

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 9.punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā – izpildi un likuma „Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pan-
ta 1., 2., 4., 7.punktā noteiktās palīdzības 
sniegšanu, saistošajos noteikumos noteik-
ta personu, kurām nepieciešama palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas 
un palīdzības sniegšanas kārtība.

2. Īss projekta satura izklāsts. Izstrādāti 
jauni saistošie noteikumi „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas 
novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Saistošie noteikumi nosaka personas, ku-
ras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, un kārtību, 
kādā personas reģistrējamas palīdzības 
reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības 
sniegšanas kārtību un pašvaldības institūci-
jas, kuras reģistrē personas un sniedz palī-
dzību.

Saistošie noteikumi strukturēti desmit 
sadaļās: I. Vispārīgie jautājumi, II. Reģis-
trācijas kārtība, III. Dzīvojamo telpu izīrē-
šana, IV. Personas, kurām neatliekami snie-
dzama pašvaldības palīdzība, V. Personas, 
kuras pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo 
platību pirmām kārtām un vispārējā kārtībā, 
VI. Dzīvojamo telpu izīrēšanas secība, VII. 
Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmai-
ņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, VIII. 
Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalifi cētiem 
speciālistiem, IX. Pabalsta piešķiršana dzī-
vojamās telpas īres un pakalpojumu maksas 
daļējai segšanai, X. Noslēguma jautājums

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu. N a v 
būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām. Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav attiecināms.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
PAR PAVEIKTO DARBU JANVĀRĪ 

Sastādīti 24 administratīvo pārkāpumu protokoli: 2 par alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā 
vieta alkohola reibuma stāvoklī, 2 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 
par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 2 par sīko huligā-
nismu, 2 par ēku neuzturēšanu kārtībā, 2 par iekšējās kārtības noteikumu pārkāp-
šanu, 1 par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas un 13 par transport-
līdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 36 rakstiski iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 24 notikumi. 
Uzsākta viena administratīvā lietvedība. Janvārī tika pieņemts 91 apmeklētājs. 
Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (profi laktiskās sarunas) - 58. Janvārī 
notika 75 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svēt-
dienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzturēšana Jaungada nakts pasākumu 
laikā, krusta gājiena laikā, PII „Pīlādzītis” organizētajā akcijā „melnā lelle”.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja trīs klaiņojošos 
suņus un trīs kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē. 2 cilvēkus nogādāja Daugav-
pils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 30 profi laktiskos rei-
dus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kontroles pasāku-
miem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem tika izcelti un pēc akta iznīcināti 
87 nelikumīgi zvejas rīki un 275 m tīklu.

AICINĀM KRĀSLAVAS IEDZĪVOTĀJUS
 PIETEIKTIES BEZMAKSAS 

SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS NODARBĪBĀM
Aicinām Krāslavas un Krāslavai tuvējo ap-

kaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas at-
mest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atme-
šanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un 
notiks no 28. februāra līdz 21. martam, Krāsla-
vas Kultūras namā, 2.  stāva izstāžu zālē, Rīgas 
ielā 26, Krāslavā. 

Informatīvā smēķēšanas atmešanas atbalsta 
grupas nodarbība notiks ceturtdien, 28. febru-
ārī no plkst. 18.00 – 19.30. Tās laikā būs ie-
spēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalifi cētu 
psiholoģi Ingu Dreimani, kā arī uzzināt vairāk 
par turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta 
grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, 
ceturtdienās, sākot no 7. marta, no plkst. 18.00 
– 21.00.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, 
smēķējošu Krāslavas vai Krāslavai tuvējo ap-
kaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēša-

nu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista 
rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir mo-
tivēts to darīt. 

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi 
domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, 
kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav iz-
devies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs 
iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, 
kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pār-
varēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta gru-
pas nodarbību noslēguma. 

PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, iz-
mantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv 
vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.
atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot seko-
jošu informāciju – „Vārds, uzvārds, tālr. nu-
murs, – Krāslavas grupa”. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz 
tālruņa numuru - 26180109.
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SOS PROFILAKSE INDRĀ
Biedrība „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”” sadarbībā ar Krāsla-

vas novada domi īsteno aktivitātes ESF projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā”. Projekta piedāvātās iespējas aktīvi izmanto arī Indras 
seniori un citi pieaugušie, kuri 31. janvārī apmeklēja sirds, asinsvadu un 
onkoloģiskās veselības profi lakses dienu „SOS profi lakse”.

Biedrības „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”” pārstāve Tatjana Aza-
matova pastāstīja, ka aktivitāte „SOS profi lakse” tiek realizēta gan skolās, 
gan senioru un citu pieaugušo vidū, turklāt programma dažādām grupām ir 
mazliet atšķirīga. 

„Šodien pasākuma dalībnieki noklausījās ģimenes ārstes Marinas Pro-
cevskas lekciju, pēc tam viņiem bija praktiskās nodarbības: cukura līmeņa 
noteikšana asinīs, pulsa, skābekļa līmeņa un asinsspiediena mērīšana. D a-
lībniekiem, kuri jautāja, deva profi laktiskus ieteikumus veselīga dzīvesvei-
da ievērošanai. 

Otrās daļas nodarbības vadīja sertifi cēta fi zioterapeite Ilga Onzule. Viņa 
parādīja dažādas kustības, kas izpildāmas mājās veselības profi lakses nolū-
kos. Nodarbību trešā daļa tika veltīta veselīga uztura meistardarbnīcai - mēs 
pagatavojām un nogaršojām divu veidu smūtijus, kā arī mazliet parunājām 
par veselīgu ēdienu.”

Juris Roga

POLITISKI 
REPRESĒTO
 JUBILEJAS 

KONFERENCE
2. februārī Rīgā notika Latvijas 

politiski represēto 30. jubilejas kon-
ference. Mūsu novadu pārstāvēja 5 
Krāslavas politiski represēto nodaļas 
biedri. Uz konferenci kopā bija pie-
teikušies 288 delegāti. Ieradās 237. 
Konferences sākumā visus sveica Rī-
gas 6. vsk. pūtēju orķestris. Ar ziņo-
jumu uzstājās LPRA priekšsēdētājs 
I.Kaļķis, kurš pastāstīja, ka pirmā re-
presēto apvienība valstī tika dibināta 
1989. gada 14. oktobrī Rīgā. Pašlaik 
Latvijā ir 55 nodaļas. Kopā ir 12428 
biedri. Tai skaitā 11407, kuri cietuši 
no komunistiskā režīma, 1021 – no 
fašistiskā. 2018. gadā aizsaulē devu-
šies 779 represētie. 90. gadu sākumā 
Krāslavas rajonā tika reģistrēti 637 
politiski represētie. Pašlaik Krāslavas 
novadā ir 48 represētie. 

Konferencē uzstājās ielūgtie viesi. 
Eiropas Parlamenta deputāte Sandra 
Kalniete, kura ir iecelta par Kokneses 
fonda priekšsēdētāju, kas koordinē 
Likteņdārza celtniecību. S.Kalniete 
arī ir represētā. Dzimusi Tomskas 
apgabala Toguras ciemā, kur viņas 
vecākus izsūtīja padomju okupācijas 
vara. Viņa uzsvēra, ka starp represē-
tajiem vienmēr jūtas ļoti saviļņota. 
Gaida to brīdi, kad arī Briselē varēs 
ar klusuma brīdi pieminēt komunis-
tiskā režīma upurus. Ir izrēķināts, ja 
mēs gribētu ar klusuma brīdi  godināt 
katru komunistiskā režīma upuri, tad 
kājās vajadzētu stāvēt 186 gadus. Uz-
svēra - ir priecīga, ka viņas grāmata 
„Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” 
ir izdota elektroniski spāņu valodā un 
to varēs lasīt spāniski runājošie visā 
pasaulē. Savā runā R.Bergmanis uz-
svēra, ka represēto ģimenes tika sa-
lauztas par to, ka mīlēja un novērtēja 
Latviju. Raivis Dzintars novēlēja, lai 
šis gadsimts Latvijai būtu bez tik sū-
riem un grūtiem pārbaudījumiem.

Uzstājās arī vairāki represētie, 
kuri atcerējās tā laika traģiskos no-
tikumus. Par LPRA priekšsēdētāju 
atkārtoti uz 2 gadiem tika ievēlēts 
Ivars Kaļķis. Starpbrīdī raisījās saru-
nas, atmiņas par badu, nāvi un cerī-
bu...  Tāpēc Likteņdārzā ir akmens, 
kurā iekalti S.Kalnietes vārdi „Māt, 
tu man dzīvību dāvāji divas reizes. 
Kad piedzimu un kad Sibīrijā neļāvi 
nomirt badā.”

 Andīna Japiņa, 
Krāslavas politiski represēto

 nodaļas priekšsēdētāja

28. janvāra pēcpusdienā Krāsla-
vas novada Centrālā bibliotēka 
tradicionāli rīkoja pateicības pasā-
kumu grāmatu dāvinātājiem, kas 
tika pieskaņots Kārļa Ulmaņa sa-
vulaik izteiktajam Draudzīgajam 
aicinājumam. 

Centrālās bibliotēkas kolek-
tīvs sirsnīgi pateicās visiem, kuri 
2018. gadā ir dāvinājuši labas un 
vērtīgas grāmatas, kā arī žurnālus. 
Kopumā tās ir vairāk nekā 150 li-
teratūras vienības, no kurām daļa 
aizceļoja uz lauku bibliotēkām. 
Lai arī jaunās tehnoloģijas ir mai-
nījušas lasīšanas paradumus, grā-
mata arvien ir un paliek pieprasīta 
vērtība.

Pateicības pasākumā katrs dāvi-
nātājs tika nosaukts vārdā un uz-
vārdā – tādu šogad ir vairāk nekā 

septiņi desmiti. Dažreiz cilvēki 
ziedo grāmatas, nenosaucot savu 
uzvārdu, jo vēlas palikt anonīmi. 
Bibliotēkas darbinieki saka pal-
dies arī viņiem!

Pasākuma dalībniekus ar savu 
priekšnesumu iepriecināja Krāsla-
vas Mūzikas skolas akordeonis-
ti (pedagogs Anatolijs Livča) 

un meiteņu vokālais ansamblis 
„Krāslaviņa” (pedagoģe Olga 
Grecka). 

Pēc svinīgās daļas bibliotekāres 
visus klātesošos aicināja uz tradi-
cionālo tējas tasi ar pašu ceptiem 
pīrāgiem.

Juris Roga, 
autora foto

SIRSNĪGS PALDIES GRĀMATU DĀVINĀTĀJIEM!  

25. janvārī Krāslavas novada Kaplavas pa-
gastā, zirgu sētā „Klajumi”, kas ir Latgales 
kulinārā mantojuma tīkla dalībniece, noti-
ka biedrības „Latgales kulinārā mantojuma 
centrs” ikgadējā biedru sanāksme. Pasākumu 
atklāja biedrības valdes priekšsēdētāja Tat-
jana Kozačuka, bet tālāk vārds tika dots go-
dātajam pasākuma viesim - Eiropas kulinārā 
mantojuma tīkla koordinatoram no Zviedrijas 
Niclasam Fjellstrom. Viņš pastāstīja, ka šobrīd 
šajā lielajā Eiropas tīklā darbojas 45 reģioni 
no dažādām valstīm (Dānijas, Zviedrijas, Vā-
cijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Latvijas 
un citām), bet uzsvēra, ka Latgale ir viens no 
aktīvākajiem reģioniem šajā tīklā. Klātesošos 
Niclas iepazīstināja ar citu valstu pieredzi, 
īpašu akcentu liekot uz sadarbības un kulinārā 
mantojuma logotipa izmantošanas nepiecieša-
mību, tādējādi popularizējot ne tikai savu uz-
ņēmumu, bet visu reģionu kopumā.

Par padarīto 2018. gadā un 2019. gada plā-
niem sanāksmes dalībniekus informēja Tatja-
na Kozačuka. Viņa aicināja Latgales kulinārā 
mantojuma tīkla dalībniekus būt aktīviem un 
piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos – tir-
dziņos, festivālos, pieredzes apmaiņas braucie-
nos, apmācībās. Pasākuma dalībnieki ļoti pozi-
tīvi uztvēra ziņu, ka tuvākajā laikā tiks uzsākts 
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības projekts „Kulinārā mantojuma un 
tradicionālo amatniecības prasmju saglabāša-

na un popularizēšana” (BELLA CULTURE), 
kurā ir paredzētas daudzas kopīgas aktivitātes 
gan tepat Latgalē, gan arī pie projekta partne-
riem Baltkrievijā un Lietuvā.

Ofi ciālās daļas noslēgumā Tatjana Koza-
čuka un Niclas Fjellstrom pasniedza visiem 
klātesošiem Latgales kulinārā mantojuma tīkla 
dalībniekiem 2019. gada sertifi kātus, kas ļauj 
uzņēmumam darboties Eiropas Reģionālajā 
Kulinārā mantojuma tīklā kā pilntiesīgam tā 
biedram.

Lai pabūtu ar visiem kopā un baudītu Lat-
gales sirsnību un viesmīlību, uz šo ikgadējo 
pasākumu jau tradicionāli ierodas dalībnieki 
arī no citiem reģioniem. Vistālāko ceļu mēroja 
Kuldīgas tehnikuma pārstāvji, kā arī pārstāvji 
no Ogres tehnikuma un Rīgas Tūrisma un ra-

došās industrijas tehnikuma.  
Pasākuma viesi bija ļoti pateicīgi zirgu sē-

tas „Klajumi” saimniekiem par viesmīlīgo 
uzņemšanu un atzinīgi novērtēja viņiem sa-
gatavoto pārsteigumu - vizināšanos kamanās, 
ko arī izbaudīja lielāka daļa no atbraukušajiem 
viesiem. Bet nesen renovētajā „Klajumu ķēķī”, 
kur arī notika pasākuma ofi ciālā un saviesīgā 
daļa, varēja izbaudīt to siltumu, mājīgumu un, 
protams, garšīgos ēdienus, ko sarūpēja gan zir-
gu sētas „Klajumi” saimniece Ilze Stabulniece, 
gan arī atveda līdzi pasākuma dalībnieki.

 Pasākums izdevās ļoti produktīvs, sirsnīgs un 
gards. Latgales kulinārais mantojums vieno!

 Informāciju sagatavoja:
biedrība

 „Latgales kulinārā mantojuma centrs”

LATGALES KULINĀRAIS MANTOJUMS VIENO!

Saulainajā 19. janvāra dienā 
Skaistas pagasta Tautas namu 
piepildīja tikpat saulaini smaido-
ši pašdarbnieku kolektīvi gandrīz 
no visiem Krāslavas novada Tau-
tas namiem. Pagājušā gadā, 16. 
februārī, saskaņā ar ķīniešu horo-
skopu sākās Dzeltenā zemes suņa 
gads, kuru bija ieteicams sagaidīt 
draugu lokā, tāpēc uz Skaistu bija 
aicināti draugi – Krāslavas novada 
pašdarbības kolektīvu dalībnieki. 
Šogad gribējās paildzināt Ziemas-
svētku brīnumu un kolektīvi tika 
aicināti pie eglītes ar saviem Zie-
massvētku un Jaungada pasākumu 
priekšnesumiem. 

Pasākumu atklāja Skaistas pa-
gasta pārvaldes vadītāja Gundega 
Grišāne. Krāslavas novada pa-
sākumu koordinators Voldemārs 

Varslavāns sveica visus dalībnie-
kus un pasniedza Latvijas valsts 
prezidenta pateicības Dziesmu un 
deju svētku dalībniekiem Izvaltas 
TN deju kolektīvam „Šaltupe”, 
folkloras kopām „Izvoltīši” un 
„Mozī latgalīši”, kā arī Robežnie-
ku TN sieviešu vokālajam ansam-
blim „Viktorija”.

Katrs kolektīvs bija sagatavojis 
divus priekšnesumus. Pasākums 
bija jautrs un daudzveidīgs: dzies-
mas, dejas, skeči un Jaungada pa-
saka pieaugušajiem.

Uz Skaistu bija ieradušies Izval-
tas TN deju kolektīvs „Šaltupe”, 
Indras TN senioru deju kolek-
tīvs „Labvakar”, Robežnieku TN 
pašdarbnieki – Jaungada „JAK” 
dalībnieki, Kaplavas TN austru-
mu deju grupa „Kaplavas Alise”, 

Aulejas TN etnogrāfi skais an-
samblis „Aulejas sievas”, Udrīšu 
TN folkloras kopa „Rudzutaka”, 
Kombuļu TN sieviešu vokālais 
ansamblis „Smaids”, Kalniešu 
TN kolektīvs „Fantāzija”. Skais-
tas TN pārstāvēja līnijdeju grupa 
„Harmonija”.

Jautros pašdarbniekus sveikt 
ieradās arī jau aizejošā gada Suns 
un šī gada simbols Cūka, kura 
„pareģoja”, kāds nu kuram būs šis 
2019. gads.

Pasākums turpinājās ar dejām 
diskžokeja Paula Jonikāna no Rē-
zeknes vadībā, jautrām komandu 
stafetēm un savstarpējām radoša-
jām sarunām. 

Romualda Umbraško, 
Skaistas Tautas nama vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADA
 PAŠDARBNIEKU SAIETS  

MŪZIKAS 
SKOLAS AUDZĒKŅI 

UZSTĀJĀS 
VEIKSMĪGI!

22. janvārī S.Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā notika Valsts 
konkursa II kārta pūšaminstru-
mentu spēles audzēkņiem, kurā 
piedalījās Krāslavas Mūzikas sko-
las 5. klarnetes spēles klases au-
dzēknis Jānis Vorslovs (ped. Jānis 
Greckis) un ieguva III vietu.

6. fl autas spēles klases audzēkne 
Adriana Šuminska (ped. Mihails 
Pitrāns) ieguva II vietu un tika iz-
virzīta uz Valsts konkursa III kārtu 
Rīgā.

Konkursa dalībniekiem pavadī-
jumus atskaņoja koncertmeistare 
Alla Kuzmiča.

Sveicam konkursa dalībniekus 
un pateicamies pedagogiem par 
ieguldīto darbu! 
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- Kāda ir statistika par peldbaseina izmantošanu?
- Kopš atklāšanas dienas - 2017. gada 21. jūlija - baseinā re-

ģistrēti 36684 apmeklējumi. Rekordliels apmeklējumu skaits 
reģistrēts 2017. gada novembrī – 255 apmeklējumi vienas 
dienas laikā. Vidējais apmeklējumu skaits mēnesī 2018. gadā 
bija 2,5 tūkstoši, bet atsevišķos mēnešos apmeklēju skaits 
bija ievērojami augstāks, piemēram, janvārī - 3517, novem-
brī – 2909, decembrī – 2658. Taču neaizmirsīsim, ka no 20. 
jūlija līdz 17. septembrim baseins bija slēgts. Peldbaseins pie-
ejams visām vecuma kategorijām, un baseinu apmeklē gan 
mammas ar maziem bērniem, gan skolas vecuma bērni, gan 
jaunieši, strādājošie un pensionāri – vecākajai apmeklētājai 
ir 87 gadi. Arī tas liecina par to, ka objekts domāts visiem, 
neatkarīgi no vecuma. 

Mūsu baseins paredzēts peldēšanai un relaksācijai, te tam 
ir viss nepieciešamais. Lielā peldbaseina garums ir 25 metri, 
tam ir četri celiņi, baseina dziļums – no 1,30 līdz 2,10 metru. 
Mazāka izmēra bērnu peldbaseins ir 4x6 metri un 0,96 metrus 
dziļš. Burbuļvannas (džakuzi) izmērs ir 2,2 metri diametrā, 
dziļums - 0,89 metrus. Spa zonā ir sauna (sausa, bez slotām), 
tvaika pirts un ledus istaba. Baseinā izvietoti 60 skapīšu: puse 
vīriešu ģērbtuvē, puse - sieviešu. Parasti pietiek, bet šomēnes 
bija dienas, kad apmeklētājiem neilgu laiku nācās gaidīt rin-
dā, jo skapīšu pietrūka. Papildu piedāvājums - skvoša spēle 
tam speciāli paredzētajā telpā. 

- Kādēļ vasarā apmeklējumu skaits ir mazāks?
- Apmeklējumi vasarā sarūk ne tādēļ, ka cilvēki negrib ap-

meklēt baseinu, bet tādēļ, ka gadalaika siltajos mēnešos ir citi 
plāni un iespējas: kāds vēlas ar ģimeni atpūsties piknikā, kāds 
dodas garākā pārgājienā, ceļojumā, bērni arī atrod vasarīgas 
nodarbes, piemēram, vizināšanos ar velosipēdu. Daži baseina 
apmeklētāji atzīstas, ka jau ir atraduši no peldēšanās dabī-
gās ūdenstilpnēs, kur nekad neko nevar zināt. Baseinā ūdens 
vienmēr tīrs, te rūpējas par katra peldētāja veselību un dzī-
vību, pastāv iespēja noskaloties dušā, izmantot pirti, saunu.

- Ja cilvēks izlemj nākt uz baseinu pirmoreiz, kam ob-
ligāti jābūt līdzi?

- Peldkostīms, maiņas apavi (baseina čības), personiskās 
higiēnas līdzekli (šampūns, ziepes, dvielis). Peldēšanas cepu-
rīte pie mums nav strikta prasība, bet cepurīte ļoti ieteicama, 
lai pasargātu matus. Ja aizmirstas paņemt čības, ļaujam ap-
meklēt baseinu basām kājām, taču tas pašam cilvēkam rada 
neērtības. 

- Cik būs jāmaksā par baseina apmeklējumu?
- Visi izcenojumi un laiki pieejami pašvaldības ofi ciālajā 

mājaslapā www.kraslava.lv, kā arī www.kraslavasvestis.lv 
un mūsu facebook.com lapā „Krāslavas peldbaseins”. Bū-
tiski zināt, ka ekonomiskais tarifs pieaugušajiem - trīs eiro 
par stundu un 15 minūtēm - ir dienas pirmajā pusē līdz plkst. 
17.00, kad nedarbojas spa zona. Pēc plkst. 17.00 par tikpat 
ilgu laiku būs jāmaksā pieci eiro, taču tajā jau iekļauta iespē-
ja apmeklēt spa zonu. Samazināt izmaksas var, iegādājoties 
abonementu.

- Ko darīt, ja peldētprasmes ir sliktas, bet ūdenī gribas?
- Ja gadījumā cilvēks nejūtas drošs uz ūdens, viņš var pa-

brīdināt glābēju, treneri, lai gūtu lielāku pārliecību. Glābēji 
un treneri arī bez tā ļoti rūpīgi seko cilvēkiem ūdenī. Ja kāds 
pavisam nemāk peldēt, var vienkārši pastaigāt ūdenī pa basei-
na seklo daļu, var paņemt kādu peldrīku, kas palīdz noturēties 
ūdenī un mēģināt peldēt ar to. Nav jākautrējas. Esam orga-
nizējuši grupu pieaugušo apmācībai peldēšanas pamatpras-
mēm. Plānojam šo piedāvājumu paplašināt, viss būs atkarīgs 
no treneru iespējām, jo kopā viņu ir četri, bet noslogotība 
liela. 

Nesen noslēdzās Akvavingrošana jaunām māmiņām ar 
peldēšanas elementiem, kas bija Krāslavas māmiņu kluba 
organizētās nodarbības. Tagad darbojas maksas grupa. Ļoti 
populāra mums ir Akvaaerobika, nodarbības notiek trīs reizes 
nedēļā vakaros, grupā - līdz 20 cilvēku. Akvaaerobiku ļoti ie-
cienījušas sievietes, bet nāk arī vīrieši. 

- Vai baseinā notiek arī sporta sacensības?
- Dažreiz tāda interese ir, bet, līdzko organizatori uzzina, 

ka mūsu baseinā viens celiņš aprīkots ar spa elementiem 
(pretstraumju iekārta un ūdens kaskāde muguras masāžai), 
tā atsakās no šīs domas. Sportistiem vajag apgriezties, ūdenī 
izvietotā pretstraumju iekārta tam traucē. Baseinā nav arī iz-
būvētas tribīnes līdzjutējiem. Ja mūsu baseins būtu akreditēts 
sportam, tad rastos neērtības iedzīvotājiem, kuri baseinu iz-
manto peldēšanai un relaksācijai. 

- Bet Ilūkstes baseinā, kas ir līdzīgs Krāslavas basei-
nam, sportu kultivē…

- Jā, varētu sacīt, ka tur priekšplānā ir sports, bet tur ir cita 
situācija – viņiem trūkst savējo apmeklētāju, jo Ilūkstē ir vai-

rākkārt mazāk iedzīvotāju, nekā Krāslavā. Ar sportu viņi pie-
saista savam baseinam arī daugavpiliešus. Mums apmeklē-
jums tāpat ir gana labs, sports mums patiesībā traucētu peldēt 
gribētājiem. Katrā vietā par šo jautājumu būs savs redzējums, 
atkarībā no situācijas. Mēs uzskatām, ka pēc iespējas vairāk 
novada iedzīvotāju jāapmāca peldētprasmēm, lai viņi nebai-
dītos atrasties uz ūdens. Tas ir mūsu mērķis, bet sports nekā-
dā ziņā tamdēļ necieš, krāslavieši sastāv dažādos peldēšanas 
klubos un problēmu startēt sacensībās viņiem nav.

- Kā jums veicas iedot peldētprasmes cilvēkiem?
- Lielākais akcents ir uz bērniem. Šobrīd realizējam Bērnu 

un jauniešu centra divu gadu programmu „Peldēt prieks”. Pir-
majā gadā bērni apgūst peldētprasmes mazajā baseinā, otrajā 
gadā izmanto lielo baseinu un attīsta prasmes jau plašākos 
ūdeņos. Pēc pirmā gada bērns jau spēj peldēt četros dažādos 
veidos, pēc diviem gadiem bērns būs pilnībā gatavs peldēt. 
Šajā mācību gadā mazajā baseinā darbojas deviņas grupas pa 
astoņiem bērniem katrā. Pēc šīs programmas lielajā baseinā 
nodarbības ir trīs grupām, pa 10 bērnu katrā. Kopā 102 bērni 
būs iemācīti peldēt, pateicoties programmai „Peldēt prieks”. 
Vēl mūsu baseinā tiek realizēts ESF projekts „Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi lak-
sei Krāslavas novadā” un peldētprasmes apgūst sākumskolas 
vecuma bērni – ir trīs grupas pa astoņi bērni katrā. Vēl pie 
mums mācās peldēt pavisam mazi bērni no 6 mēnešu vecu-
ma kopā ar mammām. Šobrīd šis pakalpojums pieejams par 
maksu, bet iepriekš tas bija bezmaksas, pateicoties Krāslavas 
māmiņu kluba projektam. Esam atvērti arī vispārizglītojošo 
skolu skolēniem. 

Baseinu apmeklē ne tikai krāslavieši un novada pagastu 
ļaudis, šurp brauc cilvēki arī no Rēzeknes, Daugavpils, Lu-
dzas, Preiļiem, Vārkavas, Aglonas un Dagdas. Parasti viņi 
noīrē baseinu uz ilgāku laiku, apmeklē arī vietējos veikalus 
un ēdināšanas uzņēmumus, kur tāpat atstāj savu naudu. Līdz 
ar to baseins netieši dod savu nelielu artavu novada ekono-
mikā. Protams, mēs pajautājām, kas viņiem pie mums patīk? 
Visbiežāk viesi akcentē mūsu telpu tīrīgumu, mājīgumu un 
relaksācijai piemērotu vidi, kas ir klusāka nekā tajos basei-
nos, kuros aktīvi nodarbojas ar sportu. 

- Cik vienkārši vai sarežģīti uzturēt darba kārtībā ba-
seinu, kas ir liels komplekss?

- Baseins ir gana energoietilpīgs objekts, tālab mēs visu 
laiku meklējam iespējas, kā var uzlabot energoefektivitāti, 
konsultējamies ar dažādiem speciālistiem par to, kā iespē-
jami efektīvāk izmantot resursus, bet tas viss tiek skatīts, 
nepasliktinot apstākļus apmeklētājiem. Esam 12 darbinieki: 
trīs apkopējas, trīs glābēji, trīs administratores, divi tehniskie 
speciālisti un es. Mums visiem ir maiņas darbs, un mazāk 
nevaram būt, jo tad neiekļautos Darba likuma normatīvos. 
Līdzko baseinā iekāpj kaut viens cilvēks, nepieciešams, lai 
glābējs ir uz vietas. Mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam drošī-
bai un higiēnas prasību nodrošināšanai. Nesen Veselības in-
spekcija veica pārbaudi, kuras laikā inspektori mutiski mums 
deva ļoti labu novērtējumu. Bija prieks dzirdēt, ka mēs varam 
būt par piemēru citiem, kā jāstrādā. Apmeklējumu ziņā mums 
arī esot labi rādītāji - to atzīmēja Veselības inspekcijas dar-
binieki. Šādi vārdi mūs mudina kļūt vēl labākiem, vēl labāk 
strādāt. 

- Ko par baseinu saka apmeklētāji? 
- Visdaiļrunīgākās ir sejas: cilvēki dažreiz atnāk saguruši, 

nervozi, bēdīgi, bez smaida, bet aiziet priecīgi un smaidīda-
mi. Katru dienu saņemam desmitiem pateicības no iedzīvotā-
jiem un viesiem. Ne tikai saka paldies, bet arī pauž neizpratni 
par citiem, kuri vēl ne reizi nav apmeklējuši šo objektu. Pat 
mudina mūs meklēt veidus, kā viņus atvilināt šurpu. Sūdzību 
par baseina darbu man praktiski nav bijis. Gadās sīkas ķibe-
les, kuras darba procesā cik iespējams ātri novēršam. 

Lai arī par apmeklējumu nesūdzamies, ir skaidrs, ka bez 
subsīdijas baseins nevar izdzīvot. Esmu meklējis informāciju 
par šo jautājumu, un uzzināju, ka baseins sevi atpelna, ja ir 
vismaz 20000 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, tātad - pilsētā 
jādzīvo aptuveni 50000. Arī maksai par pakalpojumu jābūt 
augstākai, mūsu cenas ir demokrātiskas un tādas gribam sa-
glabāt.  

- Kā pārliecināsiet skeptiķus, ka baseins novada centrā 
šodien ir dzīves nepieciešamība?

- Ja neieguldīsim naudu mūsdienīgā infrastruktūrā, cilvē-
kus šeit nenoturēsim. Visi vecāki meklē labākus apstākļus 
saviem bērniem, baseins šodien ļoti nepieciešams veselības 
nolūkā. Mediķi nereti uzsver, ka visas problēmas sākas no 
mugurkaula. Peldēšana mugurai ir labākā terapija. Paskatā-
mies uz mūsdienu bērniem – kustību maz, ilgstoši sēž sakum-
pušām mugurām, ilgstoši raugās datora monitorā, planšetē, 

mobilajā tālrunī. Daudziem pieaugušajiem ir sēdošs darbs un 
mazkustīgs dzīvesveids - visiem problēmas ar muguru. Labāk 
investēt veselībā, apmeklējot baseinu, nekā tērēties medika-
mentiem un slimnīcu apmeklējumiem. Aicinu vecākus, kuri 
satraucas par to, ka bērns ilgstoši lieto mobilo, planšeti, dato-
ru, pamēģināt aizvest šo bērnu uz baseinu. Varbūt peldēšana 
un relaksācijas iespējas bērnu aizraus vairāk nekā tālrunis. 

Otra svarīga lieta – atpūta. Krāslavā nav daudz vietu, kur 
labos apstākļos atpūsties. Baseins jau kļuvis par satikšanās 
vietu, kur satiekas pat vienas kāpņutelpas kaimiņi, kas citādi 
mēnešiem neatrod laiku parunāties. Mums ir liela, ērta sauna, 
kur cilvēki gūst labas emocijas, kas šodien svarīgi ikvienam. 

Trešā, bet varbūt pat jāliek kā pirmo svarīgo lietu, ir iemācīt 
peldētprasmi iespējami lielākam cilvēku skaitam, jo dzīvo-
jam ezeru un upju novadā, plus daudzviet ir izrakti dažāda 
izmēra dīķi. Plānojam parunāt ar skolu administrāciju, varbūt 
mums vajag ieviest apmācības glābšanai uz ūdens. Skandi-
nāvijā bērnam obligāti jāmāk nopeldēt kādu posmu un jāmāk 
sniegt palīdzību otram. Zināšanu un iemaņu trūkuma dēļ Lat-
vijā ir tā, ka viens slīkst, otrs dodas palīgā un abi nogrimst, 
jo nepareizi rīkojas. Šīs zināšanas ir būtiskas visupirms bēr-
niem. 

Izmantojot iespēju, gribu nodot apmeklētāju un baseina 
darbinieku paldies deputātiem un novada domes vadībai, ka 
viņi savulaik pieņēma lēmumu uzbūvēt Krāslavā baseinu. 
Šodien visi redzam, ka lēmums bija savlaicīgs un pareizs. Jūs 

varat pajautāt arī mūsu apmeklētāju domas.
- Paldies par interviju! 
Pēc baseina apmeklējuma sarunai piekrita Lo-

nija Jakovele un Vladislavs Jakovelis. 
Pirms daudziem gadiem dzīvesbiedri uz Krāslavu pārbrau-

ca no Izvaltas un tagad sauc šo pilsētu par savējo. 
Katrs no viņiem atradis savu labumu Krāslavas baseinā, 

kuru pašu vārdiem ir gaidījuši “..kā saulīti debesīs!” Abi uz-
skata, ka pakalpojums ir pieejams, jo abi pērk abonementu un 
sanāk 2,40 eiro par vienu apmeklējumu. 

Lonija: „Mācīties peldēt sāku Daugavpilī, pilnīgi iemācījos 
šeit, Krāslavas baseinā! Man peldētprasme ir dzīves nepiecie-
šamība, jo tā varu uzturēt labu veselību. Turklāt mums ir liels 
dīķis, tad jau arī labāk ir prast peldēt...”

Vladislavs: „Ja naudiņu neieguldīsim baseina apmeklēju-
mam, tad aiznesīsim to uz aptieku. Bet aptiekā būs tā, ka pir-
majā mēnesī samaksāsim 50 eiro, nākamajā - jau 70 eiro, jo, 
ārstējot vienu, nobeigsim kādu vēl orgānu. Man bija nopiet-
nas problēmas ar muguru. Gāju pie ārstiem, viens pateica, ka 
vienīgā iespēja kaut ko līdzēt ir peldēšana. Tobrīd viena roka 
jau bija atteikusi darboties. Sāku apmeklēt baseinu Daugav-
pilī, pēc tam Krāslavā. Šodien jūtos pavisam labi - abas rokas 
kustās bez problēmām. Tiem, kuri mokās pārdomās, iesaku 
nešaubīties un nebaidīties apmeklēt Krāslavas peldbaseinu.”

„Kurā novadā ir tik labs baseins, kā pie mums!” ir pārlieci-
nāta Lonija. „Šurp esam aicinājuši arī citus, un dažs atsaucās, 
šodien staigā, bet citi to nesaprot. Mani tracina, kad braucu 
autobusā un dzirdu: „Vai, vai, baseinā tas un tas jau salūza, tas 
un tas jau nestrādā… Pretīgi klausīties. Es atnāku, viss strā-
dā, viss tīrs. Katrā mājā gadās kāda ķibele, kuras novēršanai 
vajag mazliet laika.”

Turpināja Vladislavs: „O, jā, skeptiķu visapkārt gana 
daudz. Viens man saka: „Iešu uz baseinu!” Atnāk, pasēž uz 
malas un pēc tam sūdzas: „Ai, neko nepalīdzēja!” Bet kā pa-
līdzēs, ja pat ūdenī lāga neiekāpi, necik nepiepūlējies? Es šo-
brīd nopeldu 600-700 metru, agrāk pat 800-900 metrus spēju 
nopeldēt. Kā ezerā var nopeldēt konkrētu attālumu? Paplun-
čāties krasta tuvumā var, bet peldēt pāri ezeram bez glābēja 
un laivas - tas nav prāta darbs.”

Juris Roga,
autora foto 

KRĀSLAVAS BASEINS ATTAISNO CERĪBAS
Pirms aptuveni pusotra gada Krāslavā tika atklāts peldbaseins, par kura galveno administratoru 

kļuva Konstantīns Kozačuks, kurš šodien piekrita atbildēt uz jautājumiem par šo objektu un pakal-
pojumiem. 



6
darbi, notikumi, cilvēki

Pašiem veidot pasauli,
 kurā dzīvojam

Sabiedriskais darbs aizņem lielāko 
manas dzīves daļu. Divām organizāci-
jām, kurās es strādāju, ir dažādi darbības 
virzieni. Māmiņu kluba galvenais darbī-
bas mērķis ir dažādot vietējo iedzīvotāju, 
tai skaitā māmiņu, iespējas iegūt jaunas 
zināšanas, ko sniedz labākie Latvijas 
speciālisti, kā arī kvalitatīvi pavadīt brīvo 
laiku. Savukārt biedrības „Cilvēka attīs-
tības centrs” mērķis ir popularizēt aktīvu 
dzīvesveidu. Tas lielākoties ir saistīts ar 
kultūras aktivitātēm un veselību veicino-
šiem pasākumiem. 

Kāpēc es nodarbojos ar brīvprātīgo 
darbību? Es vēlos pavadīt savu laiku liet-
derīgi, lai mana dzīve būtu pilnvērtīga. 
Man ir svarīgi, kādas pēdas atstāju pēc 
sevis. Varam nodzīvot savu mūžu, nevie-
nam nemanot, vienkārši nodarbojoties 
ar sadzīviskām lietām, taču mēs varam 
izdarīt kaut ko tādu, kas uzlabotu mūsu 
apkārtējo vidi un cilvēku dzīves kvalitāti. 

Mana motivācija – pašai veidot pasau-
li, kurā es dzīvoju. Nav jāgaida, ka kāds 
cits nodrošinās man komfortu, bet nepie-
ciešams pašai aktīvi ietekmēt šo procesu. 
Ja ikviens cilvēks būs aktīvs un atbildīgs 
par to, ko viņš dara kā personība un kā 
sabiedrības loceklis, tad (tā ir mana uto-
piskā ideja) mēs visi dzīvotu citādāk, pa-
visam citā pasaulē. 

Iegūt izglītību,
 izmantojot dažādas iespējas

Kad cilvēks sāk iesaistīties brīvprātī-
gajā darbā, viņš saprot, kādu gandarīju-
mu tas sniedz. Paaugstinās pašvērtējums, 
rodas dzīvesprieks un ticība sev, saviem 
spēkiem, tam, ka tavs dzīves aicinājums 
- kaut ko mainīt šajā pasaulē. 

Tā ir lieliska dzīves skola. Var studēt 
universitātē, un var iegūt izglītību, iz-
mantojot dažādas citas iespējas. Man 
brīvprātīgais darbs ir arī lielisks izaicinā-
jums, kas palīdz izprast, kas ir grāmatve-
dība, lietvedība, sabiedriskās attiecības. 
Jānodarbojas ar to, kas padodas vislabāk. 
Piemēram, es neveidoju reklāmas pla-
kātus, jo man nav nepieciešamo iema-
ņu darbā ar dizaina datorprogrammām. 
Taču mums komandā ir cilvēks, kurš prot 
to darīt. 

Tagad, kad daudzi slimo, es varu pa-
strādāt viņu vietā, atvērt telpu, lai sagata-
votu to pasākumam, uzvārīt tēju un tml. 
Ja pienākumi ir sadalīti, mēs izzinām sa-
vas spējas, redzam, kas iznāk labāk un ko 
mēs varam dot citiem. 

Neatlikt darbus uz rītdienu 
Visu paspēt nav iespējams, tāpēc zie-

doju šim darbam pa kādai daļai no visa 
sava brīvā laika. Vienmēr ir vīzija, cik 
procentus no ieplānotā var izdarīt. Pro-
tams, gribas, lai vienmēr ir 100 procenti, 
iespējams, to varētu panākt, ja paralēli 
nebūtu jānodarbojas ar vairākiem pro-
jektiem. Tāpēc saprotu, ka 70 procenti 
- tas ir labāk nekā nulle. Mana nostāja 
ir šāda – ja no paredzētā darba ir izpil-
dīti 70 vai 50 procenti, var uzsist sev uz 
pleca - izdarīts. Ja ir mazāk nekā 50, tad 

ir vērts padomāt, vai vispār ir vērts ar to 
nodarboties. 

Es plānoju savu laiku un cenšos ne-
atlikt darbus uz rītdienu, bet gan izdarīt 
uzreiz. Daudzi darbi aizņem tikai 5 mi-
nūtes, bet, ja tos atlikt uz 2-3 dienām, 
tad tie pārvēršas par nastu un atņem ļoti 
daudz enerģijas. Es cenšos deleģēt sa-
vus pienākumus. Piemēram, nepiespiežu 
sevi uzturēt māju ideālā kārtībā, vienmēr 
visu sakopt, gatavot ēdienu pašai. Šie ik-
dienas darbi ir sadalīti starp citiem ģime-
nes locekļiem. Kā sievietei un kā mātei 
man vairs nav tik lielas atbildības, kāda, 
iespējams, ir citām sievietēm. 

Turklāt es daru to, kas man izdodas ātri 
un labi, un par visām varītēm necenšos 
darīt to, kas man neiznāk un kas aizņem 
ļoti daudz laika. 

Man nav nekādu ilūziju par to, ka es 
varēšu kādreiz apsēsties un sākt adīt ze-
ķes. Varbūt kādreiz..., bet noteikti ne tu-
vākajā laikā. 

Apmeklēt pasākumus 
Ebreju kultūras popularizēšanas va-

kars, kas pagājušā gada nogalē notika 
Krāslavas pils staļļu renovētajā ēkā, nav 
pirmais masu pasākums, ko sagatavoja 
un īstenoja biedrība „Cilvēka attīstības 
centrs”, bet Krāslavā tas tika organizēts 
pirmo reizi. Pasākuma norises vieta bija 
ļoti atbilstoša tā idejai, un mērķis tika 
veiksmīgi panākts, pateicoties aktīvai 
komunikācijai un nodibinātiem saka-
riem. Konkrēti šajā gadījumā man bija 
skaidrs redzējums, ko šis pasākums var 
dot pilsētai. Esmu gandarīta par to, ka 
svētki patika krāslaviešiem un ceru, ka 
šis vakars atstāja labas atmiņas. Bet teik-
šu godīgi - es būtu ļoti laimīga sadalīt ar 
kādu to „papīra darbu” apjomu, kas tika 
veikts pirms pasākuma un turpinās līdz 
šim laikam, kad jāsagatavo atskaites. Bi-
rokrātija nogalina entuziasmu. 

Šogad biedrība „Krāslavas māmiņu 
klubs” tika ievērota un novērtēta valsts 
līmenī. Mums tika piešķirta „Balva cil-
vēka izaugsmei” kategorijā „Par izcilu 
ieguldījumu Latvijas nākotnē”. Tas bija 
ļoti patīkams pārsteigums un pelnīta atzi-
nība, jo trīs gadu laikā esam organizējuši 
vairāk nekā simt pasākumu plašai au-
ditorijai. Mūsdienās īpaši vērtē tos, kas 
kaut ko dara, ideju dažādība vairs nevie-
nu īpaši neinteresē, jo tādas ir daudziem 
cilvēkiem. Un mēs saņēmām apbalvoju-
mu tieši par saviem darbiem. 

Māmiņu kluba pasākumi tiek organi-
zēti augstā līmenī. Krāslavas auditorijai 
mēs aicinām lektorus no Rīgas. Pierunāt 
viņus veltīt tam divas dienas no savas 
dzīves (daudz laika aizņem ceļš) ir diez-
gan sarežģīti. Taču, redzot to, ko mēs 
darām, viņi atsaucas mūsu aicinājumam. 
Galvaspilsētā par šādu lekciju apmek-
lējumu jāmaksā visai dārgi – no 25 līdz 
35 eiro, Krāslavā, pateicoties projektam, 
mēs varam piedāvāt mūsu iedzīvotājiem 
bezmaksas nodarbības. Aicinām visus 
krāslaviešu uz mūsu pasākumiem. Nāciet, 
neatlieciet to uz vēlāko laiku, jo pēc tam 
šāds pasākums, iespējams, vairs nenotiks. 

Būt aktīvam 
un dzīvot interesanti 

Manuprāt, visi cilvēki dzīvo interesan-
ti, tikai ieinteresētības līmenis katram ir 
savs. Manā izpratnē dzīvot interesanti 
nozīmē dzīvot aktīvi, dzīve no sērijas 
„darbs – mājas” man šķiet garlaicīga. 

Ja cilvēks ir gandarīts par savu dzīvi 
un netraucē citiem, tad viss ir kārtībā. 
Bet, ja cilvēks nav apmierināts ar to, kā 
viņš dzīvo, viņam vajadzētu sākt darīt 
kaut ko pašam. 

Uzskatāt, ka salūts Jaungada pasāku-
mā nebija pietiekami labs? Nāciet un 
uzzīmējiet savu ideālo salūtu un pārlie-
ciniet citus, ka tas ir ideāls, vai atrodiet 
domubiedrus, ar kuriem var organizēt 
citu salūtu. Citiem vārdiem sakot, netē-
rējiet laiku veltīgi, nekritizējiet. Bet, ja 
kritizējat, piedāvājiet variantus, kā to var 
izdarīt labāk. 

Mēs kontaktējamies un cieši sadar-
bojamies ar citām biedrībām, kas aktīvi 
strādā Krāslavā, - „Pieci airi”, kas nodi-
bināja Senioru skolu, „Pīlādzītis klubs”, 
„Atvērtība”, „Sportists”. 

Saskarsme un komunikācija ir ļoti sva-
rīgas. Kad runā ar cilvēku, jau pēc 10 
minūtēm var saprast, kā ar viņu var sa-
darboties, ko viņš var dot. Mums ir maza 
pilsēta, un cilvēki šeit labi saprot, ko var 
darīt apkārtējo labā. Dome sniedz lielis-
ku iespēju – uzraksti, pastāsti, kādas tev 
ir idejas, tad noteiktam mērķim tiek pie-
šķirta nauda. Iedzīvotāji saviem spēkiem 
realizē daudzus projektus – remontē ro-
taļu laukumus, nodarbojas ar pagalmu 
apzaļumošanu, noformē sabiedriskās tel-
pas, piemēram, bērnu nodaļu poliklīnikā. 
Tā ir lieliska iespēja būt aktīviem. 

Darīt kaut ko 
sabiedrības labā 

Mana ģimene apmetās uz dzīvi Krāsla-
vas novadā nesen, un, iespējams, es vēl 
līdz galam nesaprotu, kur atrodos. Esmu 
izaugusi pavisam citā vidē, mums nebija 
tik ciešu sociālo saikņu kā šeit. Dzīvojot 
lielpilsētā, var neko nezināt par savu kai-
miņu, bet šeit es esmu sapratusi, ko nozī-
mē dzīvot sabiedrībā, kur visi ir savstar-
pēji saistīti. Man ir prieks par to pieredzi, 
ko esmu ieguvusi Krāslavā. 

Tagad es varu teikt, ka Krāslavas no-
vads ir kļuvis par manām mājām. Bet tajā 
pašā laikā es dzīvoju šeit kā „ar savu Bī-
beli svešā klosterī” un nedomāju, ka te ir 
manas mājas uz visiem laikiem. Nākotnē 
es labprāt pārceltos uz dzīvi citviet. 

Taču pašlaik mēs strādājam un darām 
to, kas priecē vietējos iedzīvotājus. Nā-
ciet, piedāvājiet savu palīdzību, pastās-
tiet par savām idejām! Sadarbosimies! 
Mums ir ļoti vajadzīgi cilvēki, kas gatavi 
mums palīdzēt! Ja jūs sēžat mājās un sa-
kāt, ka Krāslavā nekas nenotiek, tad jūs 
kļūdāties. Šeit ir daudz iespēju! Ja mēs 
visi kopā darīsim kaut ko sabiedrības 
labā, tad dzīve šādā sabiedrībā kļūs ar-
vien labāka! 

Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto

 Vai parasts cilvēks var mainīt 
pasauli uz labo pusi,

 jeb Kas tas ir - būt par brīvprātīgo? 
Pēdējos gados Krāslavas novadā tika nodibinātas vairākas nevalstis-

kās organizācijas, kurās darbojas sociāli aktīvi cilvēki, kas gatavi bez 
atlīdzības veltīt savu brīvo laiku un spēkus, lai uzlabotu sabiedrību un 
vidi, kurā viņi dzīvo.  

2018. gadā saskaņā ar domes lēmumu 19 aktīvākajām biedrībām 
tika piešķirti līdzekļi 34 178 eiro apmērā. Finansējuma apjomu katrai 
biedrībai nosaka, izvērtējot organizācijas mērķus, darba plānu nāka-
majam gadam, kā arī darbības rezultātus par iepriekšējiem gadiem. 
2019. gadā 21 biedrības pasākumu atbalstam Krāslavas novada paš-
valdības budžetā ir paredzēti 29 603 eiro. 

Kas tas ir - būt par brīvprātīgo? Kas vieno šos cilvēkus un mudina vel-
tīt savu brīvo laiku apkārtējo labā? Kāda ir viņu motivācija? Kas ir so-
ciāli aktīvs cilvēks – tā ir pārliecība vai dvēseles stāvoklis? Vai parasts 
cilvēks var mainīt pasauli uz labo pusi? 

Atbildes uz šiem jautājumiem – sarunā ar cilvēku, kas aktīvi darbo-
jas sabiedriskajā dzīvē un ir  divu nevalstisko organizāciju - biedrības 
„Krāslavas māmiņu klubs” un biedrības „Cilvēka attīstības centrs” - 
līdzdibinātāja.  Tā ir Dana Lahtionova.

PILSONĪBAS 
PRETENDENTS 

NODOD SOLĪJUMU 
PAR UZTICĪBU LATVIJAI  
Krāslavas novada 

Dzimtsarakstu no-
daļas zālē solījumu 
par uzticību Latvijas 
Republikai nodeva 
Latvijas pilsonības 
pretendents Vaclavs 
Pobjaržins. Solījumu 
pieņēma Pilsonības 
un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) 
Krāslavas nodaļas 
vadītāja vietniece 
Anna Dzalbe, pasā-
kumā piedalījās arī 
PMLP klientu apkal-
pošanas speciāliste 
Natālija Žilinska, pilsonības pretendenta tuvinieki un 
citi cilvēki. 

„Pilsonības iegūšana - tas ir svarīgs notikums ne 
tikai pretendentam, bet arī valstij,” uzsvēra Anna Dz-
albe. „PMLP Krāslavas nodaļai Vaclavs Pobjaržins ir 
piektais pretendents, kurš solījumu par uzticību Lat-
vijas Republikai nodod svinīgā ceremonijā Krāslavas 
novada dzimtsarakstu nodaļas skaistajās telpās. Lat-
vijas pilsonība ir personas noturīga tiesiska saikne ar 
Latvijas valsti, iegūstot Latvijas pilsonību, persona 
vienlaikus iegūst arī Eiropas Savienības pilsonību. 
Pilsonis iegūst priekšrocības piedalīties vēlēšanās, 
dibināt politiskās partijas, pildīt diplomātisko un kon-
sulāro dienestu, piedalīties valsts ārējā un iekšējā aiz-
sardzībā, pildīt valsts civildienesta ierēdņa, zvērināta 
advokāta, notāra, mērnieka un citus amatus, doties 
bez vīzas uz vairākām ārvalstīm.”

Nolasījis solījuma tekstu un apliecinājis uzticību 
Latvijas Republikai ar savu parakstu, Vaclavs pieņēma 
apsveikumus no PMLP Krāslavas nodaļas, Krāslavas 
novada Krāslavas pagasta pārvaldes vadītājas Valentī-
nas Moisejas, saviem tuviniekiem. Viņam tagad atliek 
vien sagaidīt Ministru kabineta rīkojumu par personas 
uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 
un pēc tam saņemt Latvijas pilsoņa personu apliecino-
šu dokumentu - Latvijas Republikas pilsoņa pasi vai 
Latvijas pilsoņa personas apliecību. 

Vaclavs ir dzimis 1993. gada vasarā. Mācījies 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, pēc tam ir ieguvis 
metinātāja profesiju. Šobrīd viņš ir metināšanas robo-
ta operators vienā no Igaunijas uzņēmumiem. Kā pats 
stāsta, robotā ievada attiecīgu programmu, maina de-
taļas, bet robots visu sametina cilvēka vietā. Jaunietis 
arī neslēpj, ka lielākā motivācija pilsonības iegūšanai 
viņa gadījumā ir darba iespējas citās ES dalībvalstīs, 
turklāt ES pilsonība paver plašas izaugsmes un attīstī-
bas iespējas, it īpaši gados jaunam cilvēkam. Jā, viņš 
bija dzirdējis dažādas runas, ka Latvijas pilsonības ie-
gūšana ir sarežģīts process. 

„Patiesībā nebija sarežģīti, vienkārši vajag zināt 
latviešu valodu,” turpināja Vaclavs. „Jā, pirms eksā-
mena bija bažas, bet nemaz tik traki nav. Tā kā man 
latviešu valoda nebija absolūti sveša, es eksāmenam 
gatavojos patstāvīgi. Man tika izteikts piedāvājums 
nopirkt grāmatu, kas visu atvieglotu, bet nolēmu, ka 
tikšu galā pats un lieki netērējos. Vakaros, kad vai-
rāk brīva laika, kopā ar savu meiteni, kura pārvalda 
latviešu un krievu valodu, lasījām datorā jautājumus, 
kurus viņa man pēc tam uzdeva un es centos pareizi 
atbildēt. Pamazām visu iemācījos, un man nebija ne-
kādu problēmu naturalizēties. Esmu gandarīts, ka šo 
mērķi sasniedzu.”

Juris Roga,
autora foto

Krāslavas gr. Plāteru v/n Poļu pamatskola
 (Rēzeknes ielā 39, Krāslavā) 

aicina uz poļu valodas kursiem
 katru trešdienu no šī gada 

06.02. plkst. 17.30.
Poļu valodas nodarbības pieaugušajiem 

ar nelielām priekšzināšanām.
Poļu valoda iesācējiem.

Sīkākā informācija pa tālr.
 29388274, 29993026.  
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Bizness vai dārgs hobijs? 
„Kāpēc man radās ideja izmantot preču zīmi 

„Ražots Krāslavas novadā”?” Andris uzsā-
ka savu stāstījumu ar jautājumu. „Mēs esam 
šķirnes suņu īpašnieki un bieži piedalāmies 
izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs – 
Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā. Tāpēc aizdo-
mājāmies par iespēju popularizēt tur Krāslavas 
novadu.”

Pirms trim gadiem Andris un Sņežana ne-
maz nedomāja par to, ka kādreiz viņiem būs 
vairāki suņi. Viss sākās ar to, ka bērni reizēm 
ne visai labvēlīgi izturējās pret kaimiņu kaķi, 
un, lai ieaudzinātu mazuļos mīlestību pret 
dzīvniekiem, vecāki nolēma iegādāties kādu 
mājas mīluli. Visa ģimene devās uz suņu izstā-
di Daugavpilī, tur viņiem ļoti patika amerikāņu 
akitas šķirnes suņi. Sergejevi sāka interesēties 
par šīs suņu šķirnes īpašībām un meklēt, kur 
var iegādāties tādus kucēnus. Kad mājās parā-
dījās pirmais kucēns (meitene), ko atveda no 
Krievijas audzētavas, sākās ikdienas darbs – iet 
pastaigāties, barot, audzināt un vest uz nodar-
bībām Daugavpilī. 

Kucēns izauga, pienāca laiks domāt par pēc-
nācējiem, un, pārdomājot dažādas iespējas, 
Sergejevu ģimene nolēma iegādāties vēl vienu 
suni. Suņu puiku arī atveda no Krievijas, paš-
laik viņam ir jau divi gadi. Bet pavisam nesen 
suņu ģimenē parādījās vēl viena iemītniece – 
akitas šķirnes suns (meitenīte) sabuļa krāsā. 

Ja kāds domā, ka suņu audzēšana– tas ir biz-
ness, tad Sņežana un Andris uzskata, ka tas ir 
dārgs hobijs. 

„Mūsu mājas mīluļiem jānodrošina kvalita-
tīvs uzturs, tā ir ne tikai sausā vai kombinētā 
barība, bet arī aļņa gaļa, paipalu olas, biez-
piens, vitamīni un tā tālāk,” pastāstīja Andris. 
„Par piedalīšanos izstādēs arī ir jāmaksā. Ta-
gad iekārtojam telpu suņu uzturēšanai ziemas 
laikā, ko izmantosim pēc suņu mazgāšanas, lai 
viņi varētu apžūt siltā telpā, ko var izmantot arī 
tad, kad piedzims kucēni.” 

Liekas naudas nemēdz būt
Andrim un Sņežanai ir ofi ciāls darbs un ie-

nākumi, kas, neskatoties uz to, ka ģimene ir 
liela, nodrošina to ar visu nepieciešamo. Taču 
jaunā ģimene uzskata, ka ir jātiecas uz labāko, 
jāmeklē papildienākumu avoti un jāvirzās uz 

priekšu. 
Andris: „Liekas naudas nemēdz būt, it īpaši 

tāpēc, ka mums ir daudz plānu, ko gribas reali-
zēt. Nesen esam izremontējuši mājas otro stā-
vu. Agrāk to izmantoja tikai vasarā, tagad tā ir 
pilnvērtīga apdzīvojamā platība. Pirmajā stāvā 
dzīvo mamma, otrajā – mūsu ģimene. Esam 
ļoti pateicīgi māmiņai, ka viņa nekad neatsaka 
un vienmēr piekrīt pieskatīt bērnus, ja vajag. 
Jā, mēs dzīvojam labi, taču neviens nezina, 
cik daudz ir jāstrādā vaiga sviedros. Es cenšos 
nevis savam labumam, bet gribu, lai maniem 
bērniem būtu viss nepieciešamais.” 

Nesen Andris un Sņežana iegādājās saldās 
vates un popkorna pagatavošanas aparātu. Sā-
kumā to izmantoja tikai tad, kad savas mājas 
pagalmā tika rīkoti svētki bērniem un viņu 
draugiem. Pēc tam, lai šī iekārta nestāvētu 
dīkā, nolēma doties uz masu pasākumiem, 
bērnu svētkiem - gan Krāslavā, gan pagastos. 
Trīs metrus garu batutu, ko kādreiz uzdāvināja 
radiniece, arī ņem līdzi, jo šāda veida izklaides 
ir ļoti populāras bērnu vidū. 

Tuvojas noslēgumam vēl vienas Andra un 
Sņežanas idejas īstenošana. Pēc dažām nedē-
ļām būs gatavs viņu pasūtījums - tiks izgata-
vots liels profesionāls batuts (13,5х3,5m) ar 
slidkalniņiem, tuneļiem, sauso baseinu, šķēršļu 
joslu. Iespējams, jau vasarā Krāslavas bērni 
varēs pārbaudīt tā izturīgumu.

Pavasara un vasaras periodā Andris izgatavo 
un pārdod bērnu smilšu kastes. Lai gan tikai 
pāris eksemplāru sezonā, tomēr tas ir labs at-
spaids ģimenes budžetam. 

„Ideju ģenerators ģimene ir Andris,” atzīst 
Sņežana. „Ja es redzu, ka viņš no rīta kaut ko 
ilgi meklē internetā, tad ir skaidrs, ka viņam jau 
radusies kāda ideja.” 

Andris savukārt uzsvēra: „Dzīve sastāv no 
sīkumiem. Ja nesanāk nopelnīt ar vienu darbu, 
jāmēģina nopelnīt kaut kā citādāk. No bērnības 
gadiem atceros, ka mani vecāki arī vienmēr 
strādāja. Kamēr tēvs bija dzīvs, mēs turējām 
divas govis. Kaut gan biju mazs bērns, man 
bija uzticēti nopietni pienākumi. Vecāki strādā-
ja, un es pats vedu lopus uz ganībām pie pašas 

Daugavas. Pa dienu bija jāiet pārsiet govis, 
jāpadzirdina lopiņi, bet vakarā atkal bija jāved 
mājās. Mamma strādāja autoostā, bet pusdienu 
pārtraukuma laikā vēl paspēja izslaukt govis, 
un pēc tam atgriezās darbā.”

Jaunie vecāki uzskata, ka jau kopš bērnības 
ir nepieciešams mācīt mazuļus būt atbildīgiem 
un izpildīt noteiktus pienākumus. Piemēram, 
bērnudārza apmeklējums vai futbola treniņš – 
tā arī ir nopietna atbildība. Andra un Snežanas 
mērķis – izaudzināt veselus bērnus un nodroši-
nāt viņiem labu izglītību. 

„Kas traucē cilvēkiem realizēt sevi kādā biz-
nesā?? Nekas netraucē,” ir pārliecināts Andris. 
„Tagad ir ļoti daudz dažādu iespēju, vajadzīga 
tikai vēlēšanās un, protams, ģimenes atbalsts. 
Ne valsts, ne valdība nevar garantēt visu cilvē-
ku mērķu realizāciju. Mums pašiem ir jācenšas 
gūt panākumus savā dzīvē. Un man ir prieks, 
ka Krāslavā ir ļoti pozitīvs piemērs – Podjavu 
ģimene. Viņi visu sasniedz saviem spēkiem, 
un arī savus bērnus māca pelnīt naudu, atrast 
jaunas biznesa idejas. Viņu bērni pavada brīvo 
laiku lietderīgi, viņi nodarbojas ar savu ideju 
īstenošanu un līdztekus tam gūst ienākumus.” 

Darīt labu citiem cilvēkiem 
Dzīvē ne vienmēr viss iznāk tā, kā bija plā-

nots. Taču Andris šādos gadījumos nebēdājas. 
Vienreiz viņš ar saldās vates pagatavošanas 
aparātu ieradās uz pasākumu Konstantinovā 
un tad saprata, ka „iekrita ķezā” - nesanāks ne 
tikai nopelnīt, bet pat atgūt līdzekļus, kas iz-
tērēti ceļam un produktiem. Ko darīt? Braukt 
prom? Nē, viņš ieslēdza aparātu un uzrunāja 
klātesošos: „Kam saldo vati? Nāciet šurp! Uz-
cienāšu!” 

Jau divus gadus Sņežana un Andris piedalās 
labdarības gadatirgū, kas tiek organizēts bēr-
nudārzā „Pīlādzītis”. Viņi izgatavo popkornu, 
pārdod to un iegūtos līdzekļus pārskaita slimu 
bērnu ārstēšanai. 

Ziemassvētkos Andris devās uz BSRC 
„Mūsmājas”, lai uzcienātu ar popkornu un 
cukura vati tā iemītniekus. Viņš arī pastāstīja 
bērniem, no kā un kādā veidā tiek izgatavoti 
šie saldumi, un piedāvāja pamēģināt izgatavot 
šos saldumus pašu rokām. 

Sņežana atbalsta vīru: „Darīt labu citiem 
cilvēkiem vienmēr ir patīkami. Ir svarīgi, lai 
labdarība izpaustos ne tikai vārdos, bet arī dar-
bos.” 

Pēc saskarsmes ar tādiem cilvēkiem kā And-
ris un Sņežana uzlabojas garastāvoklis, vairo-
jas optimisms un ļoti gribas ticēt, ka mūsdienu 
jaunatnes portrets ir tieši šāds: domājoša, aktī-
va, mērķtiecīga. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KAS TRAUCĒ CILVĒKIEM REALIZĒT SEVI KĀDĀ BIZNESĀ?  
„Man patīk šādas trakās idejas! Nu kāpēc gan ne!” tā Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 

Ināra Dzalbe stāstīja pa telefonu par puisi, kas vērsās pie viņas, lai saņemtu atļauju izmantot preču zīmi „Ra-
žots Krāslavas novadā”. Šo logotipu viņš plāno izmantot, vedot uz izstādēm dažādās valstīs savus amerikāņu 
akitas šķirnes suņus, jo ar to audzēšanu nodarbojas viņa ģimene. 

Andris Sergejevs ir aktīvs krāslavietis, daudzi viņu pazīst – šeit viņš ir dzimis, mācījies, un tagad dzīvo un strā-
dā. Viņa sievu sauc Sņežana, viņi kopā audzina trīs bērnus. 

Saruna ar Andri un Sņežanu notika viņu mājās, pie tējas tasītes ar garšīgu pīrāgu. Daudzi cilvēki uzskata, ka 
pirmais iespaids vienmēr ir tas pareizākais. Atceroties mājīgu atmosfēru Sergejevu ģimenes ligzdā, prātā nāk 
šādi vārdi - komfortabla, pozitīva, atvērta, draudzīga, droša un uzticama. 

1. februārī vārda dienu svin Brigita, 
Indra, Indris un Indars, bet jau vairākus 
gadus Indras diena tiek svinēta arī Indras 
pagastā. Svētkos Indru godināja Krāsla-
vas mūzikas skolas audzēkņi, to skaitā ir 
arī bērni un jaunieši no Indras.

Pagasta ļaudis vārda dienā sveica Indras pagasta 

pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne: „Paldies, ka 
sava pagasta vārdu Indra turiet augstu godā! Lai 
jums vienmēr liels gribasspēks un lepnums par to, 
ka dzīvojat Indrā un esat lieli tās patrioti. Indrai ir 
liels gods un prieks uzņemt Krāslavas Mūzikas sko-
las kolektīvu, un gribu pasniegt jaunajiem muzikan-
tiem un dziedātājiem mazus suvenīrus no Indras!”

Pārvaldes vadītāju papildināja Indras Mākslas un 
mūzikas skolas direktore Ērika Zarovska: „Liels 
prieks un gandarījums par šo noturīgo tradīciju – 
Indras vārda dienu atzīmēt kopā ar Krāslavas Mūzi-

kas skolu! Mēs esam bagāti 
savā novadā: mums ir ļoti 
spēcīga un liela mūzikas 
skola, kurai ir vairāk nekā 
100 audzēkņu, mums ir arī 
divas mākslas skolas - vienā 
no tām ir dejotāji, kas ir Ind-
ras specifi ka. Visas mākslas 
nozares labi kopīgi attīstām 
un liels prieks, ka Indras 
bērni apmeklē Krāslavas 
Mūzikas skolu. Paldies!”

Juris Roga,
autora foto

SUMINĀTA, 
INDRA!

INDRĀ PROT GLABĀT 
ĢIMENES RELIKVIJAS

25. janvārī Maskavas mājā 
Rīgā norisinājās pētniecisko 
darbu konkursa rezultātu pre-
zentācija un laureātu apbalvo-
šana pēc „LAŠOR” izsludinā-
tā konkursa „Krievi Latvijā”. 
Nominācijā „Ģimenes relik-
vija” 2.vietu ieguva Indras pa-
matskolas 7. klases skolniece 
Milana Šemele. Savā darbā 
meitene ir stāstījusi par austo 
linu palagu, kuram ir gandrīz 
160 gadu, par izšūto 1936.
gadā dvieli un citām intere-
santām mantām, ko saudzīgi 
nodod no paaudzes paaudzei. Milanas ģimenē gandrīz visas sievietes ir audējas. 
Meitenes mamma Ināra Šemele jau ilgu laiku nodarbojas ar aušanu „ Indras au-
šanas darbnīcā”. Auž arī pati Milana. Novēlu, lai ģimenes pūralāde papildinātos 
ar jaunām austām un adītām lietām, ar mīlestību pret ģimenes tradīcijām, ko 
cerams, Milana nodos arī saviem bērniem.

Ilona Bunto, 
Indras pamatskolas krievu valodas kā svešvalodas skolotāja 
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AIZRAUJOŠĀ 
MATEMĀTIKA

 UN INFORMĀTIKA

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir pārpildīta ar dažādiem zinātnes sasniegu-
miem, kas pašlaik attīstās skaņas ātrumā. Diemžēl pēdējos gados skolēnu in-
terese par dabaszinātnēm un matemātiku samazinās, un tā ir mūsdienu dzīves 
realitāte. Taču nedrīkst aizmirst par to, ka mūsu jaunākās paaudzes un visas 
valsts nākotne ir atkarīga no zinātnes un tehnoloģiju attīstības. Viens no veik-
smīgākajiem paņēmieniem, kas palīdz veicināt skolēnu interesi par matemā-
tikas jomu, ir ārpusstundu darbs un mācību priekšmetu nedēļas. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā katru gadu tiek organizēta Matemātikas 
un informātikas nedēļa. Skolotāji vienmēr cenšas iekļaut šī pasākuma prog-
rammā kaut ko jaunu, neparastu, kas ieinteresētu pēc iespējas vairāk skolēnu, 
pedagogi rūpīgi gatavojas, lai visas aktivitātes būtu izzinošas un interesantas. 

Skolotāji integrēja mācību stundu saturā dažādas prezentācijas, fi lmas un 
videosižetus par matemātiku un informātiku. Skolēni uzzināja daudz jauna 
par dažādiem faktiem un aspektiem. 

Mācību priekšmetu nedēļas aktivitātes saliedēja bērnus, attīstīja prasmi 
strādāt komandā, radošās spējas un loģisko domāšanu. Nedēļas laikā skolē-
niem vairākkārt tika piedāvāta iespēja pārbaudīt savas matemātiskās spējas 
un loģiku, risinot vissarežģītākos uzdevumus, paplašināt savas zināšanas par 
dažādām tēmām un, protams, arī izpaust savu radošumu. 

Skolēni pārliecinājās par to, ka eksaktās zinības spēlē lielu lomu mūsu dzīvē 
un matemātika un informātika ir interesanti un aizraujoši mācību priekšmeti. 

Paldies visiem bērniem par piedalīšanos pasākumos, par aktivitāti, bet ma-
temātikas un informātikas skolotājiem - par idejām, savstarpējo palīdzību, 
atbalstu, saliedētu darbu. 

Natālija Kirkilevičа, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

Matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja

 Jau vairākus gadus pašā ziemas baltumā un aukstu-
mā Latgali pieskandina „lakstīgalu” balsis. Konkurss 
„Lakstīgala” ir pasākums, kurā komandas no dažādām 
skolām sacenšas tautasdziesmu zināšanā un dziedāšanā. 
Dalībniekiem ir ne tikai jāmāk dziedāt tautasdziesmas, 
bet jāzina arī sava pagasta, novada tradīcijas, jāatpazīst 
dažādi mūzikas instrumenti un melodijas.

  Ženija: „Konkursā „Lakstīgala” es piedalos pirmo 
reizi, te es uzzināju daudz ko jaunu par citiem nova-
diem, iemācījos daudz jaunu tautasdziesmu. Konkursā 
Jēkabpilī piedalījās gan lieli, gan mazi un mums kopā 
labi skanēja.”

   Pasākums notika Jēkabpilī 23. janvārī. Pusfi nālā 
piedalījās 10 komandas - no Jēkabpils, Līvāniem, Prei-
ļiem, arī mēs Izvaltas pamatskolas 5 meitenes – Jūlija 
Batarāga, Ženija Nikolaičenko, Līga Sušinska, Baiba 
Batarāga un Valērija Smiļgina.  Sākumā prezentējām 
savu skolu un tautastērpu, citi stāstīja par savu pagas-
tu, citi dziedāja tautasdziesmas, gāja rotaļās. Vēlāk bija 
galvenā sacensība - kura komanda vislabāk apguvusi 
tautasdziesmas. Mūsu grupai bija jāzina 71 tikai vienā 
uzdevumā! Lai gan tas bija konkurss, visiem gāja jautri, 
dalībnieki bija draudzīgi, smaidoši un atsaucīgi. Turpi-
nājumā bija jāpilda tests par tautas mūzikas instrumen-
tiem, gadskārtu svētkiem, tautasdziesmu vācējiem. Bija 
jāpaskaidro seno latviešu vārdu nozīme, piemēram, 
„dieveris”, „birkavs”, „grasis” utt.

  Interesanti bija klausīties un minēt dziesmas, kas 

skanēja dūdu, svilpaunieka un kokles izpildījumā. Tad 
sekoja grūtākais un interesantākais - bija jādzied tautas-
dziesmas par tēmu „Ūdeņi”. Komanda, kura zināja vis-
vairāk dziesmu, saņēma visvairāk punktu. Nobeigumā 
gājām rotaļās, bijām priecīgi un jutāmies ļoti labi.

  Mūs vērtēja Māra Mellēna un Rita Platpere no Rī-
gas. Ieguvām pirmo pakāpi un saldas dāvaniņas. Pal-
dies skolotājai Silvijai Stivriņai par sagatavošanu kon-
kursam.

 Kaut gan pasākums ilga 3 stundas, nogurumu tikpat 
kā nejutām, mums bija jautri, un mājās braucām priecī-
gi un gandarīti par paveikto.

Ženija Nikolaičenko un Baiba Batarāga, 
Izvaltas pamatskola 

   IZVALTAS PAMATSKOLA KONKURSĀ „LAKSTĪGALA”

Ir veiksmīgi noslēdzies vēl viens starptautiskais etwi-
ning projekts Krāslavas pamatskolas robotiķu klubam. 
Projektā piedalījās skolēni un skolotāji no 15 valstu 
skolām – Polijas, Igaunijas, Grieķijas, Serbijas, Albā-
nijas, Itālijas, Rumānijas, Horvātijas, Anglijas, Spāni-
jas, Maltas, Portugāles, Turcijas, Francijas un Latvijas 
(Krāslavas pamatskolas robotiķu klubs). 

Projekta mērķis bija dalīties ar svētku noskaņojumu, 
rakstot sirsnīgus Ziemassvētku novēlējumus angļu va-
lodā pašveidotajos apsveikumos citiem projekta dalīb-
niekiem.  Projekts tika iesākts 2018. gada oktobrī un 
2019. gada janvārī noslēdzās. Oktobrī iepazināmies ar 
visu dalībvalstu dalībniekiem un iepazīstinājām ar savu 
robotikas klubu. Novembrī apkopojām informāciju par 
savu pilsētu. Veidojām ļoti īpašus apsveikumus, kuros 
bija apslēpti ne tikai silti vēlējumi. Savos apsveikumos 
mēs apslēpām pa vienai spožai zvaigznītei, lai zvaig-
znīte varētu palīdzēt un piepildīt visus mūsu vēlējumus. 
Arī rakstījām vissirsnīgākos, siltākos novēlējumus an-

gļu valodā mūsu apsveikumos.  Un novembra beigās 
nosūtījām savus apsveikumus projekta dalībniekiem. 

 Decembrī veidojām aprakstu par savu valsti, pilsētu 
un skolu. Veidojām arī dažādas interaktīvās spēles. Mēs 
izveidojām vārdu jucekli ar tiem vārdiem, kas mums 
asociējas ar Ziemassvētkiem. Apkopojām savu ģimeņu 
Ziemassvētku tradīcijas un ierakstījām kopīgajā pro-
jekta elektroniskajā grāmatā. Svarīgākais, ka esam arī 
saņēmuši gaidītos apsveikumus no projekta dalībnie-
kiem. Mūsu apsveikumi ļoti pārsteidza ne tikai projekta 
dalībniekus, bet arī projekta pedagogus. Katru vēstuli 
ar apsveikumiem gaidījām ar nepacietību un veidojām 
nelielu izstādi. Skolēniem ļoti patika šis projekts, jo va-
rējām radoši izpausties, sadarboties ar citiem skolēniem 
un papildināt angļu valodas vārdu krājumu.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un skolas ad-
ministrācijai par atbalstu!

Daiga Kušnire,
robotikas kluba vadītāja 

IR VEIKSMĪGI NOSLĒDZIES STARPTAUTISKAIS PROJEKTS

 Pērk malkas apkures katlu (100 
m2). T. 25633636. 

 Pārdod medu, apjoms – 20 l, cena 
- 80 eiro. T. 25600261. 

 Pērk senlaiku lietas: ogļu patvā-
rus, ordeņus, zīmes, ikonas (koka 
un metāla) zobenus, nažus, fi gūriņas 
(porcelāna, metāla), motociklus, mo-
pēdus (PSRS laiks). T.22433510. 

 Veic visa veida remonta, apdares 
un celtniecības darbus. T. 29870519. 

 Pārdod garāžu ar bedri un pagra-
bu poliklīnikas rajonā. Cena - 1500 
eiro. T.26965445.

 Steidzami ir vajadzīgi palīgstrād-

nieki Igaunijā. Darbs ražošanā – ie-
kraušana/izkraušana, iepakošana. T. 
26056586.

 Datortehnikas remonts. 
T. 20200442.
 Elektriķa pakalpojumi. T. 20200442.
 Veicu metināšanas darbus vieg-

lajiem automobiļiem, kā arī darbus, 
kas saistīti ar metālu un metināšanu 
(dekoratīvie vārtiņi, ārējās u.c. dur-
vis, nojumītes, margas, masti, kāp-
nes un daudz kas cits pēc jūsu pasūtī-
juma). T. 26336120.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli. T. 
26185293. 

 Pārdod medu, 3 l - 15 eiro. T. 
26363427.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 

degvielas sistēmas remonts, nolauz-
to kvēlsveču izurbšana ar specins-
trumentu, sprauslu sēžas vietu atjau-
nošana, dzinēju kapitālais remonts, 
automobiļu ritošās daļas un bremžu 
sistēmas remonts, elektrosistēmas di-
agnostika un remonts. T.29413904.

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

 Jebkuras sarežģītības automobiļu 
ritošās daļas remonts. T. 29413904.

 Īrē dzīvokli vai māju Krāslavā vai 
tās apkārtnē, iespējams, ar izpirkša-
nas tiesībām. T. 26795771.

 Pārdod garāžu kooperatīvā 
ENERĢĒTIĶIS. Т.29917611.

sludinājumi

PASĀKUMI
 FEBRUĀRĪ

12. februārī plkst. 16.00 
Krāslavas Mūzikas sko-

lā - Vokāli instrumentālo ansambļu 
festivāls. Piedalās: Naujenes Mūzi-
kas un mākslas skolas instrumentā-
lais ansamblis, Daugavpils folkloras 
kopa „Dzīsmeite”, Krāslavas Mūzi-
kas skolas tautas instrumentu orķes-
tris „Ziķeri”.

12. februārī plkst. 16.00 
Krāslavas Vēstures un 

mākslas muzejā - kokgriezēja, mu-
zikanta, mākslinieka Jevgeņija Ilji-
ņeca piemiņas pasākums.

16. februārī plkst.18.00 
Krāslavas Kultūras namā 

- deju kolektīvu sadancis.

21. februārī plkst.18.30 
Krāslavas Kultūras namā 

- cirka izrāde „Alise Aizspogulijā”. 
Biļešu cena - 7 EUR, pasākuma die-
nā - 8 EUR, var iegādāties KN 2.stā-
vā darbdienās 9.00 – 14.00.

Mēs atnākam, lai projām ietu, un ceļa sprīdis visai īss –
Vien pāris tūkstoš lēktu, rietu un saules spīdums debesīs.
/J. Sirmbārdis/
Kad klusumā izskan pēdējie atvadu vārdi un sveces izraud smagu-

ma sāpi, skumju brīdī esam kopā ar skolotāju Anitu Teivišu, pavadot 
māmiņu smilšu kalnā.

 Krāslavas pamatskolas 5.b klases skolēni un vecāki 

2. februārī noslēdzies 1. 
Latvijas Kausa posms – 
Bauskas novada čempio-
nāts spiešanā guļus. Vairāk 
nekā 100 sportistiem bija 
iespēja cīnīties par jauniem 
rekordiem un godalgotām 
medaļām.

Šajā spēka sporta pasākumā 
startēja arī divi krāslavieši – 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. 
klases skolēns Pāvels Leonovičs 
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. 
klases skolēns Aivis Plociņš.

Pāvels Leonovičs startēja junio-
ru grupā (18-23-gadīgie sportisti), 
pievarēja 140 kg un izcīnīja 2. 
vietu svara kategorijā līdz 93 kg. 
Personīgajam rekordam viņš pie-
vienoja klāt 2,5 kg.

Aivis Plociņš startēja jauniešu 
grupā (vecums līdz 18 gadiem), 
uzspieda 152,5 kg un izcīnīja 1. 

vietu svara kategorijā līdz 74 kg. 
Aivis laboja personīgo rekordu 
par 7,5 kg, līdz ar to no Latvijas 
rekorda viņa sasniegums atpa-
liek vairs tikai par puskilogramu. 
Ar uzstādīto rezultātu Aivis ir arī 
ierindojies pirmajā vietā pēc IPF 
punktiem absolūtajā vērtējumā 
jauniešiem. Aivja tētis Ilmārs Plo-
ciņš uzskata, ka absolūti labākā 
sportista noteikšana pēc IPF no-
teikumiem ir taisnīgāka nekā pēc 

Wilksa formulas punktiem, tiesa 
krāslavieši itin veiksmīgi spēja 
iespraukties pirmajā trijniekā arī 
pēc Wilksa. 

Komandu kopvērtējumā Krāsla-
va ierindojās 11. vietā starp 18, kas 
atrodamas rezultātu tabulā. Vairāk 
informācijas par rezultātiem – Lat-
vijas p auerliftinga tīmekļvietnē.

Juris Roga
Ilmāra Plociņa foto

KRĀSLAVIEŠI TURPINA UZVARĒT! sports


