
KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS № 3 (289) 2017.GADA 10.FEBRUĀRIS

www.kraslavasvestis.lv

Sveikt Izvaltas skolu 200 gadu 
jubilejā vēlējās daudzi pasākuma 
dalībnieki. Bet vispirms priesteris 
Guntis Brūvers ar Dieva vārdu svētī-
ja skolu un ikkatru no klātesošajiem. 

„Mēs esam savā dzīvē šeit virs ze-
mes ne tikai saistīti ar kādu noteiktu 
skolu, šinī gadījumā, Izvaltas, bet arī 
esam visi dalībnieki kādai citai sko-
lai, proti, tā ir mūsu dzīves skola,” 
sacīja priesteris. „Un līdzīgi tam, kā 
vecāki sūta bērnus uz skolu, lai viņi 
attīstītu savas spējas, lai pēc gadiem 
būtu veiksmīgi, sasniegtu kaut ko, lai 
viņiem būtu attīstīti dažādi talanti, tā-
pat arī Dievs, dārgie kristieši, mums 
dāvā dzīvi kā skolu, caur kuru mēs 
esam aicināti gatavoties lielākam 
izlaidumam, kas mums visiem ir 
priekšā!“

Izvaltas pamatskolā ir jau vairā-
ku gadu garumā izveidojusies tra-
dīcija nozīmīgākajos skolas pasā-
kumos iededzināt svecītes skolēnu 
pašu rokām izgatavotajā svečturī. 
Iedegt svecītes par godu skolas lie-
lajai jubilejai tika aicināti izglītības 
iestādes direktori: Natālija Dovāne 
(1958./1959. m.g.), Bonifācijs Ur-
tāns (1960./1961. m.g.), Ludvigs Ci-
moška (no 1979. līdz 1982. gadam), 
Jānis Tukāns (no 1989. līdz 2009. 
gadam), Zenta Gaveika (no 2009. 
līdz 2015. gadam) un Lolita Proma, 
kura šobrīd vada skolu. Starp citu, 
Ludvigs Cimoška, Zenta Gaveika, 
Jānis Tukāns un Lolita Proma ir arī 
Izvaltas skolas absolventi! Kamēr 
svecītes viena pēc otras tika sadeg-
tas, visiem par prieku fl autu spēlēja 
Daina Vaivare.

Skola jubilejā tika sumināta vai-
rākas nominācijās: „Skola svētkos”, 
„Skola brīvdienās”, „Skola vēstu-
res rakstos”, „Labie vārdi” un citās. 
Skolas dvēsele ir tās cilvēki: gan 
absolventi, gan skolēni, gan skolo-
tāji un personāls. Skola svētkos nav 
iedomājama bez skolēniem, un šajā 
nominācijā uzstājās gan dejotāji, gan 
dziedātāji, gan muzikanti.

Pašvaldības vārdā skolu jubile-
jā sveica Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Viktors Mo-

isejs: „Domāju, tādas jubilejas notiek 
diezgan reti arī visā Latvijā, un tādā 
esmu pirmoreiz, lai gan galva jau 
sirma. Izvaltas skola vienmēr bijusi 
labākā starp rajona un tagad novada 
skolām. Izvalta un Izvaltas skola ir tā 
vieta no nedaudzajām mūsu novadā, 
kur ir koptas un uzturētas latviskās 
un latgaliskās tradīcijas. Tautas ko-
lektīvi no Izvaltas vienmēr ir uzstā-
jušies augstā līmenī, guvuši lielus 
panākumus. Skolēniem novēlu labas 
sekmes, skolotājiem - lai vienmēr 
gribētos ar prieku iet uz darbu, bet 
visiem absolventiem un bijušajiem 
darbiniekiem - pēc iespējas biežāk 
atcerēties savu dzimto skolu, un, kad 
to darīsiet, lai sirdīs uzplaiksnī sil-
tums un pozitīvas emocijas. Sveicu 
svētkos!”

Skola saņēma jubilejai atbilstošu 
materiālo atbalstu, skolotāju kolek-
tīvs - Pateicības rakstus. Laba sadar-
bība ikdienā skolai ir ar Izvaltas pa-
gasta pārvaldi, klātesošos uzrunāja 
Izvaltas pagasta pārvaldes pārstāve 
Inga Leikuma. Pasākumā tika sumi-
nāts arī skolas personāls un pateikts 
paldies viņiem par godprātīgu un ap-
zinīgu darbu ikdienā. Skolu jubilejā 
sveica arī Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas  vadītā-
jas vietniece Sņežana Petroviča. 

Sveikt savus kolēģus Izvaltas sko-
las jubilejā ieradās  uzticīgie  kai-
miņi, sadarbības partneri, pieredzes 
apmaiņas krājkasītes dalībnieki un 
vienkārši labi kolēģi no kaimiņu 

pagastu skolām - Šķeltovas pamat-
skolas, Kombuļu pagasta Sauleskal-
na sākumskolas, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas Mūzikas sko-
las un Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra.

Savukārt Izvaltas kooperatīvās sa-
biedrības priekšsēdētājs Valdis Stiv-
riņš skolai uzdāvināja mūžzaļu augu, 
kam patīk siltums un gaisma. 

„Labvakar, mēs esam ieradušies 
no jezuīti ordeņa!” zālē sapulcēju-
šos publiku pārsteidza nominācijas 
„Skola vēstures rakstos“ dalībnieki 
– divi jezuītu mūki. Jezuītu  ordeņa 
uzdevums ir misijas darbs , kā arī  iz-

glītība un  zinību izplatīšana. Tāpēc 
mēs jums piedāvājam konkursu par 
skolas vēsturi!”

Kad zālē nodzisa gaisma un at-
skanēja trīsas uzdzenoša mūzika, 
no tumsas iznira Baltā Dāma, kura 
ar savu stāstījumu par naksnīgajiem 
notikumiem ēkas gaiteņos piedalījās 
nominācijā „Skola naktī”. Laikam 
tik briesmīga tā Baltā Dāma nemaz 
nav, ja jau ik pa brīdim zālē skanē-
ja jautri smiekli. Vienīgi netapa īsti 
skaidrs, kā Baltā Dāma tiek cauri 
biezākajiem šāda veida mūriem Bal-
tijā? 

Ar skaistajām skolas laika atmi-

ņām nominācijā „Es šodien atkal 
vēlos tevi satikt…” dalījās skolas 
absolventi. Kā pirmos zāles priekšā 
aicināja jubilejas gadu absolventus, 
sākot ar 1957. gada skolas beidzē-
jiem, kuriem ir 60 gadu jubileja. 
Tālajā 1954. gadā notika pirmais 
Izvaltas vidusskolas izlaidums, tāpēc 
zāles priekšā aicināja arī visus 1954., 
1955., 1956., 1957., 1958., 1959. 
un 1960. gada skolas absolventus. 
1992. gada absolventi ir pēdējais 
vidusskolas izlaidums – viņiem šo-
gad 25 gadu jubileja. Savukārt 2012. 
gada Izvaltas pamatskolas absolven-
ti ir šobrīd visjaunākie, kuri svinēja 
apaļu piecu gadu jubileju. Vieni ab-
solventi runāja daudz un plaši, citi 
mācījās no kolēģu kļūdām un centās 
būt īsi un kodolīgi, bet visi kā viens 
pauda mīlestību pret skolu un cieņu 
saviem skolotājiem. Pildspalvas par 
atmiņu no skolas jubilejas saņēma 
visi jubilāri. 

Skolā ir tradīcija - devīto klašu iz-
laiduma ballēs absolventi dejo valsi. 
Arī 200 gadu jubilejā skola izpel-
nījās tādu godu - skolas absolventi 
dejoja valsi, bet Tālis Tukāns spēlēja 
saksofonu. 

Pasākuma ofi ciālā daļa noslēdzās 
ar Izvaltas skolas himnu un paldies 
vārdiem visam skolas kolektīvam 
par jubilejas pasākuma sagatavoša-
nu, visiem ciemiņiem par atbalstu, 
visiem absolventiem par klātbūtni, 
skolēniem, viņu vecākiem un visiem, 
kuri pagodināja skolu ar savu klāt-
būtni nozīmīgajā 200 gadu jubilejā. 
Viesu grāmata pildījās ar novēlēju-
miem un atsauksmēm. Pēc svinīgā  
pasākuma notika arī fotosesijas, šim 
mērķim pat bija ierīkots foto stūrītis 
pie ķīmijas kabineta. Klasēs turpinā-
jās groziņballe, bet desmitos vakarā 
atskanēja skolas zvans, kas aicināja 
uz skolas zāli, kur visi tika cienāti ar 
svētku kliņģeri, tēju un kafi ju. Ballē 
mūziku spēlēja grupa „Foršs laiks”. 
Visam pāri vijās doma, ka Izvaltas 
skolas gars nezudīs nekad, lai kāds 
liktenis lemts skolai!

Juris Roga, autora foto

IZVALTAS SKOLA NOSVINĒJA
 DIVSIMTGADI

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un 
bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes tagadējie darbinieki un tie, kuri ag-
rāk te ir strādājuši, aicināti ciemiņi un citi cilvēki. 

Svinīgā pasākuma dalībniekus ar dzejā izteiktiem laba vēlējuma vārdiem uzrunāja pa-
matskolas 9. klases skolēni. Turpinājumā par godu skolas jubilejai skaistajā pamatsko-
las zālē atskanēja valsts himna „Dievs, svēti Latviju!”. Neticami, bet skola ir veselu gad-
simtu vecāka par mūsu valsti, kurai 2018. gadā svinēsim simtgadi. Izvaltiešiem tik ļoti 
mīļā, labā skola vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums, labu zināšanu 
ieguves vieta.  
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CIENĪJAMIE NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJI!

Krāslavas novada dome atgādina, ka NĪN pirmā maksājuma ter-
miņš ir 31. marts. Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma no-
dokļa apmaksu. Ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lūdzam 
vērsties Krāslavas novada domē, 18. kabinetā, t. 65681766.

Projekta mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus vecumā no 
15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, 
kā arī veicināt viņu iesaisti izglītī-
bā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas 
„Jauniešu garantijas” pasākumos, 
ko īsteno NVA un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā.

Pašvaldība un tās stratēģiskie 
partneri projektā veiks šādas 
aktivitātes:

mērķa grupas jauniešu 
sasniegšanas un uzrunāšanas 
aktivitātes, kā arī informēšanas 
pasākumus, iesaistot pašvaldības 
stratēģiskos partnerus;

mērķa grupas jauniešu 
profi lēšanu un individuālo 
pasākumu programmu izstrādi;

mērķa grupas jauniešu 
motivēšanu, aktivizēšanu un 
atbalsta sniegšanu saskaņā 
ar individuālo pasākumu 
programmu, kas izstrādāta, 
balstoties uz profi lēšanas 

rezultātiem, lai sekmētu šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. 
aroda apguvē pie amata meistara, 
NVA īstenotajos pasākumos 
iniciatīvas „Jauniešu garantija” 
ietvaros, nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim pare-
dzētais atbalsts

Sadarbībā ar katru jaunieti, ap-
zinot viņa prasmes, iemaņas, in-
tereses, tiks izstrādāta un īstenota 
jaunieša individuālā pasākumu 
programma – līdz 9 mēnešiem 
ilgā laika periodā, nodrošinot tajā 
paredzētos pasākumus, kas var 
ietvert šādas aktivitātes:

regulārs individuāls mentora 
atbalsts (ne mazāk kā 20 stun-
das mēnesī),  kura laikā mentors 
sniedz atbalstu mērķa grupas 
jaunietim individuālās pasākumu 
programmas īstenošanā;

formālās un ikdienas mācī-
šanās, speciālistu konsultācijas  
(psihologs, karjeras konsultants 
u. c., izņemot ārstniecības perso-
nālu);

dalība pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultū-

ras pasākumi);
brīvprātīgā darba aktivitātes;
iesaisti nevalstisko organizāciju 

un jauniešu centru aktivitātēs, pa-
sākumos un projektos;

profesijas specifi kas iepazīšana, 
tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo kvali-
fi kāciju vai apgūt arodu pie amata 
meistara;

iesaisti vietējās sabiedriskajās 
aktivitātēs;

specifi ski pasākumi mērķa 
grupas jauniešiem ar invaliditāti 
(ar surdotulka, asistenta palīdzību, 
specializēto transportu).

Projekta īstenošanas laiks 
- 2017. gada janvāris – 2018. 
gada decembris.

Finansējums: kopējais 
projekta „PROTI un DARI” 
fi nansējums ir 9 000 000 EUR, 
t.sk. Eiropas Sociālā fonda 
fi nansējums - 7 650 000 EUR un 
valsts budžets – 1 350 000 EUR. 
Krāslavas novadam pieejamais 
fi nansējums - 95 416 EUR un 
projektā iesaistāmo mērķa 
grupas jauniešu maksimālais 
skaits – 61.

Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI” 

koordinatore,
tālr.29278741,

e-pasts: inta.murane@kraslava.lv

PROJEKTS JAUNIEŠIEM „PROTI UN DARI”

VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA INFORMĒ
Lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti un mazinātu būtiskus riskus klientu apkalpošanas 

procesā atbilstoši kvalitātes prasībām, no 2017. gada 1. marta visos Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
birojos, bet no 2017. gada 3. jūlija arī ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu (bankas karti, internetbankas maksājumu, rēķinu).

Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt www.vtua.gov.lv vai jautāt tuvākajā Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras birojā.

SEMINĀRS PAR DAUDZDZĪVOKĻU 
MĀJU SILTINĀŠANU

Šī gada 16. februārī plkst. 11:00 Krāslavā, Rīgas ielā 
51 (domes zālē) notiks seminārs par energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo 
valsts atbalstu. Semināru organizē Ekonomikas ministri-
ja un Attīstības finanšu institūcija „Altum” informatīvās 
kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

Uz semināru aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpaš-
nieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju vecākos.

Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. 
Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie tiks informēti 
par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes pa-
augstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentā-
cijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī 
līdzfi nansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku 
pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. Pasāku-
mu laikā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve dalīsies pieredzē par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas projekta vadību. 

Evita Urpena, 
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Darbavietas zaudēšana ir dabīga parādība 
mainīgajā nodarbinātības pasaulē. Esot dar-
ba attiecību starpposmos, atcerieties, ka jums 
ir tiesības uz Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) izsniegtajiem apmācību kuponiem kā at-
balsta mehānismu, kuru esat pats sev nodroši-
nājis, maksājot nodokļus.

AR KO SĀKT?
Ceļš uz kuponu apgūšanu sākas ar izglītības programmas 

izvēli, izpētot izglītības iestāžu izglītības programmu klās-
tu. Piemēram, mācību centrs „BUTS” piedāvā plašu atzītu 
izglītības programmu klāstu – jums tikai atliek izvēlēties 
piemērotāko no trīs programmu grupām: 

1.profesionālās tālākizglītības programmas būs jums pie-
mērotas, ja, saprotot, ka jūsu prasmes darba tirgū šobrīd 
nav pieprasīta, vēlaties iegūt jaunu profesionālo kvalifi kā-
ciju. Sekmīgi mācoties un nokārtojot profesionālās kvali-
fi kācijas eksāmenu, rezultātā jūs iegūsiet valsts izglītības 
dokumentu - profesionālās kvalifi kācijas apliecību un jau-
nas iespējas darba tirgū;

2.profesionālās pilnveides programmas būs jums pie-
mērotas, ja, saprotot, ka jūsu prasmes darba tirgū šobrīd ir 
pieprasītas, taču tās nepieciešams pilnveidot, lai jūs būtu 
konkurētspējīgāks un varētu pretendēt uz augstāku atalgo-
jumu;

3.neformālās izglītības programmas ļauj apgūt interesan-
tas, darba tirgū pieprasītas un noderīgas prasmes un zināša-
nas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju.

Apmācību ilgums ir līdz 6 mēnešiem. Kad piemērotākā 
izglītības programma izvēlēta, sazinieties ar jums tuvāko 
mācību centra fi liāli, lai saņemtu detalizētu informāciju par 

apmācību norisi un atbildes uz jautājumiem, ja tādi radu-
šies. Svarīgi zināt, ka bezdarbniekam ar invaliditāti noteik-
tas profesionālās izglītības programmas ir iespējams apgūt 
arī elektroniskās apmācības veidā.

Kad esat reģistrējies bezdarbnieka statusā, savlaicīgi  
veiciet izvēli par apmācību programmu un paziņojiet to 
NVA. Apmācību kuponi tiek izsniegti rindas kārtībā.

TEV PIENĀKAS!
Kad esat saņēmis kuponu, dodieties uz izglītības iestādi 

un piesakieties izvēlētajām mācībām. Apmācību laikā jums 
tiks nodrošināts šāds atbalsts:

- stipendija 100 EUR apmērā par katru kalendāro mēnesi;
- atbalsts līdz 100 EUR transporta izdevumu segšanai 

braucieniem no dzīves vietas līdz mācību vietai un atpakaļ, 
ja tā atrodas 20 un vairāk kilometru attālumā no jūsu dek-
larētās dzīves vietas;

- atbalsts līdz 100 EUR dzīvojamās telpas īres vai die-
nesta viesnīcu izdevumu segšanai, ja mācību vieta atrodas 
20 un vairāk kilometru attālumā no jūsu deklarētās dzīves 
vietas.

IZMANTO SAVAS IESPĒJAS!
Ņemiet vērā, ka NVA kuponi izvēlētajai izglītības prog-

rammai tiek izsniegti pieteikumu reģistrēšanas rindas kār-
tībā, tāpēc piesakieties laicīgi un izmantojiet šo iespēju kā 
ceļu uz jauniem sasniegumiem. Izvēlieties sev tuvāko un 
piemērotāko mācību centra fi liāli, izmantojiet atbalstu un 
mācību stipendijas sniegtās iespējas, lai apgūtu izvēlēto 
programmu un pierādītu sevi jau šodien!

Tekstu sagatavoja: Mācību centrs „BUTS”
Informācijas avots: Valsts nodarbinātība aģentūra

BEZDARBS VAR SKART KATRU! ESI INFORMĒTS UN ZINI SAVAS IESPĒJAS!
Izglītības programmas, kuru absolventi bijuši

 vispierastākie darba tirgū 2016. gadā
Sociālā aprūpe
Metinātāji (MMA, MAG, MIG, TIG)
Lietvedis
Projektu vadība
Šuvējs
Elektrokāra vadīšana
Klientu apkalpošana operators
Mazā biznesa organizēšana
Konditora palīgs
Noliktavas pārzinis
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Elektromontieri un elektrotehniķis
Inženierkomunikāciju montētājs
Apdares darbu strādnieks, bruģētājs
Datorsistēmu tehniķis

Jums tuvākās fi liāles
Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas fi liāle
Adrese: Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava
Tālrunis: 65620902
Darba laiks: P.-C. no 9.00 līdz 16.30
                     Pk.    no 9.00 līdz 15.00

Mācību centra „BUTS” Daugavpils fi liāle
Adrese: 18. novembra iela 18a - 208, Daugavpils
Tālrunis: 29132050
Darba laiks: P.-C. no 8.30 līdz 17.30
                     Pk.    no 8.30 līdz 16.15

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru ir uzsākusi Eiropas Sociālā 
fonda projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu. Tas norisi-
nāsies programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īs-
tenotajos pasākumos „Jauniešu garantijas” ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ie-
tvaros.

PAR BĒRNA 
PIEDZIMŠANAS PABALSTU

26. janvārī Krāslavas novada domes sēdē tika pieņem-
ti pašvaldības saistošie noteikumi „Par pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

Sakarā ar to, ka novada dome saņēma iedzīvotāju jautājumus par pa-
balsta piešķiršanas nosacījumiem, paziņojam, ka saistošie noteikumi 
„Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, tāpat kā visi citi 
saistošie noteikumi, ko pieņem pašvaldība, tiek nosūtīti saskaņošanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

Kad novada dome saņems ministrijas atzinumu, tad saistošie notei-
kumi „Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” tiks publicēti 
tīmekļa vietnē www.kraslavasvestis.lv un domes ofi ciālajā informatīva-
jā izdevumā „Krāslavas Vēstis”. 

Sekojiet līdzi informācijai!
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27. janvārī veselības mi-
nistre devās darba vizītē uz 
Latgali un šī brauciena ie-
tvaros apmeklēja Krāslavu. 
Ministre satikās ar Krāsla-
vas novada domes priekš-
sēdētāju Gunāru Upenieku 
un tad Krāslavas slimnīcas 
galvenā ārsta Aleksandra 
Jevtušoka pavadībā apska-
tīja vietējo veselības aprū-
pes iestādi. Vizītes noslē-
gumā Anda Čakša sniedza 
nelielu interviju.

- Kādus jautājumus jūs ap-
spriedāt tikšanās laikā ar paš-
valdības vadītāju un slimnīcas 
galveno ārstu?

- Ņemot vērā reģionālo slim-
nīcu reformas plānu, mēs pār-
runājām stacionāro ārstniecības 
iestāžu strukturālo izvietojumu, 
kas paredz, kurās slimnīcās tiks 
nodrošināti vissarežģītākie pakal-
pojumi un kurās – vienkāršākie. 
Jaunajā slimnīcu tīklā Krāslavas 
slimnīcai ir paredzēta nozīmīga 
loma – atbalsta funkciju darbība. 
Ārstējot pacientus ar hroniskām 
saslimšanām, ir svarīgi, lai vese-
lības aprūpes iestāde atrastos pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Otrkārt, mēs apspriedām 
Krāslavas slimnīcas darba rezul-
tātus pacientu ārstēšanas procesā, 
kā arī izvērtējām veikto operāciju 
skaitu. 

Treškārt, runājām par to, kā 
veicināt reģionālo un nelielo slim-
nīcu sadarbību. Jebkurā Latvijas 
reģionā cilvēkiem ir jābūt pieeja-
miem veselības aprūpes pakal-
pojumiem, iedzīvotājiem ir jābūt 
pārliecinātiem par to, ka viņiem 
vienmēr tiks nodrošināta medicī-
niskā palīdzība. 

- Jūs apmeklējāt Krāslavas 
slimnīcu, apskatījāt telpas un 
aprīkojumu, parunājāt ar per-
sonālu. Kāds ir jūsu viedoklis?

- Ar lielu cieņu izturos pret Jev-
tušoka kungu - Krāslavas slimnī-
cas vadītāju. Viņš ir pieredzējis 
pārvaldes sfēras speciālists un labi 
zina, kā jāorganizē darbs slimnīcā. 
Ir jāuzsver, ka Krāslavā ir vēroja-
ma veiksmīga slimnīcas, pašval-
dības un valsts iestāžu sadarbība, 
pateicoties tam, mēs kopā rūpēja-
mies par iedzīvotāju veselību. 

Pozitīvs ir arī tas fakts, ka 
Krāslavas slimnīcā ir pietiekams 
medicīnas māsu resurss. Tas ir ērti 
gan iedzīvotājiem, gan personā-
lam – šajā ēkā atrodas pansionāts, 
sociālās gultas, medicīniskā pa-
līdzība tiek sniegta ambulatorajā 
nodaļa. Tagad vēl jāpadomā par 
to, kā iesaistīt jau izveidotajā sis-
tēmā arī ģimenes ārstus, kas varē-
tu dežurēt slimnīcā, vērojot savus 
pacientus ar hroniskām slimībām. 

Jautājums par Krāslavas slim-
nīcas pieņemšanas nodaļu, kurai 
jau sen ir nepieciešams remonts, 
noteikti tiks izskatīts , lai sakārtotu 
šo slimnīcas nodaļu, nav nepiecie-
šams ļoti liels fi nansējums. 

- Garās rindas pie speciālis-
tiem – šī problēma pastāv ne 
tikai lielo, bet arī mazo pilsētu 
medicīnas iestādēs. Vai Veselī-
bas ministrija plāno veikt kādus 
pasākumus, lai sakārtotu esošo 

sistēmu?
- Šogad mēs piešķīrām medicī-

nas pakalpojumu pieejamības no-
drošināšanai papildus fi nansējumu 
- 16 milj. eiro. Ceram, ka pacienti, 
kas ārstējas ambulatori, noteikti 
izjutīs pārmaiņas. Daudzviet rin-
das veidojas sakarā ar to, ka trūkst 
speciālistu. Lai ārsti un medmāsas 
neaizietu no darba valsts sektorā, 
ir jāpaaugstina darba algas. 

Šo problēmu risināšana ir atka-
rīga no fi nansējuma. Ja 12% no 
valsts budžeta tiktu piešķirti me-
dicīnas jomai, mēs varētu spriest 
par efektīvu veselības aprūpes 
sistēmu. 

- Nesen ir sācies jaunais gads. 
Ko jūs gribētu novēlēt mūsu no-
vada iedzīvotājiem? 

- Bez šaubām, ir svarīgi, lai 
mums būtu laba veselības aprūpes 
sistēma. Taču tikpat svarīgi ir arī 
pašiem rūpēties par savu veselī-
bu. Ir jāņem vērā arī tādi aspekti 
kā veselīgs uzturs, aktīvs dzīves-
veids, kā arī 8 stundu miegs. Ir 
jācenšas izvairīties no stresa situā-
cijām, mazāk smēķēt, mazāk lietot 
alkoholu. Vārdu sakot, investējiet 
savā veselībā, savā dzīvesveidā un 
neslimojiet!

- Paldies!
Elvīra Škutāne, autores foto

ANDA ČAKŠA:
 „Jebkurā Latvijas reģionā cilvēkiem ir jābūt 
pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem”

UZSĀKTI SPORTA ZĀLES
 CELTNIECĪBAS PRIEKŠDARBI

Ir uzsākti sporta zāles būvniecības priekšdarbi blakus 
Krāslavas pamatskolai. Piebūve skolas tagadējai sporta 
zālei atradīsies pagalmā, skolas ziemeļu pusē.

Līgums par būvdarbu veikšanu ir noslēgts ar uzņēmumu „Jēkabpils 
PMK”, piešķirtā fi nansējuma summa - 1 259 145 eiro. 

Saskaņā ar projektu piebūvei būs trīs stāvi (trešais stāvs ir paredzēts 
ventilācijas ierīkošanai) . 

Šeit tiek plānots izvietot Krāslavas Sporta skolu un nodrošināt sporta 
stundu norisi Krāslavas pamatskolas audzēkņiem. 

Pirmajā stāvā ir paredzētas telpas basketbola, rokasbumbas un telpu 
futbola spēlēm, kā arī 3 skrejceliņi ar kopējo platumu 3,75 m. Skrejce-
liņi ir paredzēti arī tagadējā sporta zāles teritorijā, tādēļ to kopgarums 
sasniegs 60 m. Skrejceliņu galā tiks ierīkota tāllēkšanas bedre. 

Telpās, kur atrodas tagadējā Krāslavas pamatskolas sporta zāle, tiek 
plānotas vieglatlētikas nodarbības. Šeit tiks izvietots ārsta kabinets, 
treneru kabineti, sporta inventāra noliktava, garderobes, kurās būs arī 
tualetes un dušas telpa, kā arī citas palīgtelpas un tehniskās telpas. 

Sporta zāles otrajā stāvā atradīsies telpas brīvās cīņas nodarbībām un 
vingrošanai. Tur plānotas arī piecas garderobes ar tualetēm un dušām. 
Vienā no garderobēm būs ierīkota sauna. Otrajā stāvā arī būs noliktava 
inventāram, kabineti un tehniskās telpas. 

Informāciju sagatavoja 
Elvīra Škutāne

Š.g. 31. janvārī norisinājās ik-
gadējā Latgales kulinārā mantoju-
ma biedru sanāksme „Andrupenes 
lauku sētā” Dagdas novadā. Sa-
pulces laikā, kā ierasts, tika veikts 
atskats uz paveiktajiem darbiem, 
kā arī izrunāti plānotie veicamie 
darbi un mērķi. Katru gadu biedri 
saņem diplomus, kuri apstiprina 
tiesības būt par pilntiesīgu Lat-
gales kulinārā mantojuma tīkla 
biedru. Šobrīd biedrība „Latga-
les kulinārā mantojuma centrs”, 
kas ir nodibināta 2013. gada 6. 
decembrī, apvieno 35 biedrus no 
Latgales reģiona. Šī gada sāku-
mā biedrībā ir iestājušies 4 jauni 
biedri - Šmakovkas muzejs no 
Daugavpils, SIA „Ariols” un vies-
nīca „Lucia” no Ludzas un atpū-
tas vieta „Skaistā Rāzna” no Rē-
zeknes novada. Mums ir patiess 
prieks, ka biedru skaits katru gadu 
pieaug.

Ar šo gadu Eiropas reģionālā 
kulinārā mantojuma tīkls papla-

šinās Latvijas mērogā un tajā ir 
iestājušies pirmie biedri no Kur-
zemes - PIKC „Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikums” un 
Smiltenes tehnikums no Vidze-
mes. 

Atskatoties uz pagājušo gadu, 
jāmin, ka Eiropas kulinārā man-
tojuma portālā www.culinary-
heritage.com Latgales kulinārā 
mantojuma tīkls pēc apmeklētības 
starp 44 Eiropas reģioniem ie-
ņem 6 vietu. 2 gadu laikā Latga-
les reģiona informāciju apskatījās 
156 811 portāla apmeklētāji.  Šis 
ir ļoti labs rādītājs, kas motivē 
strādāt arvien labāk, piedalīties 
kopīgajos kulinārā mantojuma pa-
sākumos – gadatirgos, festivālos, 
apmācībās, pieredzes apmaiņas 
braucienos u.c.

Katrs kulinārā mantojuma 
biedrs ir unikāls un īpašs, un tajā 
pašā laikā jūtas kā viens vesels 
un vienots kopā ar kulinārā man-
tojuma komandu, kurā mēs cits 

citam uzlādējam ar savu pozitīvo 
enerģiju, dodam cits citam spēku 
turpināt strādāt un attīstīt savu 
uzņēmumu, savu novadu, savu 
reģionu un savu valsti! Katrs ar 
lepnumu pārstāvam vienoto Lat-
gales kulinārā mantojuma tīklu, 
kura mērķis ir iesaistīt un apvie-
not Latgales novada ēdināšanas 
sektora uzņēmumus, tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējus, mājražotā-

jus, amatniekus, ražotājus, pašval-
dības, tādējādi veicinot Latgales 
kulinārā mantojuma un tradīciju 
saglabāšanu, kā arī sekmējot na-
cionālās virtuves attīstību un po-
pularizējot reģionālo produkciju. 

Šīs nedēļas nogalē no 3. līdz 
5. februārim visi interesenti tiek 
aicināti uz ikgadējo starptautisko 
tūrisma izstādi „Balttour 2017”, 
kas notiks Rīgā. Izstādes ietvaros 

varēs iepazīties ar Latgales kuli-
nārā mantojuma jauno brošūru un 
piedāvājumiem!

Cilvēks nevar labi domāt, labi 
mīlēt, labi gulēt, ja nav labi pa-
ēdis!/Virdžīnija Vulfa

Lai mums visiem labi garšo!
Informāciju sagatavoja 

biedrība 
„Latgales kulinārā 

mantojuma centrs” 

LATGALES KULINĀRĀ MANTOJUMA BIEDRU SANĀKSME

2017. gada 28. janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā notika XXII Latvijas mūzikas skolu pūšamins-
trumentu izpildītāju konkurss, kurā veiksmīgi piedalījās 
Krāslavas Mūzikas skolas 3. klarnetes spēles klases au-
dzēknis, konkursa jaunākais dalībnieks, Jānis Vorslovs. 

Jaunā muzikanta pedagogs ir Jānis Greckis, koncertmeistare - Alla 
Kuzmiča. 

Jānis mācās Krāslavas pamatskolas 4. klasē. Jau divas vasaras savu 
individuālo meistarību papildina Latvijas mūzikas skolu audzēkņu ra-
došajā nometnē „Plus”, kur sagatavo dalībniekus Latvijas Jauniešu pū-
tēju orķestrim. Jānis ir aktīvs skolas saksofonistu orķestra un „Lauku 
kapelas” dalībnieks. 

 ATZĪSTAMS SNIEGUMS
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Nekorektas replikas, ko izteica 
sapulces priekšsēdētājs Vasilijs Zai-
cevs, bija adresētas SIA „Krāslavas 
nami” vadītājam Valērijam Maslo-
vam un pašvaldības vadības pār-
stāvim Aleksandram Jevtušokam 
(„Paklusējiet, es šeit esmu priekš-
sēdētājs, bet kas esat jūs?”, „Neie-
jaucieties! Kad es jums atļaušu, tad 
runāsiet!”) un skanēja ar tādu into-
nāciju, ka bija saprotams, klausīties 
un sadzirdēt amatpersonas, kas bija 
uzaicinātas uz sapulci, šeit nevēlas. 

Taču pēc visām apsūdzībām, ko 
sapulces priekšsēdētājs izvirzīja V. 
Maslovam, mājas iedzīvotāji tomēr 
sāka paši uzdot viesiem jautājumus 
un lūgt padomus par to, kā var atri-
sināt to vai citu konkrētu problēmu.

Uz jautājumiem atbildēja uzņē-
muma „Krāslavas nami” vadītājs 

Valērijs Maslovs.
- Kāpēc zemes platība, ko notei-

ca uzņēmums „Krāslavas nami” 
un kas ietilpst mājai piegulošajā 
teritorijā, neatbilst platībai, kas 
ir norādīta Zemesgrāmatā?

- Zemes gabala platību mērīja 
sertifi cēts mērnieks. Ja zemes īpaš-
nieki nepiekrīt šiem rādītājiem, tad 
viņiem ir tiesības tos apstrīdēt. Ja 
pārbaudes rezultātā atklāsies kļū-
da, tad uzņēmums veiks atbilstošu 
pārrēķinu.

- Kā var samazināt zemes platī-
bu, kas ietilpst mājai piegulošajā 
teritorijā, lai maksa par apsaim-

niekošanu būtu mazāka?
Uz jautājumu atbildēja novada 

domes juriste Kristīne Pudnika: 
- Saskaņā ar spēkā esošo likum-

došanu pašvaldībai nav tiesību 
pārskatīt zemes gabala platību, kas 
ietilpst mājai piegulošajā teritorijā. 
Ar šo jautājumu ir jāvēršas tiesā.

- Kāpēc sētnieks, kuram ir jā-
kopj teritorija blakus mājai, kopj 
arī ietvi Raiņa ielā, bet dzīvokļu 
īpašniekiem par to ir jāmaksā?

- Saskaņā ar pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem fi ziskās un 
juridiskās personas, kuru īpašumā, 
valdījumā, lietojumā, nomā vai 
apsaimniekošanā atrodas namīpa-
šumi, ēkas un būves, ir atbildīgas 
par to uzturēšanu kārtībā. Pilsētā ir 
vairākas mājas, kuru teritorijā sēt-
nieki kopj gan piegulošo zaļo zonu, 

gan ietvi.
- Kādi uzņēmuma izdevumi ir 

iekļauti rēķina sadaļā „Piegulošās 
teritorijas sanitārā uzkopšana”? 

- Šos izdevumus veido sētnieka 
darba alga, divu traktoristu darba 
alga, traktoru apkalpošana (kuri-
nāmais, apdrošināšana, remonts 
utt.). Šie izdevumi tiek proporcio-
nāli sadalīti visām mājām. Pilsētā 
ir mājas, kuru iedzīvotāji atteicās 
no sētniekiem un paši nodarbojas 
ar teritorijas sakopšanu. Lai būtu 
iespējama tāda lēmuma pieņemša-
na, ir nepieciešamas 51% dzīvokļu 
īpašnieku balsis.

- Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 1014 (09.12.2008.) 23. pantā 
ir noteikts, ka pārvaldniekam 
ir pienākums paziņot dzīvokļu 
īpašniekiem vai to pilnvarotai 
personai par kārtējo remontdar-
bu veikšanu dzīvojamā mājā un 
pieaicināt attiecīgo personu pie-
dalīties veikto darbu pieņemša-
nā. Kāpēc uzņēmums nepilda šīs 
noteikumu prasības?

- Iepriekšminētajos noteikumos 
ir veikti grozījumi, kas stājās spēkā 
2014. gadā, un 23. punkts tika iz-
svītrots no šiem noteikumiem. 

- Kāpēc bez iedzīvotāju ziņas ir 
samazināta summa, ko dzīvokļu 
īpašnieki iemaksā uzkrājumu 
fondā?

- Katru gadu oktobrī dzīvokļu 
īpašnieku rēķinos ir informācija 
par to, cik būs jāmaksā par mājas 
apsaimniekošanu nākamajā gadā, 
kā arī ierosinājums izmantot savas 
tiesības iepazīties ar tāmi. Diemžēl 
no visas pilsētas pie mums atnāk 
un iepazīstas ar tāmi tikai daži cil-
vēki. Uzkrājumu fonda summu var 
mainīt pēc dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulces lēmuma. Uzņēmums no-
rāda, kādiem mērķiem ir nepiecie-
šamas iemaksas uzkrājumu fondā. 
Ja dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmu-
mu tērēt šos līdzekļus kaut kādiem 
citiem mērķiem, tad ir nepiecie-
šams atbilstošs dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmums. 

- Kāpēc mājai ir radies parāds?
- 2009.-2010. gadā, krīzes situā-

cijas periodā, visām pilsētas mājām 
tika noteikta vienāda maksa par 
apsaimniekošanu, kaut gan fak-
tiski dažām mājām izdevumi bija 
mazāki, bet citām - lielāki. Kad 
uzņēmums ieviesa citu apmaksas 
sistēmu un sāka aprēķināt apsaim-
niekošanas maksu katrai mājai at-
sevišķi, dažām mājām izveidojās 
parāds, tāpēc ka līdzekļi, kas fak-
tiski tika tērēti apsaimniekošanai, 

norādītājā periodā pārsniedza ie-
maksāto summu. 

- Kādiem mērķiem tiek tērēti 
līdzekļi, kurus iegūst, pārdodot 
elektrību, ko izstrādā 2000. gadā 
uzstādītais turboģenerators?

- No juridiskās puses mājas dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulce ne-
drīkst pieprasīt paskaidrojumus 
sakarā ar šādiem jautājumiem, bet 
es paskaidrošu. 

Turboģeneratora vērtība (kredīts 
tā iegādei) jau sen ir apmaksāta. 
Elektrību, ko ražo turboģenerators, 
zaļās enerģijas atbalsta program-
mas ietvaros iepērk valsts uzņē-
mums par cenu, kas ir trīs reizēs 
augstāka nekā tirgus cena.

Ar ES fondu fi nansējuma (40%) 
piesaistīšanu un par uzņēmuma lī-
dzekļiem mēs nomainījām pilsētā 
2/3 siltumtīklu. Kredīts 1,5 miljonu 
apmērā, kas tika paņemts siltumtīk-
lu renovācijai 2013. gadā, pagājušā 
gada novembrī tika dzēsts, izman-
tojot līdzekļus, ko iegūstam, pārdo-
dot elektrību. Ja nebūtu šo līdzekļu, 
tad kredītsaistības būtu paredzētas 
divdesmit gadiem un tiktu iekļautas 
tarifā. 

Pēdējo reizi apkures tarifs pilsē-
tā tika mainīts 2008. gadā. Kopš tā 
laika kurināmā cenas tika paaugsti-
nātas jau vairākas reizes, tika pacel-
ta minimālā darba alga, taču tarifs 
netika mainīts, tāpēc ka tajā kā sa-
stāvdaļa (7-8 eiro par megavatstun-
du) ir iekļauti ienākumi, ko iegūst, 
pārdodot elektrību. 

Diemžēl valdība pieņēma lēmu-
mu pārtraukt šo atbalsta program-

mu no 2017. gada vasaras. 
- Kāpēc dažos dzīvokļos ir silti, 

bet citos - auksti? 
- Šī situācija ir saistīta ar apkures 

sistēmas iekšējo disbalansu. Ir ne-
pieciešams, lai konkrētu dzīvokļu 
īpašnieki vērstos uzņēmumā ar ie-
sniegumu par to, ka tāda problēma 
pastāv, tad mūsu speciālisti pārbau-
dīs apkures sistēmas darbību.  

Uzņēmuma vadītājam bija uzdoti 
ne tikai jautājumi, bet tika izteiktas 
arī sūdzības. 

Kādā no dzīvokļiem bateriju 
nomaiņa tika veikta ziemas laikā, 
bet ūdens bija noliets pagrabā. Jau 
vairākas reizes avārijas brigādes 
darbinieki, kas ieradās izsaukuma 
vietā, bija reibuma stāvoklī. Mājas 
pagrabā daži iedzīvotāji rīko „kaķu 
patversmes”, kas lielākajai daļai ie-
dzīvotāju nepatīk. 

Valērijs Maslovs paskaidroja, 
ka par tādiem gadījumiem kā ne-
sankcionētā bateriju nomaiņa un 
par iereibušajiem darbiniekiem ir 
nepieciešams paziņot uzņēmumam 
„Krāslavas nami”. Tad vadība var 
veikt atbilstošus pasākumus un 
sodīt vainīgos. Kas attiecas uz klai-
ņojošo kaķu barošanu, tad apsaim-
niekošanas uzņēmuma pienākumos 
neietilpst cīņa ar klaiņājošajiem 
dzīvniekiem, šī problēma ir jārisina 
pašiem iedzīvotājiem. Ja ir tādi mā-
jas iedzīvotāji, kas pārkāpj sabied-
riskās kārtības noteikumus, tad ar 
iesniegumu ir jāvēršas pašvaldības 
policijā. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KATRS DZIRD TO, KO VĒLAS SADZIRDĒT
Kā zināms, par prasmi risināt problēmas liecina prasme sasniegt kompromisu.
Vai mājas Raiņa ielā 6 dzīvokļu īpašnieku sapulce, kas pagāja janvāra beigās, tika 

organizēta ar mērķi rast konsensu ar apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvjiem un līdz 
ar to atrisināt visas sasāpējušās problēmas? Vērotājam no malas ir grūti viennozīmīgi 
atbildēt uz šo jautājumu.

27. janvāra vakarā Krāslavas 
novada centrālā bibliotēka rīkoja 
pateicības pasākumu lasītājiem 
- grāmatu dāvinātājiem „Grāma-
tu - bibliotēkai”, kurā iestādes 
kolektīvs sirsnīgi pateicās tiem 
Krāslavas iedzīvotājiem, kuri bib-
liotēkai dāvinājuši labas un vērtī-
gas grāmatas. 

Bibliotēkas labdariem nelielu 
koncertu sagatavoja Krāslavas 
pamatskolas popgrupa „Notiņas” 
(vadītāja Ināra Krute) un Alek-
sandra Boginiča deju skolas au-
dzēkņi Viktorija Purpiša un Dairis 
Gasperovičs. Dzeju lasīja skatu-
ves runas konkursu dalībnieks, 
pamatskolas 3. klases skolēns Ri-
hards Sitniks, savukārt bibliotēkas 
darbinieces pēc pasākuma svinī-
gās daļas aicināja visus iedzert 
tasi kafi jas vai tējas un nogaršot 
pašceptos pīrāgus.

Uzrunājot ziedotājus, novada 

centrālās bibliotēkas vadītāja Va-
lentīna Magidas sacīja, ka cilvēks 
jau kopš bērnības ir zinātkārs, 
daudz ko redz, jūt un saprot, bet 
viņam gribas zināt vēl vairāk. 
Tāda iespēja cilvēkam tiek dota, 
kad viņš lasa grāmatu. Viņa arī at-
gādināja, ka tieši šajā laikā - 1935. 
gada 28. janvārī - Ministru prezi-
dents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar 
Draudzīgo aicinājumu, mudinot 
tautiešus atcerēties savas skolas, 
bibliotēkas un dāvināt tām grāma-
tas. Tikai 1993. gadā Draudzīgais 
aicinājums atkal bija atjaunots, 
kad mūsu brīvvalsts iedzīvotāji, 
radošās personības, politiķi sāka 
dāvināt skolām un bibliotēkām 
grāmatas. Šie dāvinātāji ir ļoti da-
žādi - gan veci cilvēki, kuri varbūt 
nestrādā algotu darbu, gan strādā-
jošie skolotāji, mediķi, juristi u.c. 

Vecākā bibliotekāre Viktorija 
Slesare aicināja labvēļus, kuri dā-

vinājuši grāmatas, saņemt nelielu 
suvenīru – zīmuli ar klāt pievieno-
tu bibliotēkas logo. 

Viens no bibliotēkas apmeklētā-
jiem - Eduards Danovskis - dalī-
jās atmiņās un izteica novēlējumu 
bibliotēkai: „Skolā bērni runāja, 
ka ir tāda maģijas grāmata - mel-
nas lapas ar baltiem burtiem. Es, 
mazs knauķis, aizgāju uz bibliotē-
ku un jautāju pēc melnās maģijas 
grāmatas. Bibliotekāre brīdi pado-
māja un iedeva man grāmatiņu par 
ateismu, kuru es izlasīju (publika 
stāstījumu uzņēma ar sirsnīgiem 
smiekliem un skaļiem aplausiem). 
Mūsdienās grāmatas ir dārgas, ne 
visi var atļauties tās nopirkt. Bib-
liotēka ir bijusi un būs kā sociālais 
lifts. Jebkurš cilvēks Latvijā, ja ir 
tieksme pēc zināšanām, ar biblio-
tēkas starpniecību šīs zināšanas 
varēs gūt, un viņam tās noderēs. 
Esmu pats sevi audzinājis un iz-
audzinājis, pateicoties grāmatām. 
Grāmatas kā cilvēkus vajag šķi-

rot, lai labo grāmatu būtu daudz. 
Mūsu bibliotēka plaukst, tā tik tu-
rēt! Šo ziedu, kas man šodien ro-
kās, dāvināšu bibliotēkas vadītājai 
Valentīnai.” 

Krāslavas novada  centrālās 
bibliotēkas lasītāju skaits patiesi 
pieaug, neraugoties uz faktu, ka 
iedzīvotāju skaits novadā saru-

cis. Kā sacīja bibliotēkas vadītā-
ja, grāmata ir mūsu valstiskuma 
pamats. Var mainīties laiki, nākt 
jaunas tehnoloģijas, dažādojas 
iespējas lasīt, bet neviens nekad 
neatsvērs tās sajūtas, kas pārņem 
mūs, paņemot rokās grāmatu!

Juris Roga,
autora foto

PASAKA PALDIES PAR GRĀMATĀM
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Es braukšu raibs?
1986. gadā Māris absolvēja Rēzeknes Lie-

tišķās mākslas vidusskolu, dekoratīvās no-
formēšanas nodaļu. Latvija tolaik vēl nebija 
atguvusi neatkarību, un PSRS laikos nofor-
mētāji, nīkdami partijas organizatora kabine-
tā, īsti izpausties nevarēja. Pēc dienesta armi-
jā Māris vispār neatrada pielietojumu savai 
profesijai un devās strādāt uz kultūras namu, 
nodarbojās ar jaunatni, rīkoja pasākumus, līdz 
pagājušā gadsimta 90 gadu vidū pievērsās au-
tomašīnu remontam. Viņa tēvam Dagdā pie-
derēja zemnieku saimniecība „Ločmeļi”, tās 
paspārnē tika izveidots autoserviss. Tā dzīvē 
sagadījās, ka Māri vairāk atpazīst kā krāso-
tāju, bet patiesībā viņš veica arī auto riktēša-
nas, virsbūves ģeometrijas atjaunošanas un 
citus darbus, jo nelielos servisos viens cilvēks 
dara visu no sākuma līdz galam. Strādājot ser-
visā, viņš iegādājās pirmo aerogrāfi jas pistoli, 
ar ko ļoti patika radīt zīmējumus uz metāla, 
bet sākotnēji nevienu vietējo klientu nevarēja 
ierunāt ļaut apzīmēt viņa braucamo. 

„Kā tas izskatīsies, es braukšu raibs?”, bira 
jautājumi, lai gan acīs varēja manīt kārdināju-
mu, bet drošsirdīgo nebija. 

Atvaino, mašīnas vairs nav…
Pirmsākumos Māris šo darbu piedāvāja pat 

par baltu velti, sak, paskatīsimies, vai labi iz-
skatīsies, vai patiks! Pirmais klients uzradās 
no Daugavpils – tur jaunieši jau bija atraktī-
vāki, drošāki un nekautrējās darīt neierastas 
lietas. Sākumā tika pārbūvēta virsbūve, pēc 
tam ar aerogrāfi jas pistoli uz mašīnas virsbū-
ves tapa dekoratīvi elementi. Ar klientu bija 
vienošanās par reklamēšanos kādā pasākumā. 
Diemžēl jau pēc mēneša vienās jauniešu sa-
censībās mašīna tika sasista un vairs nebija  
atjaunojama. 

„Atvaino, mašīnas vairs nav,” Māris sadzir-
dēja telefona klausulē, kad painteresējās par 
vienošanās izpildi. 

Pirmo un vienīgo reizi Ķīpsalā
Līdz pat 2000. gadam nekāda liela pasūtī-

jumu plūsma aerogrāfi jas darbiem nebija, bet 
interese par to manāmi auga. Ļoti aktivizē-
jās Daugavpils jaunieši, viņi paši sameklēja 
Māri, pēc tam pievienojās motociklisti, un 
viss aizgāja savu ceļu. Pirmā un vienīgā izstā-
de, kurā varēja redzēt Māra apgleznotos auto, 
notika 2004. gada pavasarī Ķīpsalā, kurā tika 
prezentēta viena mašīna no Daugavpils un 
viena no Krāslavas. Īpašniekiem bija prieks, 
ka mašīna izstādē, Mārim - reklāma. Balvas 
nekādas nesaņēma, jo tajā laikā nebija aero-
grāfi jas godalgas kā tādas, bija par labāko 
tjūningu, par labāko audiosistēmu un citas. 
Bet gandarījums tomēr bija, jo apmeklētājiem 
bija interese par šiem auto un viena no mašī-
nām iekļuva autotehnikai veltītajā prospektā. 
Dagdā Mārim viss gāja no rokas, un līdz pat 
2000. gadam viņš neplānoja atgriezties savā 
dzimtajā pilsētā – Krāslavā. Taču viņam bija 
sapnis, ko nevarēja realizēt mazpilsētā. 

Liktenīga tikšanās
„Latvijā tolaik nemācīja ne auto virsbūvju 

meistarus, ne krāsotājus, bet es vēlējos nodot 
savas zināšanas nākamajām paaudzēm un 
sapņoju atvērt pats savu skolu, sadarbojoties 
kopā ar kolēģiem Rīgā, kuriem šajā jomā bija 
milzīga pieredze,” stāsta Māris. „Kopīgi raks-
tījām jaunu mācību programmu, sniegt savu 
atbalstu bija gatavi vietējie uzņēmēji, kuri sa-
prata ieguvumus. Latvija jau ar vienu kāju jau 
bija Eiropā, un uzņēmēji atklāti runāja par ce-
rībām saņemt Eiropas fi nansējumu, jo uz viņu 
bāzes jaunatne izglītotos, viņiem būtu pašu sa-
gatavoti speciālisti. Jau bija sarunāti pazīstami 
pasniedzēji no Rīgas – profesionāli vīri, kuri 
bija gatavi braukāt reizi nedēļā uz Krāslavu 
un strādāt. Vārdu sakot, visi priekšnoteikumi 
bija. Speciāli nodibināju sabiedrisko organi-
zāciju „Krāslavas amatnieks”, bet neizdevās 

noslēgt sadar-
bības līgumu 
ar Latvijas 
Amatniecības 
kameru. Atbraucu mājās, 
rokas nolaidās. Izrādījās, 
ka arī vietējie uzņēmēji, kuri bija gatavi fi -
nansēt šo visu pasākumu un piešķirt telpas, 
neaprēķināja savas iespējas - pietrūka līdzek-
ļu. Es vēl kādu laiku spirinājos, beidzot arī 
padevos - turpināju darīt savu ierasto darbu, 
līdz kādā no servisiem nejauši satiku Arkādiju 
Petaško, kurš tolaik vadīja RVT fi liāli Krāsla-
vā. Arkādijs sūkstījās, ka arvien mazāk jau-
niešu nāk apgūt profesiju. Es pārmiju dažus 
vārdus, sacīju, ka Latvijā neviens nemāca ne 
auto krāsotājus, ne virsbūvju meistarus, kas 
jauniešiem būtu saistošas specialitātes. Viņš 
aizdomājās un aizbrauca. Pēc kāda laika sa-
meklēja mani un jautāja tieši, vai es uzņemšos 
to, par ko bija saruna? Protams, tas taču bija 
mans sapnis! Parādīju rīdziniekiem savus ma-
teriālus par programmām, ko savulaik rakstī-
ju. Viņi tos pielaboja, ministrija apstiprināja, 
viss aizgāja. Saprotiet pareizi - auto virsbūves 
remontatslēdznieku apmācība Krāslavā pilnī-
bā ir Arkādija nopelns, cepuri nost viņa priek-
šā. Es viņam tikai ieteicu, devu ideju.”

Bez liekām ilūzijām
Pats Māris tomēr nepalika malā, šodien 

viņš ir viens no skolas pasniedzējiem, kura 
krāsošanas prasmes, kā arī to, kā viņš tās no-
dod audzēkņiem, ir pamanījuši un novērtējuši 
tehnikuma sadarbības partneri gan no Igauni-
jas, gan Lietuvas. Nesen Māris atgriezās no 
Tartu, kur tikās ar igauņu kolēģiem un viņu 
izglītojamajiem, kurus, neskatoties uz valo-
das barjeru, spējis aizraut tāpat, kā mūsējos 
Krāslavā. Jautāsiet, kāds gan sakars topoša-
jiem auto virsbūves remontatslēdzniekiem 
ar krāsošanu? Izrādās – ir! Un ne jau tajā, ka 
viņus visai bieži pasākumos Krāslavā redzam 
ar krāsu pulevizatoru un aerogrāfi jas pistoli 
rokās. Māris pat uzsver saviem audzēkņiem 
un viņu vecākiem, lai nesasapņojas - tehniku-
ma fi liālē nemāca ne krāsotājus, ne auto virs-
būves apgleznotājus.

Māris: „Kad sākām strādāt pie auto virsbū-
ves remontatslēdznieku programmas, uzreiz 
pateicu, ka tajā vajag iekļaut priekšmetu, kas 
saucas koloristika. Ja sabuktēts auto nonāk 
remontā, tas ir jāriktē, krāsa sabojāsies, būs 
jāatjauno krāsojums. Koloristika māca saprat-
ni par šo procesu: kā sagatavot virsmu, kādi 
nākamie darbi ir veicami. Šajā priekšmetā 

nav paredzēts eksāmens vai ieskaite – tas tiek 
mācīts saprašanas līmenī. Es 25 gadu laikā 
visu apguvu pats, ja tu vēlies šīs zināšanas -  

ņem! Ja tev tas 
vienalga – tā 
ir tava izvēle! 

Aerogrāfi ja ir neliela sadaļa šajā priekšmetā. 
Būtībā aerogrāfi ja ir veiksmīgs menedžmenta 
gājiens, lai studijām piesaistītu vairāk jaunie-
šu. Lai jaunie puikas iemācās, kā tehniski ra-
dīt zīmējumus uz auto virsbūves. Piemēram, 
klients grib strīpainu, sirsniņām, bumbiņām 
rotātu auto. To izdomāju pielikt klāt viena ie-
mesla dēļ – lai mūsu skolēni ir konkurētspējī-
gāki darba tirgū. Dzīve rāda, ka vecie meistari 
par jaunajiem, kuri parasti ir enerģijas pārpil-
ni, smīkņā - atnāk strādāt servisā zaļš puika, 
ko nu viņš tur māk un var? Te, izrādās, jaunais 
māk un var vairāk nekā pats smīkņātājs.”

Kad intereses sakrīt…
Lai arī tehnikuma fi liālē negatavo ne krā-

sotājus, ne auto virsbūves apgleznotājus, te 
Māra vadībā darbojas spēcīgs aerogrāfi jas 
pulciņš. Ar to šim pedagogam šķita par maz, 
un viņš izveidoja arī metāla dizaina pulciņu, 
līdz ar to pašam strādāt nākas vairāk nekā ie-
dalītās četras stundas nedēļā, bet ne jau tas vi-
ņam svarīgi. Galvenais, ka jauniešiem ir devis 
iespēju apgūt to, kas katru interesē visvairāk. 
Uzņēmēji un Krāslavas motociklisti saveda 
pulciņa vajadzībām dažādus metāllūžņus, no 
tiem top interesantas mākslas lietas. Ar me-
tināmo aparātu šeit darbojas ne tikai puiši, ir 
pat divas meitenes no Varavīksnes vidussko-
las, kuras no parastām skrūvēm sametina, 
piemēram, cilvēciņus. Nu kas var būt jaukāks, 
kad jaunieši sevi realizē dažādi! 

Māris: „Bērni ir jāmāca tā, kā tu pats gribi, 
lai tevi tā māca. Man mākslas skolā patika tie 
priekšmeti, kurus nespieda mācīties. Tad tu 
jūti, ka tas tevi aizrauj, paņem visu pilnībā, 
paliek atmiņā un mācību process ir pozitīvs. 
Runājot par aerogrāfi jas pulciņu, ir prieks, ka 
mūsu intereses sakrita ar Krāslavas motocik-
listiem jeb baikeriem. Viņiem gribas skaisti 
dekorētus močus, bet, kā es jokoju, man viņi 
ir reti klienti – negrib maksāt. Nav krāslavieši 
bagāti puiši, perfekta aerogrāfi ja maksā bargu 
naudu. Bet mūsu pulciņā var dabūt par vel-
ti, tiesa, savas fantāzijas jāpiezemē līdz tam 
līmenim, ko spēj uzzīmēt pulciņa audzēkņi. 
Jau pieteicās trīs motociklisti, divi pat ski-
ces iedeva un jau saskaņoja, un audzēkņi var 
sākt darboties. Rezultātā jaunieši apzīmēs 
īstu motociklu, nevis trenēsies uz papīra, bet 

motociklistiem bilde būs par baltu velti. Tikai 
krāsas pašiem būs jānopērk. Ja viss izdosies, 
vasarā gribam sarīkot pulciņa radošo darbu 
izstādi, arī močus varēsim parādīt.”

Puikas, meitenes, jūs spējat!
Māris stāsta, ka labs aerogrāfi jas darbs, kas 

piekaļ skatienu, spīd un laistās, maksā dārgi, 
ļoti dārgi. Ne visi uz to parakstās. Taču jeb-
kurā gadījumā, tie kuri apmeklē aerogrāfi jas 
vai metāla pulciņu, ir lielāki ieguvēji nekā tie, 
kuri neizmantoto šo iespēju sevis pilnveido-
šanai un apgūst tikai programmu. Māris pār-
liecināts, ka jaunietis, kas pratīs veikli rīko-
ties ar aerogrāfi jas pistoli, varēs ne tikai otru 
algu pa vakariem pelnīt, bet arī darbu vieglāk 
sameklēt. Darba devējs no diviem citādi lī-
dzīgiem kandidātiem izvēlēsies to, kurš māk 
šo knifu. Vēl viens pluss - ja apgleznots auto 
iekļūst satiksmes negadījumā, atjaunot zīmē-
jumu parasti brauc pie tā, kurš taisījis aerogrā-
fi ju, jo tas var visu paveikt ātrāk un precīzāk.

Māris: „Bērns, jaunietis patiesībā spēj visu, 
saviem audzēkņiem mēģinu to iepotēt. Rē-
zeknes mākslas vidusskolā viens pasniedzējs, 
slavens mākslinieks, audzēkņiem sacīja: „Mā-
cieties, ko pasniedzam, bet dariet pa savam, jo 
skola jūs sabojās!” Šajos vārdos paslēpta dzi-
ļa doma. Ar vārdiem „tā var”, „tā nevar”, „tā 
drīkst”, „tā nedrīkst”, „tu māki”, „tu nemāki” 
mēs nodarām pāri. Bērns tos viegli pieņem: 
„Jā, es nemāku!” Atvērto durvju dienā sapul-
cējās forši jaunieši, uz visu skatās degošām 
acīm. Jautāju, kurš nemāk zīmēt? Visi pacēla 
rokas. Viņi iedomājas, ka jāzīmē kā māksli-
niekiem. Tak, nē! Kad praktiski sā kām darīt, 
paši bija izbrīnīti, cik labi sanāk.”

Autovirsbūves remontatslēdznieku profe-
siju tehnikuma Krāslavas fi liāles pasniedzēji 
māca pirmie un pirmo reizi. Tā ir starta po-
zīcija un milzīga atbildība, jo vairs nav tālu 
tas laiks, kad pēc pirmajiem diplomētajiem 
speciālistiem uzņēmēji vērtēs arī iestādes 
pedagogu darba kvalitāti. Kā Māris apgalvo, 
katrs to šeit apzinās un katrs cenšas savu dar-
bu paveikt pēc labākās sirdsapziņas, meklējot 
radošu pieeju jebkuru problēmu risināšanā, 
nereti ziedojot tam savu brīvo laiku.

Māksla caurvij visu
Intensīvi strādājot ik dienu, ir nepiecieša-

ma kvalitatīva atpūta. Māris savā būtībā ir 
dabas bērns. Kad viss ir līdz kaklam, projām 
uz lauku māju Izvaltas pagastā. Četros no rīta 
aust saule, aiz loga dzirdamas dzērves, daba 
mostas, tu malko kafi ju un klausies - kas var 
būt vēl labāks? Viņam patīk strādāt ar vecu 
kokmateriālu, atjaunot kaut kādu dekoru, un 
senajā lauku mājā ir, ar ko nodarboties. Kā 
jau māksliniekam, hobiji tā vai citādi tuvi 
mākslas jomai. Māris ir apguvis tetovēša-
nas mākslu, par ko interese radās uzreiz pēc 
mākslas vidusskolas pabeigšanas. Viņš stāsta, 
kad zīmējums top uz ķermeņa, tam visam ir 
cita piegarša nekā uz audekla vai metāla. Tieši 
zīmējums, Mārim īsti nepatīk tetovēt tekstus, 
jo tādā tetovējumā radošā ir nulle. Strādā kā 
printeris, kas drukā noteikta izmēra konkrētas 
līnijas nevis uz papīra, bet ādas. Nav intere-
santi. Sarunbiedrs novērojis, ka tetovēšanas 
procesā sāpes vieglāk pacieš vājais dzimums, 
vīrieši tik ilgi netur, un viņiem pārtraukumu 
vajag biežāk.

Vēl Mārim kopā ar sievu Zani patīk ceļot. 
Ir bijuši Indijā, divas reizes Taizemē – šīs val-
stis viņam patika visvairāk. Abas ļoti atšķirī-
gas. Indijā ir saskatāma stipra etniskā kultūra 
un vēsturiskais akcents. Taizemē, kur 80% ir 
budisms, var redzēt šīs reliģijas ietekmi uz 
audzināšanu. Viņš atceras, kā uz autobāna ie-
kļuva korķī, kas izveidojās priekšā notikušās 
avārijas dēļ. Kad ceļu atbrīvoja, braucot ga-
rām notikuma vietai, redzējuši, ka pie apgāztā 
busiņa ceļa malā stāvēja negadījumā iesaistī-
tā ģimene, un viņi katrai mašīnai paklanījās, 
šādi atvainojoties, ka aizturēja satiksmi. Ce-
ļojot iepazīsti citu kultūru un gūsti vērtīgas 
atziņas savai dzīvei. 

Juris Roga,
autora foto 

LAI TEVI MĀCA!

Pirmā un šobrīd vienīgā mācību iestāde, kas Latvijā gatavo autovirsbūves remontatslēdzniekus, ir Rīgas 
Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, kurā viens no pasniedzējiem ir Māris Ločmelis. 
Daudzi viņu pazīst kā auto un motociklu krāsotāju un apgleznotāju, bet retais zina, ka savulaik, kopā ar domu-
biedriem, Māris sapņoja atvērt pats savu autovirsbūves remontatslēdznieku apmācības iestādi mūsu pilsētā 
un nopietni strādāja pie šīs idejas realizācijas. 

MĀCĪT TĀ, 
KĀ PATS GRIBI, 
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RADOŠIE INFORMĀTIĶI
Janvāra beigās Krāslavas novada informātikas skolotāju 

metodiskā apvienība jau trešo gadu pēc kārtas organizēja 
konkursu „Radošie informātiķi” novada 5.-6. klašu skolē-
niem.

Konkursam, kas notika Krāslavas pamatskolas aktu zālē, pieteicās 
piecas komandas:  „Fiksiki” no Robežnieku psk. (sk. Ludmila Boloč-
ko); „Androidi” no Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu psk. (sk. Valentīna 
Račko);  „Rebella” no Krāslavas psk. (sk. Jeļena Japiņa, sk. Daiga Kuš-
nire); „Tornada” no Krāslavas Varavīksnes vsk. (sk. Ilona Kolodnicka, 
sk. Ņina Živuhina); „Indra” no Indras psk. (sk. Ilona Petunova).

Pasākums noritēja jautrā un draudzīgā atmosfērā Krāslavas pamat-
skolas 7. klašu skolnieču Alīnas Valteres un Lauras Kurpenikas vadībā.

Aktivitātes notika desmit stacijās. Uzdevumiem bija dažādas sarež-
ģītības pakāpes. Visgrūtāk bērni tika galā ar staciju „Datora Aizspogu-
lija”. Šajā aktivitātē vajadzēja noteikt sākotnējo rindkopu, kas bija sa-
mainīta uz pretējiem pēc jēgas, nozīmes vai izmēra vārdiem. Piemēram, 
vārdkopas „sega kaķim” sākotnējais variants ir „peles paliktnis”. Kamēr 
notika kapteiņu konkurss, pārējie dalībnieki piedalījās kopējā aktivitātē 
– „Zirnekļu tīkls”.

Divas stundas pagāja ļoti ātri. Pasākums noslēdzās ar „Atpūtas staci-
ju”, kad visi tā dalībnieki spēlēja spēli „Apķērīgās plaukstiņas”. 

Apkopojot visās stacijās paveikto, žūrija sarindoja komandas pēc ie-
gūto punktu skaita.

I vieta –„Tornada” /Krāslavas Varavīksnes vsk./ un „Rebella” /Krāsla-
vas psk./.

II vieta – „Indra” /Indras psk./.
III vieta – „Androidi” /Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu psk./ un „Fiksi-

ki” /Robežnieku psk./.
Liels paldies par konkursa atbalstu Krāslavas novada domes Izglītības 

un k ultūras nodaļai un Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevi-
čai. Paldies skolniecēm Alīnai Valterei un Laurai Kurpenikai par palī-
dzību pasākuma vadīšanā, Krāslavas pamatskolas skolotājai Skaidrītei 
Gasperovičai par palīdzību pasākuma iemūžināšanā un visiem informā-
tikas skolotājiem un dalībniekiem par piedalīšanos konkursā.

Noslēgumā skolēni atzinīgi novērtēja pasākumu, kas liecina par to, 
ka šāda veida aktivitātes ir jāorganizē biežāk. Tāpēc domāju, ka mēs 
tiksimies arī nākamgad.

 Jeļena Japiņa, 
Krāslavas novada informātikas MA vadītāja 

Pirms astoņiem gadiem biedrī-
ba „Siera klubs” izdeva grāmatu 
„Pasakas piena glāzē”, Latvijas 
14 skolu bērnu rakstītu un zīmētu. 
Pie lasītājiem atkal dodas grāmata 
„Piena pasaku kamoliņš”.  To ir 
veidojuši skolēni, bet nu jau no 48 
skolām. Arī Krāslavas pamatsko-
las 3.a klases skolēni, skolotājas 
Ināras Krutes mudināti un vecāku 
atbalstīti, iesaistījās šīs grāmatas 
tapšanā.

Biedrības „Siera klubs” valdes 
priekšsēdētāja Vanda Davidanova 
stāsta: „Siera klubs saņēma 600 
pasakas un vairāk nekā 200 zīmē-
jumus. Darbiņus nopietni izvērtē-
jām, izvēloties visinteresantākos, 
jo visus nopublicēt nevaram. Liels 
paldies skolēniem, kuri paši izvei-
doja brīnišķīgu un mīļu grāma-
tiņu. Paldies skolotājām, jo tieši 
jūs rosinājāt audzēkņus rakstīt un 
zīmēt, un biežas bija sarunas par 
pienu un no tā ražotajiem pro-
duktiem. Paldies atbalstītājiem: 
Eiropas Parlamenta deputātei 
Ivetai Grigulei, biedrībai „Lauk-
saimnieku organizāciju sadarbī-
bas padome”, piena pārstrādes 
uzņēmumiem, pilsētu un novadu 

pašvaldībām un citiem mūsu sa-
darbības partneriem un biedrības 
biedriem. Visi kopā mēs spējām 
Latvijas 24 novadu bērnu jaunra-
des darbiņus pārvērst skaistā un 
vērtīgā grāmatā, kurā piena pro-
dukti dzīvo, mīl, strīdas, lai katrs 
pierādītu savu pārākumu un sva-
rīgumu, arī ceļo, cīnās ar čipsiem 
un kolu, uzvar, raud un priecājas, 
svin Siera svētkus…”

Arī Krāslavas pamatskolas 3.a 
klases skolēnu Riharda Sitnika, 
Samantas Džastinas Riekstiņas, 
Santas Ostrovskas un Anetes Sta-
šānes rakstītās pasakas un zīmēju-
mi konkursa rezultātā tika atlasīti 

publicēšanai grāmatā, par ko vis-
lielākais prieks ir pašiem skolē-
niem. SIA „Jēkabpils piena kom-
bināts” mums dāvināja grāmatu 
„Piena pasaku kamoliņš”, kuru 
pirmie, protams, lasa 3.a klases 
skolēni un priecājas par saviem un 
citu Latvijas skolu skolēnu jaun-
rades darbiem. Tā ir ļoti pozitīva 
grāmata, kas ir neiedomājami 
jauks un garš stāsts par gotiņām, 
pienu, sieru, biezpi enu un citiem 
piena labumiem, kas ir gan garšī-
gi, gan veselīgi.

Janīna Samsanoviča, 
Krāslavas pamatskolas

 direktora vietniece 

AUGAM KOPĀ AR PIENA PASAKĀM

 „Dzienj babci i dziadka” - Vec-
māmiņu un Vectētiņu diena - Polijā 
jau pusgadsimta garumā ir tradicio-
nāli un iemīļoti svētki. 21. janvārī 
tiek atzīmēta Vecmāmiņu diena, bet 
22. janvārī - Vectētiņu diena. Poļi, 
kas dzīvo ārpus Polijas Republikas 
robežām, visbiežāk svin šos svētkus 
vienā dienā. Šie pasākumi ir krāšņi, 
vērienīgi, it īpaši skolās un pirms-
skolas izglītības iestādēs. 

Vecmāmiņu un vectētiņu tagad 
kļūst arvien vairāk, jo progress me-
dicīnas jomā nodrošina cilvēkiem 
iespēju dzīvot ilgāk. Vecmāmiņas un 
vectētiņi saskarsmē ar mazbērniem 
mēģina neatkārtot savas kļūdas, ko 
pieļāva savu bērnu audzināšanas 
procesā - laika, līdzekļu un pacietī-
bas trūkuma dēļ... Ņemot vērā mūs-
dienās pieejamas iespējas integrēties 
Eiropas darba tirgū, itin bieži rūpes 

par bērniem gulstas uz vecmāmiņu 
un vectētiņu pleciem, kas dod ie-
spēju jaunajiem vecākiem veiksmīgi 
apvienot darba pienākumus un ģi-
menes attiecības. 

20. janvārī vecmāmiņu un vectē-
tiņu godināšana Krāslavas gr.Plāteru 
v.n. poļu pamatskolā pārvērtās par 

krāsainiem un svinīgiem svētkiem. 
Bērni sagatavoja skaistu koncertu, 
viņiem palīdzēja poļu skolas pa-
sniedzēja pane Joanna Šostaka, kura 
ieradās Krāslavā, lai veiktu audzi-
nāšanas darbu, viņa strādā skolā kā 
brīvprātīgā. Pasākuma gaitā skolēni 
uzdāvināja vecmāmiņām un vectēti-
ņiem pašu rokām gatavotas dāvanas 
un apsveikumus.

Uz svētkiem tika uzaicināti 
Krāslavas poļu biedrības „Strumeņ” 
dalībnieki. Pasākuma noslēgumā visi 
sapulcējās pie tējas galda.  Skolas 
direktore Česlava Kozlovska pastās-
tīja par skolu un prezentēja lieliskas 
iespējas, kas ir Krāslavas gr.Plāteru 
v.n. poļu pamatskolas audzēkņiem. 
Vecmāmiņas izteica vēlmi satikties 
biežāk, mācīties poļu valodu un aktī-
vāk iesaistīties poļu biedrības dzīvē.

Jāzeps Dobkevičs

VECMĀMIŅU UN VECTĒTIŅU DIENA POĻU SKOLĀ

Ir sācies jauns gads, un 
līdz ar to - kārtējā sezona 
sporta tūrismā. Kā parasti 
pirmais sacensību posms 
notiek Jēkabpilī. Mēs, 
Krāslavas bērnu un jaunie-
šu centra sporta tūrisma 
pulciņa „SapSan” audzēkņi 
(16  cilvēki), devāmies uz 
šo pilsētu un 28. – 29. jan-
vārī aizstāvējām Krāslavas 
godu visās vecuma grupās.

Apņēmušies uzrādīt savus labā-
kos rezultātus, pirmajā dienā star-
tējām individuāli, un rezultāts ne-
lika vilties. Tika iegūtas vairākas 
godalgotas medaļas. D grupā 3. 
vietu ieguva Maksims Berestņevs. 
C grupā 1. vietu izcīnīja Dmitrijs 
Berestņevs. B grupā godalgotas 

vietas ir Janai Barganai - 3. vieta, 
kā arī Alisei Samsonovičai, kurai 
ir 1. vieta savas grupas konkuren-
cē. A grupā 3. vietu ieguva Laura 
Dzalbe, 2. vietu - Ilmārs Murāns. 

Ne mazāk veiksmīga bija otrā 
sacensību diena. Tajā mēs uzrā-
dījām savas komandas tūrisma 
tehnikas iemaņas. D grupas zēni 
ieguva 2. vietu, B grupa izcīnīja 3. 
vietu un A grupa – 1. vietu.

Braukt uz Jēkabpils sacensībām 
vienmēr ir bijis īpaši patīkami, jo 
tiek apkopoti visu Latvijas posmu 
rezultāti un noskaidroti labākie no 
labākajiem. 2016. gads  „SapSan” 
ir bijis īpaši veiksmīgs. C grupas 
konkurencē kopvērtējumā Dmit-
rijs Berestņevs ir ieguvis 3. vie-
tu Latvijas mērogā, bet Natālija 

Egle šajā grupā izcīnīja 2. vietu. 
B grupā 3. vieta ir Karīnai Kuri-
cai, savukārt Alise Samsonoviča 
ir B grupas līdere un jau divkār-
tējā Latvijas čempione.  A grupā 
Ilmārs Murāns ir 3. labākais starp 
saviem konkurentiem. B grupas 

meitenes komandas tehnikā gada 
kopvērtējumā ir izcīnījušas 3. vie-
tu. Apsveicam!

Sporta tūrismā ir arī pieaugušo 
grupa, kurā var piedalīties neie-
robežota vecuma pārstāvji, kas 
ir vismaz 20 gadus veci. P grupā 

gada kopvērtējumā mūsu bijušais 
treneris, Dzintars Patmalnieks, 
kurš vairs nav starp mums, ir ie-
guvis godpilno 2.vietu. Mēs esam 
pateicīgi  viņam par to, ka mācī-
ja tūrisma pamatus, iemācīja būt 
stipriem gan fi ziski, gan garīgi, 
viņš vienmēr bija līdzās, un viņš 
paliks mūsu sirdīs!

Tagad „SapSan” treneris ir 
Harolds Kavinskis, kurš turpi-
na Dzintara iesākto darbu. Mēs 
centīsimies ar katru reizi uzrādīt 
arvien labākus rezultātus un likt 
trenerim, vecākiem  un BJC ko-
lektīvam  lepoties ar mums. Pal-
dies visiem par atbalstu!

 Laura Dzalbe, 
Krāslavas BJC 

sporta tūrisma pulciņa
  audzēkne 

PULCIŅA „SAPSAN” 
2017. GADA PIRMIE STARTI
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Pateicoties VKKF atbalstītajam projek-
tam „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas 
bibliotēkās”, arī šogad Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas grāmatu klāsts tika 
papildināts ar jaunu latviešu literatūru. 
Ikvienam lasītājam ir iespēja iepazīties ar 
jaunāko grāmatu klāstu gan mūsu elektro-
niskajā katalogā, gan klātienē un izvēlē-
ties savai sirdij tīkamāko lasāmvielu. 

Ja saista daiļliteratūra un proza, tad noteikti ietei-
cams būtu atsvaidzināt savu atmiņu ar „Likteņa lī-
dumnieku” sērijas romāniem vai nokļūt maģiskā pa-
saulē, pateicoties Ievas Melgalves „Mēness teātrim”. 
Protams, nemainīgas vērtības ir „Dienas” vēsturisko 
romānu sērija, kurā var iepazīties ar Ulmaņlaikiem  
no jauna rakursa Ingas Gailes romānā „Stikli” vai 
Baigā gada notikumiem Gundegas Repšes grāmatā 
„Bogene”. Neizpaliek arī jaunāki vārdi latviešu pro-
zas lauciņā – Svens Kuzmins, Toms Kreicbergs. 

Dzejas mīļotājiem ir iespēja izbaudīt labākos 21. 
gadsimta latviešu dzejniekus, jo grāmatu klāstā varēs 

atrast gan Kārļa Vērdiņa godalgoto krājumu „Pieau-
gušie”, gan Toma Treiberga radošos veikumus dzejā, 
gan LaLiGaBas lasītāju simpātijas balvu ieguvušo 
Madaras Gruntmanes krājumu „Narkozes”, gan dau-
dzus citus radošus, interesantus un skaistus dzejas 
krājumus. 

Arī tiem, kuriem patīk izzināt, būs ko lasīt. Doku-
mentāli vēsturisko romānu par kāda latviešu strēl-
nieka likteni un dzīvi PSRS sarakstīja Tālivaldis 
Margevičs darbā „Šķērsiela 13. Latvieša dibināts 
gulags”, savukārt Evas Eglājas-Kristsones pētījumā 
„Dzelzsgriezēji” varēs iepazīties ar Latvijas PSR un 
trimdas latviešu rakstnieku aizliegtajiem sakariem 
un komunikāciju. Ir iespēja satuvināties arī ar tādu 
rakstnieku radošajām gaitām un biogrāfi ju kā Anna 
Dagda, Edvarts Virza, Aspazija, Gunārs Priede u. c. 

Visas augstāk minētās grāmatas un vēl daudzas ci-
tas gaida savus lasītājus un visus interesentus Krāsla-
vas novada Centrālajā bibliotēkā! 

Svetlana Ļaksa-Timinska,
komplektēšanas un apstrādes nodaļa

BIBLIOTĒKAS GRĀMATU KLĀSTS
 TIKA PAPILDINĀTS AR JAUNU LATVIEŠU LITERATŪRU

INDRAS VĀRDADIENĀ
Pagasta iedzīvotāju tikšanās Indras vārdadienā jau kļuva par tradīciju. Šis 

pasākums tiek organizēts ik gadu un sniedz radošu iedvesmu visam nāka-
majam gadam. Kārtējo reizi mēs bijām gandarīti redzēt uz mūsu skatuves 
Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņus. Izsakām lielu pateicību skolas peda-
gogu kolektīvam un skolēniem par neaizmirstamu dāvanu visiem Indras ie-
dzīvotājiem.

Jaunus iespaidus un emocijas mums uzdāvināja Krāslavas fotoklubs „Zibs-
nis”. Fotoportretu izstāde „Senioru skolas Senjoritas un Senjori” savaldzina 
un pārsteidz, liek aizdomāties par dzīvi un pasapņot, dod iespēju pārliecinā-
ties par to, ka dzīve ir brīnišķīga! Sirsnīgs paldies gan talantīgiem autoriem, 
gan nepārspējamiem modeļiem!

Interesanta tikšanās ar Krāslavas Senioru skolas pasniedzējiem Raimondu 
Lazdu un Tatjanu Azamatovu dāvāja mums jaunu ideju un iespēju padomāt 
par turpmāko sadarbību.

No šīs dienas Indrā startē jauna akcija - konkurss „Stāsts par Indru foto-
grāfi jās „Darbiņš man prieku deva””. Konkursu organizē Indras Tautas nams 
un Indras Mākslas skola. Tas būs fotostāsts par Indru, un pirmajā Latvijas 
jubilejas pasākumā 2018. gadā tiek plānota rezultātu apkopošana un konkursa 
uzvarētāju apbalvošana. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Indras TN.

Skatītājus ar neizsīkstošu sacen-
sību garu izklaidēja divas koman-
das – Robežnieku (Antra Kalviša, 
Ināra Murāne, Vera Bīriņa un Irina 
Jacina) un Skuķu (Žanna Juhnevi-
ča, Natālija Kairāne, Ināra Plutjako-
va un Žans Buko). Protams, bija arī 
žūrija trīs cilvēku sastāvā – Marina 
Ignatjeva, Irēna Kozinda un Irēna 
Truskovska.

Spēli vadīja izdomas bagātā un 

atraktīvā Irina Buko. Atvērusi savu 
līdzpaņemto somu, viņa tajā atrada 
makšķerēšanas piederumus, bet ne 
uzdevumus konkursantiem!

„Vai tad šodien zvejnieku diena?” 
vadītāja izrādīja milzu samulsumu. 
„Neko nesaprotu, laikam lielā sa-
traukuma ietekmē visu sajaucu un 
uzdevumus aizmirsu mājās. Ai, pa-
dzersim tēju ar pīrādziņiem un neko 
nerīkosim, labi?”

Zālē iestājās neliels apjukums, 
viens otrs iesmējās, bet Irina neļā-
va attapties un turpināja: „Tas bija 
joks, tagad nopietni ķeramies klāt 
konkursiem un uzdevumiem.”

Katra konkursa ilgums – divas 
minūtes. Par laika atskaites sākumu 
un beigām vēstīja gongs. Uzdevumi 
prasīja ne tik daudz zināšanu, kā lie-
lu atjautību un ātru domu lidojumu. 
Pirmais no konkursiem saucās „Mā-
jienu sapratu”. Tajā vienam koman-
das dalībniekam bija jāatmin vārds 

pēc vārda, paļaujoties vien uz pārē-
jo komandas biedru pēc kārtas doto 
mājienu, kas nedrīkstēja pārsniegt 
vienu, maksimums divus vārdus (ar 
dažiem izņēmumiem). Šis konkurss 
ritēja ļoti raiti, un abām komandām 
tajā veicās visai līdzīgi.

Tālāk viss mainījās, un Robežnie-
ku komanda izrāvās priekšā. Dzies-
mu konkurss „Nevajag ļa-ļa!” bija 
organizēts tā, ka viens komandas 

dalībnieks dungo pazīstamas dzies-
mas melodiju, skandinot „kva-kva“ 
vai „mjau-mjau” (pēc izlozes) un 
pārējie pūlas uzminēt dziesmas no-
saukumu. Uzminētājs ieņem dun-
gotāja vietu, un tā turpinājās, līdz 
beidzās laika limits. Kurš uzmin 
vairāk dziesmu, tas nopelna vairāk 
punktu. Laikam Skuķu komandas 
dalībniekiem todien lācis uz auss 
bija uzkāpis, jo otrais uzdevums 
viņam lika pamatīgi nervozēt, un 
beigu beigās komandā valdīja īsts 
sajukums. Toties viņu neveiksme 
izraisīja vislielāko jautrību zālē: ja 
balva pienāktos par lielāko smieklu 
vilni, tad tā todien viennozīmīgi tik-
tu piešķirta Skuķu komandai.

Konkursā „Šovs, bērniņ!” varē-
ja viegli savākt punktus tas, kurš 
daudz skatās populārākās televīzijas 
pārraides. Pārraides nosaukumus 
vienu pēc otra minēja tikai viens 
komandas dalībnieks, pārējie trīs 

viņam drīkstēja kaut vienlaicīgi dot 
mājienus aprakstošā formā, atļauta 
bija arī mīmika, žesti, dziedāšana 
un citi paņēmieni, bet nedrīkstēja 
tieši pateikt pārraides nosaukumu. 
Te misēklis gadījās Irinai Buko, 
kurai nepietika uzdevumu otrai 
komandai, jo pirmā tos skaldīja kā 
vāvere riekstus… Žūrija lēma, ka 
šis konkurss noslēdzās ar neizšķirtu 
rezultātu, saglabājot intrigu.

Konkurss „Ar seju pret seju” 
paredzēja, ka abas komandas kon-
kursā piedalās vienlaikus un cenšas 
atminēt iespējami vairāk vārdus at-
vēlētajā laikā. No katras komandas 
priekšā izgāja pa vienam dalībnie-
kam, kuri minēja vārdu. Pretī no-
stājās pārējie komandas biedri, kuri 
savam pretī stāvošam kolēģim tikai 
ar mīmiku, žestiem, citām kustībām 
centās dot mājienu, kas par vārdu 
minams. Protams, arī pretinieks 
varēja izmantot šos mājienus un uz-
minēt vārdu ātrāk. Katrā uzdevumā 
precīzi zināms bija tikai vārda pir-
mais burts. Un atkal veiksmīgāka 
izrādījās Robežnieku komanda, tur-
klāt ar lielu pārsvaru.

Nākamajā konkursā „10 slavenī-
bas” drīkstēja piedalīties tikai spē-
lētāji no uzvarētājkomandas. Skuķu 
komanda iepriekšējos konkursos 
nopelnīja 27 punktus, Robežnie-
ku – 43, un līdz ar to superspēles 
konkursam tā deleģēja vienu savu 
spēlētāju, kurš minēs slavenības. 
Tas savukārt izvēlējās sev palīgu, 
kurš dos slavenības aprakstošus 
mājienus. Balvu fonds 10 eiro, par 
katru uzminēto slavenību – viens 
eiro. Atminot obligāti bija jānosauc 
vārds un uzvārds. Slavenības bija 
visādas, bet trāpījās arī persona no 
vietējiem cilvēkiem. Robežnieku 
komanda vēlreiz apliecināja, ka ne 
velti iekļuvuši fi nālspēlē, jo uzmi-
nēja visas desmit slavenības.

Balvas saņēma abu komandu 
spēlētāji, jo, grozi kā gribi, bet arī 
otrā vieta ir vieta uz goda pjedestā-
la! Turpinājumā pie tējas tases, kū-
kām un pīrāgiem dalībnieki un līdz-
jutēji draudzīgi atpūtās no ikdienas 
rūpēm.

Juris Roga, 
autora foto

CAUR SMIEKLIEM PIE UZVARAS
Janvāra nogalē Robežniekos pirmoreiz notika spēle „Ne-

garlaicīgu cilvēku klubs”, kuru atbalstīja pagasta pārval-
de un aktīvākie pagasta iedzīvotāji, kuri izmantoja vienu 
no brīnišķīgajām ziemas dienām pasākuma apmeklēšanai 
un savas komandas atbalstīšanai.

NEKAD NAV PAR VĒLU SĀKT!
24. janvārī 

Krāslavas no-
vada centrā-
lajā bibliotēkā 
atklāja novad-
nieka Ivana Bi-
čkova gleznu 
izstādi „Dabas 
ainavas glez-
nainais ka-
le idoskops”. 
Pasākuma va-
ronis izpelnījās 
lielu piekriša-
nu, bibliotēkas 
zāle bija ap-
meklētāju pārpildīta.

Izstādi atklājot, centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas sacī-
ja, ka glezniecība ir brīnišķīgs veids, kurā mākslinieks ar otas un krāsu 
palīdzību spēj citiem izteikt savu pasaules uztveri, kā viņš to redz sev 
apkārt. Šajā izstādē ir pārstāvēta ainavu glezniecība – attēloti gan lauki, 
gan koki, gan mājas, gan jūras krasts, arī klusā daba ar ziediem.

Ivans ir mūsu pilsētas patriots, glezniecību mācījies mākslinieka 
Andreja Gorgoca studijā. Uzrunājot klātesošos, pats mākslinieks bija 
ļoti kodolīgs - pateica paldies bibliotēkas darbiniekiem, kuri palīdzēja 
sarīkot šo izstādi, un kautrīgi apklusa, dodot iespēju izteikties citiem.

Ivana meita Tatjana Azamatova klātesošajiem pastāstīja, ka tētis jau 
bērnībā sapņojis kļūt par mākslinieku, bet dzīvē ne vienmēr sanāk pie-
pildīt to, par ko sapņojam. Viņas tētis apguva pavisam citu profesiju, to-
mēr visu darba mūžu turpināja domāt, sapņot par glezniecību un sagla-
bāja cerību dvēselē kādreiz tam pievērsties. Krāslavā Ivans varēja sevi 
realizēt, pateicoties Gorgociem un viņu studijai, kur ikviens interesents 
jebkurā vecumā var saņemt pamatzināšanas glezniecībā. 

Mākslinieks Andrejs Gorgocs: „Ivanu pazīstu jau kā mākslinieku ar 
profesionālu ievirzi. Bibliotēkā mēs redzam ainavas, bet viņam ir citas 
skaistas gleznas, taču šīs nelielās zāles izmēri neļauj plaši izvērsties, 
lai aptvertu visu, ko glezno Ivans. Rezultāti iespaidīgi, novēlu jaunus 
panākumus  un nenolaist latiņu zemāk.”

Tā vien šķiet, ka Ivana uzgleznotās ainavas ir dzīvas, gribas pieskar-
ties un pataustīt. Tas, ka izstāde tiek rīkota bibliotēkā, ir ļoti liels ie-
guvums tiem simtiem krāslaviešu, kuri daudz lasa, un viena liela daļa 
par Ivanu uzzinās, tieši pateicoties bibliotēkai, kuras darbinieki nemitīgi 
meklē, atrod un popularizē vietējos ļaudis, kuriem ir kāds talants. Ivana 
gleznas neatstāj vienaldzīgu nevienu. 

Savas emocijas neslēpa arī Ivana paziņa Vladimirs Reutovs, kurš savā 
laikā apmeklējis Ļeņingradas muzeju, kur redzējis Īzaka Levitāna un 
citu izcilu mākslinieku darbus, liekot noprast, ka ar prastiem otas trie-
pieniem viņu nepārsteigt. Bet Ivana darbi viņam sagādāja lielu prieku 
un pārsteigumu.

„Kad ieraudzīju šīs gleznas, izjutu vietējas dabas skaistumu,” turpi-
nāja Vladimirs. „Tās satur priecīgas krāsas un raisa pozitīvas emocijas, 
pat aplūkojot ziemas ainavas. Tā vien gribas celties kājās un attiecīgajā 
gadalaikā iet paskatīties uz šo skaistumu vietā, kur tas tapis, – tajos lau-
kos, pļavās, pie tiem ezeriem, jūras malā. Tas ir fantastiski!”

Raimonds Lazda: „Ivans sāka gleznot 69 gados, šodien medijos dzir-
dam par vecāko studentu Latvijā, kuram 72 gadi.  Es par to, ka nekad 
nav par vēlu sākt. Mēs nezinām, cik mums katram Dievs atvēlējis, var-
būt pat 80 gados vēl priekšā ir 20 gadi, lai kaut ko savā dzīvē sāktu un 
paveiktu. Tas ir galvenais vēstījums!” 

Juris Roga, 
autora foto 
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Pirmdien, 30. janvārī, 
Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā notika VEF Latvijas 
Jaunatnes basketbola līgas 
projekta „Basketbols aicina” 
jaunās 2016./2017.gada se-
zonas pasākums. Basketbola 
nodarbības pirmo klašu sko-
lēniem vadīja treneres karje-
ru uzsākusī bijusī Latvijas sie-
viešu valstsvienības kapteine 
Liene Jansone, kurai palīdzē-
ja Krāslavas sporta skolas 
basketbola nodaļas audzēk-
ņi Reinis Andžāns, Jurģis Vi-
ļums un Rinalds Timma. 

Pirmie divās 45 minūšu nodar-
bībās piedalījās Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas pirmklasnieki 
un otrklasnieki. Pēc viņiem tādas 
pašas nodarbības notika Krāslavas 
pamatskolas 1. klases skolēniem. 

Tādejādi no divām pilsētas skolām 
pasākumā piedalījās kopskaitā 100 
bērnu. Programma viņiem sākās 
ar iesildīšanās vingrinājumiem, 
turpinājumā bērniem tika parādīti 
basketbola pamatelementi, šķēršļu 
stafete piepūšamajā gaisa atrakcijā, 
bet nobeigumā - kopīga fotografē-
šanās. Katrs skolēns saņēma oriģi-
nālu krekliņu ar logo „Basketbols 
aicina”.

VEF Latvijas Jaunatnes basket-
bola līgas projekta „Basketbols ai-
cina” vadītāja Ieva Lejiņa pastāstīja, 
ka šis projekts Latvijā tiek īstenots 
jau septīto gadu un nodarbības no-
tiek katru mēnesi, aptverot visus 
novadus. Akcijas „Basketbols aici-
na” viens no mērķiem ir iepazīstināt 
bērnus un to vecākus ar basketbola 
sniegtajām iespējām, popularizēt šo 
sporta veidu visos reģionos, ne tikai 
Rīgā.

- Vai gribat panākt, lai visi bēr-
ni tiecas kļūt par izciliem basket-
bolistiem?

- Svarīgākais ir parādīt mazajiem 
bērniem, kur tad šajā pilsētā var tre-
nēties un parādīt, kā to vispār var 
darīt. Tāpēc palīgā pieaicinājām arī 
vietējo treneri – jūsu pilsētā tas ir 
Raitis Timma, kurš palīdzēja mums 
organizēt šo pasākumu. 

- Projekts „Basketbols aicina” 
tiek īstenots jau septīto gadu. 
Kādi ir panākumi?

- Varam redzēt, ka mazo basket-
bolistu paliek arvien vairāk un vai-
rāk. Es gan nevaru pateikt skaitļos, 
bet tā tas ir. VEF Latvijas Jaunatnes 
basketbola līgas rīkotajā „Kārums 
kausa” izcīņā var piedalīties bērni, 
kuri sasnieguši desmit gadu vecu-
mu. Tas ir jaunākais vecums, ku-
riem tiek rīkotas šīs sacensības. Un 
pēdējo gadu laikā „Kārums kausa” 

izcīņā mums bija rekordliels ko-
mandu skaits – 138! Iepriekš bija 
70-80 komandas. Redzam, kā šis 
skaits ir audzis. Vai tas ir rezultāts 
tam, ka ir šis projekts „Basketbols 
aicina”, to nevar pateikt simtpro-
centīgi, bet pienesumu tas tiešām 
dod.

- Ko Jūs ieteiktu tiem, kuri nav 
izlēmuši par labu basketbolam 
vai citam sporta veidam, ar kuru 

nodarboties?
- Ir jāpamēģina. Tāpēc mēs te 

esam, rādām pirmklasniekiem, 
dodam pamēģināt, citi skolēni arī 
redz, kas te notiek. Ja viņiem pa-
tiks, paliks un nāks uz basketbolu, 
ja nepatiks - nenāks. Bet galvenais, 
ka bērns var saprast, kas tas ir  un ko 
ar to bumbu var darīt.

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga, autora foto

BASKETBOLS AICINA

JAUNS KRĀSLAVAS REKORDS!
28.-29.janvārī  vieglatlēti startēja Rīgas jaunatnes čempionātā, kurā 

tika uzstādīti vairāki personiskie rekordi.  U-18 vecuma grupā, startējot 
kopā ar gadu vecākiem sportistiem, zelta medaļu  tāllēkšanā ar rezultā-
tu  6.88m  izcīnīja piecpadsmit gadu vecais Artūrs Šarkovičs. Tagad 
viņam pieder arī pirmā vieta Krāslavas Sporta skolas visu laiku labāko 
jaunatnes (18 gadi un jaunāki)  vieglatlētu sarakstā.

Iepriekšējais rekords – 6.79m piederēja Anatolijam Morgunovam un 
turējās no 1970.gada.

Tāllēkšana
      Vārds, uzvārds/dz.gads/    Rezultāts  Uzst.gads          Treneris
1.  Artūrs Šarkovičs /2001/ 6,88 2017    V. Beinarovičs
2.  Anatolijs Morgunovs /1954/ 6,79 1970 V.Skerškāns
3.  Valērijs Nagļa /1980/  6,70 1998 G.Sirjevs
4.  Aleksandrs Stanķevičs /1974/ 6,66 1991 J.Lipšāns
5.  Genādijs Šugailo /1972/ 6,64 1989     J.Lipšāns
6.  Aleksandrs Stavro /1963/ 6,59 1980 D.Zarāns
Artūrs pārliecinoši uzvarēja arī  trīssoļlēkšanā ar jauno personisko 

rekordu – 14.31m, kas ierindo viņu  Krāslavas Sporta skolas visu laiku 
labāko jaunatnes  vieglatlētu saraksta otrajā pozīcijā un līdz sporta sko-
las rekordam pietrūkst tikai 8 centimetri.

Trīssoļlēkšana
      Vārds, uzvārds/dz.gads/    Rezultāts Uzst.gads      Treneris
1. Aleksandrs Andrejevs /55/ 14,39  1973      I.Maslovs
2. Artūrs Šarkovičs /2001/ 14,31  2016 V. Beinarovičs
3. Dainis Beinarovičs /87/ 14.15 2006 V. Beinarovičs 
4. Andrejs Galuščaks /68/ 13,84 1985 I.Maslovs
5. Gunārs Kokins /71/  13,84 1988 J.Lipšāns
6. Dmitrijs Duškins /74/  13,67 1991 J.Lipšāns
7. Andris Dzalbs /74/  13,66 1990 J. Lipšāns
U-16 vecuma grupā sudraba medaļu ar jauno personisko rekordu 

-11.85m,  izcīnīja Sabīne Hološina, un sporta skolas visu laiku labāko 
jaunatnes vieglatlētu sarakstā viņa paceļas uz trešo pozīciju.  U-18 ve-
cuma grupā 6.vieta Katrīnei Tračumai, arī ar jaunu personisko rekordu 
– 11.54m.

Lode (3 kg)
      Vārds, uzvārds/dz.gads/     Rezultāts Uzst.gads      Treneris
Evelīna Petunova /1995/  15.74 2012 V.Smoča,
                                                                                    I.Umbraško
Valentīna Voronova /1965/ 12.90 1980 V.Māziņa
Sabīne Hološina /2002/  11.85 2017 I.Radeviča
                                                                                   I.Umbraško
Olga Ļaksa /1983/  11.69 1999 I.Radeviča
Katrīne Tračuma /2000/  11.54 2017 I.Radeviča
                                                                                    I.Umbraško 
Lilija Stola /1968/  11.07 1983 V.Māziņa

Inese Umbraško, 
s porta skolas direktora vietniece

14.-15. janvārī Vietalvā 
notika Latvijas čempio-
nāts distanču slēpošanā, 
kurā piedalījās arī slēpotāji 
no Krāslavas. Šajā posmā 
sportisti startēja vidēja ga-
ruma distancēs, gan klasis-
kajā, gan brīvajā stilā. 

5 km distancē starp juniorēm 
Jolanta Konstantinoviča izcīnīja 
divas bronzas medaļas, Sņežana 
Jegorčenko starp jaunietēm abās 
dienās ierindojās 4.vietā. Natālija 

Kovaļova starp sievietēm ieguva 
4.vietu klasiskajā stilā un 6.vietu 
brīvajā stilā. 

Savukārt 10 km distancē junio-
riem Ojārs Vanags ieguva divas 
zeltas medaļas. Starp jauniešiem 
labu rezultātu uzrādīja Artēmijs 
Ivanovs, kurš starp 15 dalībnie-
kiem klasiskajā stilā ieguva 5.vie-
tu. Toties Līgai Volkai labāk vei-
cās brīvajā stilā, kur viņa izcīnīja 
5.vietu U-14 grupā.

21.-22. janvārī mūsu slēpotāji 

piedalījās sacensībās Lietuvā, slē-
pošanas-biatlona centrā Ignalinā. 
Sacensībās piedalījās slēpotāji 
no Krievijas, Lietuvas un labākie 
Latvijas slēpotāji. 

Šajās sacensībās Krāslavas slē-
potāji uzrādīja labus rezultātus. 
Natālija Kovaļova gan sprinta dis-
tancē, gan 7.5 km distancē ieguva 
6. vietu. Jauniešu grupā masu star-
tā brīvajā solī Artēmijs Ivanovs 
izcīnīja augsto 5. vietu, Līgai Vol-
kai savā vecumā grupā - 7.vietā. 

Ilona Vanaga, 
distanču slēpošanas trenere

SLĒPOTĀJU STARTI

Sadarbojoties Neretas, Viesītes, 
Aknīstes un Jaunjelgavas novadiem, 
28. janvārī jau 15. reizi notika Latvi-
jas mēroga senioru volejbola sacen-
sības „Sēlijas kauss 2017”. Šogad 
„Sēlijas kausā” dažādu vecumu gru-
pā startēja 28 komandas!

Vīriešu 40+ grupā, 8 komandu 

konkurencē, kausu un zelta medaļas 
ieguva Daugavpils novada „Červon-
kas” volejbolisti. Sudrabu izcīnīja 
Rīgas komandas „Aparāts” volej-
bolisti.  Krāslavieši „Sēlijas kausā” 
piedalījās jau trešo gadu un šoreiz 
ieguva bronzas medaļas!

 Krāslavas volejbola komandā 

spēlēja: I. Lukša, J. Pastars, A. Abra-
movs, J. Naumovs, A. Davidovs, V. 
Vanagelis, D. Duškins.

Volejbola klubs pateicas Krāsla-
vas novada domei par iespēju pieda-
līties sacensībās.

VK „Krāslava”

KRĀSLAVIEŠI IZCĪNA BRONZAS MEDAĻAS

27.janvārī Krāslavas pamat-
skolas jaunie slēpotāji devās uz 
Siguldu, lai piedalītos Skolēnu 
ziemas čempionātā distanču slē-
pošanā.

Vairākiem slēpotājiem tas bija 

pirmais starts Latvijas mēroga sa-
censībās distanču slēpošanā. 

Visjaunākajā vecuma grupā (U-
10) no krāslaviešiem veiksmīgāk 
startēja Evija Radivinska, Martine 
Djatkoviča un Rihards Lisenoks. 

2004.-2005. gadā dzimušo mei-
teņu grupā Līga Volka izcīnīja 
bronzas medaļu, labu sniegumu 
uzrādīja arī Jana Volka. 

Ilona Vanaga, 
distanču slēpošanas trenere

SKOLĒNU ZIEMAS ČEMPIONĀTS SIGULDĀ

28. janvārī biedrība „Sportists” 
organizēja pasākumu „Sniega die-
na 2017”, kura ietvaros ikvienam 
interesentam bija iespēja piedalī-
ties daudzveidīgās jautrās stafetēs, 
mest zābaku riņķos, vizināties ar 

ragaviņām, velt sniegavīru, kā arī 
izmēģināt savas prasmes šaušanā 
ar pneimatisko ieroci pa biatlona 
mērķiem.

 Pasākuma noslēgumā tika vei-
doti sniegavīri. Krāslavieši ļoti ra-

doši pievērsās šim uzdevumam, kā 
rezultātā tapa sniegavīrs meitene 
– skaistule, guļošais sniegavīrs un 
sniegavīrs slēpotājs.

 Paldies  dalībniekiem un Krāsla-
vas novada domei par atbalstu!

 Biedrība „Sportists”

JAUTRĀ SNIEGA DIENA!

 Izgatavoju mēbeles no masīvko-
ka. Gan mājai, gan dārzam (gultas, 
galdi, krēsli, kumodes un citas mē-
beles). T. 25947207.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli Raiņa 
ielas rajonā. Cena pēc vienošanās. 
T.28474511.

 Sieviete meklē jebkuru darbu. 
Var pieskatīt vecāka gadagājuma 
ļaudis, slimus cilvēkus, sakopt māju. 
Т.27145487 (zvanīt dienas laikā).

 Kārtīga ģimene vēlas īrēt māju 
Krāslavā vai tās apkārtnē ilgter-
miņā vai ar izpirkuma tiesībām. T. 
28952162.

 Pārdod lietotu ledusskapi „Poļus” 
(15 eiro), 34. izm. slidas meitenei 
(15 eiro), 33. izm. - zēnam (15 eiro), 
čuguna vannu (10 eiro), kalnu slēpes 
(196 cm, 190 cm, 30 eiro), slēpoša-
nas nūjas (5 eiro), elektrokrāsni (15 
eiro). Т.26392198, 29492422.

  Vēlos īrēt istabu privātmājā vai 
visu māju Krāslavā. Т.26989744.

sludinājumi

 Janvārī iznācis jaunais Latvijas 
Pensionāru federācijas bezmaksas 
izdevuma „Latvijas Pensionārs” 
numurs. Avīze tiek izdota latviešu 
valodā un ir pieejama visās novada 
bibliotēkās un veco ļaužu pansionā-
tos, pensionāru biedrībā, invalīdu 
biedrībā, biedrībā „Caritas”, sociā-
lajā dienestā, kā arī Senioru skolā.

 Pērk šujmašīnu „Podoļsk” labā 
stāvoklī, lietotus krāsns ķeģeļus. 
Т.22414624.

 Auto datoru diagnostika un re-
monts. Т.27745005.

 Pārdod lina spaļus un lina raušus. 
Т.29111637.

 Pārdod labiekārtotu māju Krāsla-
vā, ar mēbelēm, 30,5 tūkst. eiro, var 

vienoties. Т.29920447. 
 Jūsu mugurkaula atjaunošanai 

- austrumu ārstnieciskā vingrošana 
Cigun. Nodarbības notiek Krāslavā, 
Raiņa ielā 13 (3.stāvā) katru otrdienu 
plkst.18.00. Dalīšos ar zināšanām, 
kas iegūtas pie dr. Igora Kudrjavce-
va Rīgā. T. 26474805, Lidija.


