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Harmoniku spēlētājs Pjotrs Namavirs ir dzimis 
Indras pagastā, Soveiku sādžā, kur pavadīja savu 
bērnību. Pjotra vecākiem ļoti patika mūzika, viņi 
labi dziedāja, bet spēlēt harmonikas Pjotru iemā-
cīja tēvocis. 

,,Tolaik laukos varēja uz 2 roku pirkstiem sa-
skaitīt tos, kam bija harmonikas,” atcerējās Pjotrs 
Namavirs. „No sākuma es spēlēju mandolīnu, 
pēc tam apguvu cimboles, un jau okupācijas lai-
kā iemācījos spēlēt harmonikas. Naudas nepieti-
ka, tāpēc par tām atdevu ļoti labu pulksteni.” 

Muzikantu laukos gandrīz nebija, tāpēc Pjotrs 
bija ļoti pieprasīts, jo ballītēs jaunatne pulcējās 
katras brīvdienas. 

5 gadus – no 1945. līdz 1950. gadam Pjotrs 
dienēja armijā. Protams, savas iemīļotās har-
monikas paņēma līdzi. ,,Kad bija brīvs brītiņš, 
kareivji man lūdza uzspēlēt,” stāsta Pjotrs. „ Ka-
ravīri dejoja viens ar otru, lai nezaudētu iemaņas 

un, atgriežoties mājās, viņiem nebija kauns uz-
lūgt dejot meitenes.”

Arī mūsu laikos nav tādas dienas, lai Pjotrs ne-
paņemtu rokās savu mūzikas instrumentu. Nevie-
nas svinības viņa mājās neiztiek bez harmoniku 
spēlētāja izteiksmīgajām melodijām. Īpaša vieta 
citu mūzikas instrumentu vidū, kurus no bērnības 
prot spēlēt Pjotrs, pieder Pēterburgas harmoni-
kām, kuras kļuva populāras Latgalē 19. gadsimta 
beigās - 20. gadsimta sākumā. Muzikants spēlē šīs 
harmonikas ļoti savdabīgi un autentiski. 

Pjotrs Namavirs ir pastāvīgs festivāla „Spē-
lējiet, harmonikas!” dalībnieks, šis pasākums ik 
gadu pēc kārtas notiek Indrā, Svariņos, Asūnē un 
Robežniekos. 

Disku ar Pjotra Namavira harmoniku melo-
dijām izlaida Rīgas Tautas mūzikas biedrība ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Krāslavas novada 
domes atbalstu, vairāki eksemplāri ir uzdāvināti 

pašam izpildītājam - lai vectēva harmoniku ie-
rakstus saglabā mazbērni un mazmazbērni. Šo 
Indras pagastam svarīgo mantojumu saņēma arī 
pagastu pārvaldes, bibliotēkas un skolas.  

Muzikanta novadnieki ar interesi klausījās 
viņa atmiņas, aplaudēja viņa mūzikai, bet pēc 
tam pasteidzās, lai tiktu pie autogrāfa. 

Kad Pjotrs Namavirs, kas jau bija noguris no 
uzmanības, atstāja skatuvi un atgriezās zālē pie 
dzīvesbiedres Lidijas, ar kuru kopā nodzīvoti 
62 gadi, viņš bija apmulsis un atzinās: „Nemaz 
negaidīju, ka tiks organizēts tik nopietns pasā-
kums.” Taču, kā teikts tautas parunā, īstu talantu 
kā īlenu maisā - nenoslēpsi. 

Elvīra Škutāne, autores foto

 IZLAISTS DISKS AR MELODIJĀM 
INDRAS HARMONIKU SPĒLĒTĀJA IZPILDĪJUMĀ

Kad Pjotrs Namavirs paņēma rokās savu mūzikas instrumentu, viņš ar ne-
izdibināmu skatienu vērās tālumā - tur, kur viņš, šķiet, redz kaut ko kādu, ko 
neredzam mēs. Viņa sejas izteiksme kļuva maigāka, bet acīs, kas jau daudz ko 
redzējušas 88 gadu garumā, iemirdzējās nebēdnīgas uguntiņas.

Pirksti veikli dejoja pa akordeona mēlītēm, mūzika piepildīja zāli un pama-
zām iekaroja skatītāju sirdis. Sākās vētraini aplausi. 

Indras vārda dienas svinēšana ir nesena tradīcija šajā pagastā. Šogad svētki 
sākās ar diska prezentāciju, kurā ir ierakstītas 32 vietējā harmoniku spēlētāja 
Pjotra Namavira muzikālās kompozīcijas, turpinājumā tika apbalvoti to māju 
īpašnieki, kas skaisti izrotāja savus mājokļus pirms Ziemassvētkiem, bet pasā-
kuma noslēgumā notika Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts, uzstā-
jās jaunie muzikanti no Indras pagasta.

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesnie-
gumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 
LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri nav kļuvuši par 
EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā 
laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un ie-
sniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma 
ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.

lv izvēlnē ,,Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt 
gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, iz-
mantojot elektronisko parakstu. 

Pēc palīdzības neskaidrību gadījumā var vērsties pie pa-
gastu konsultantiem vai pie novadu lauku attīstības kon-
sultantiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var 

saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zva-
not uz informatīvo tālruni 67095000 un Dienvidladgales 
RLP, Preiļi, Mehanizatoru ielā 2a, tālruņi 65324319 vai 
65307091. 

Līdz 2016. gada 1. aprīlim, izmantojot LAD elektronis-
kās pieteikšanās sistēmu (EPS), ir iespēja iesniegt lauku 
bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu, lai 
LAD savlaicīgi varētu veikt fi ziskās kontroles jūsu pieteik-
tajos laukos.

   PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMIEM ŠOGAD VARĒS TIKAI ELEKTRONISKI

Vai Krāslavā
 ir vajadzīga 

pašapkalpošanās 
automazgātava?

Jau vairākus gadus Latvijā darbo-
jas dažādas pašapkalpošanās auto-
mazgātavas. 

Pašapkalpošanās automazgātavas 
atšķiras no parastajām automobiļu 
mazgātavām ar to, ka tajās ir iespē-
jams nomazgāt savu auto patstāvīgi, 
izmantojot automazgātavas aprīko-
jumu, ir jāmaksā nevis kopumā par 
automobiļu mazgātavas pakalpoju-
ma izmantošanu, bet tikai par to lai-
ku, kad tika mazgāta mašīna, turklāt 
samaksa ir par katru minūti.

Pašapkalpošanās automazgātavas 
varēs izmantot plašs automobiļu va-
dītāju klāsts: gan tie, kam vienkārši 
patīk mazgāt savu automašīnu pat-
stāvīgi, neuzticot šo darbu citiem, 
un tie, kas nevar atļauties regulāri 
tērēt savus naudas līdzekļus parasta-
jā auto mazgātavā. 

Aicinām novada iedzīvotājus 
piedalīties aptaujā - „Vai Krāslavā 
ir vajadzīga pašapkalpošanās auto-
mazgātava?”

Nobalsot par apstiprinošu vai 
noliedzošu atbildi var Krāslavas 
novada informatīvajā portālā www.
kraslavasvestis.lv (sadaļā „Jauna 
aptauja”). 

Esiet aktīvi, mums ir svarīgs jūsu 
viedoklis!
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ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

2016. gada 2. februārī notika Administratī-
vās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 
7 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu I.J., 
dzim.1959. g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā, 
bet V.N., dzim. 1958. g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR 
apmērā;

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu A.R., dzim.1996. g., 
tika izteikts brīdinājums;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu M.V., 
dzim.1959. g., tika izteikts brīdinājums;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu T.T., 
dzim.1960. g., tika izteikts brīdinājums;

- par sveša zemes īpašuma nelikumīgu izmantošanu 
G.S., dzim. 1966. g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;

- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma jos-
lā bez valsts ceļu dienesta atļaujas J.S., dzim.1980. g., tika 
izteikts mutvārdu aizrādījums.

Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta iz-
skatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 2016. gada 1. mar-
tā plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, 
Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU 

JANVĀRĪ
Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu protokoli, no 

tiem 2 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par 
medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 
1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lie-
tošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vieta 
alkohola reibuma stāvoklī, 1 par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu un 13 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu.

 Saņemti 18 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 218 iz-
saukumi. Tika veiktas 55 profi laktiskās sarunas un izteikti 
mutiski brīdinājumi. Uzsāktas piecas administratīvās liet-
vedības. Janvārī tika pieņemti 38 apmeklētāji. 

Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu 
un no sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās 
kārtības uzturēšana Jaungada naktī pasākumu laikā.

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvē-
ku Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.

 Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja astoņus klai-
ņojošos kaķus Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki vei-
ca 13 profi laktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, 
kas saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No 
dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izņemti 
67 bezsaimnieka makšķerēšanas zvejas rīki.

 PAR KRĀSLAVAS NOVADA
 ATTĪSTĪBAS

 PROGRAMMAS
 AKTUALIZĒŠANU

Pamatojoties uz 2014. gada 14. oktobrī apstiprinā-
to Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
73.punktu, Krāslavas novada dome, ņemot vērā jaunos 
uzstādījumus ES fi nansējuma piesaistei 2014. - 2020. 
gada plānošanas periodā, ir aktualizējusi Krāslavas nova-
da attīstības programmas 2012.-2018. gadam un konkrēti 
– tās rīcības plānu, investīciju plānu 2016.-2018. gadam, 
degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzā-
mi uz SAM 3.3.1. un 5.6.2. aktivitātei, kā arī aktīvāko 
Krāslavas novada nevalstisko organizāciju sarakstu. 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016. gada 28. janvāra 
domes sēdē (prot.Nr.1, #27) un ar tiem var iepazīties paš-
valdības tīmekļa vietnes www.kraslava.lv/ sadaļā Pašval-
dība/ Attīstības dokumenti/ Attīstības programma. 

2016. gadā Krāslavas novada pašvaldības bu-
džetu raksturo šādas galvenās prioritātes - izde-
vumu palielināšana pilsētas ielu un novada ceļu 
uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglī-
tības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītī-
bas iestādēs un Eiropas Savienības struktūrfon-
du līdzfinansēto projektu īstenošana sociālajām 
vajadzībām maznodrošinātās sabiedrības daļai.

Krāslavas novada pašvaldības
 plānotās investīcijas 2016. gadā

IZGLĪTĪBA
640 928 EUR - Krāslavas novada vispārējo izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana (tai skaitā ergonomiskas 
mācību vides nodrošināšana, dabaszinību kabineti, infor-
mācijas tehnoloģijas Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas 
pamatskolā, Varavīksnes vidusskolā, Indras pamatskolā, in-
ternāta paplašināšana Krāslavas Valsts ģimnāzijā, stadions 
Gr.Plāteru ielā (ar sporta laukumiem), Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas stadions, KVĢ Metodiskais centrs utt.).

300000 EUR - Krāslavas novada pašvaldības ēku energo-
efektivitātes paaugstināšana (Indras pagasta pārvaldes ēka, 
administratīvā ēka Skolas ielā 7, Krāslavā, RVT Krāslavas 
fi liāles ēkas Artilērijas ielā, Krāslavā, Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja ēka). 

2 000 000 EUR - Sporta zāles būvniecība pie Krāslavas 
pamatskolas.  

30 000 EUR - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas teritori-
jas sakārtošana (pie sākumskolas ēkas). 

20 000 EUR -  PII „Pienenīte” teritorijas sakārtošana 
(piebraucamā ceļa remonts).  

100 000 EUR - Sporta skolas ēkas demontāža Rīgas ielā 
52, Krāslavā, teritorijas labiekārtošana. 

50000 EUR - Basketbola/ tenisa laukuma pils parkā un 
hokeja laukuma ierīkošana .

KULTŪRA, SPORTS
40 000 EUR - Krāslavas pils fasāžu un centrālo vārtu uz-

labošana (2011. gada projektu ilgtspēja). 
200 000 EUR (projekta kopējais budžets 500 000 EUR) 

- Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu) rekonstrukcija 
(ERAF 5.5.1. + emisiju kvotas siltināšanai).  

110 000 EUR - Krāslavas pils Dārznieka mājas konser-
vācija (jumta nomaiņa, logu, ieejas durvju uzstādīšana, kul-
tūrslāņa novākšana, tehniskā projekta izstrāde, uzraudzī-
ba).  

58 000 EUR - Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana daudz-
stāvu māju rajonā Pīlādžu ielā (t.sk. žogs, apzaļumošana, 
video novērošana). 

IELAS, CEĻI 
245 000 EUR - Rancāna ielas rekonstrukcija-2. daļa, trotu-

āri Lielajā un Aronsona ielā (daļēji Autoceļu fonds). 
100 000 EUR - Stāvlaukuma Raiņa ielā (pretī veikalam 

„Kristīne”) un pieguļošās teritorijas pārbūve.  
770 770 EUR - Ceļu un citas nepieciešamās infrastruk-

tūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto inves-
tīciju piesaistei Krāslavas novadā (ceļa „Kalnieši – Stalti” 
rekonstrukcija Kalniešu pagastā, Raiņa un Vasarnīcu ielas 
rekonstrukcija Krāslavā).  

500 000 EUR - Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstruk-
cija uzņēmējdarbības veicināšanai, 3.kārta (Lielās ielas 2 
posmu rekonstrukcija (asfalta seguma uzklāšana) Krāsla-
vā). 

600 000 EUR- Latgale - Krāslavas un Dagdas novadu 
ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai de-
gradētajās teritorijās (ceļu „St.Krāslava-Vilmani”, „Augst-
kalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu 
asfaltēšana Ūdrīšu pagastā, Izvaltas ielas posma asfalta se-
guma rekonstrukcija Krāslavā. 

308 972 EUR - Ceļu un citas nepieciešamās infrastruk-
tūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto inves-
tīciju piesaistei Krāslavas novadā I (ceļa Kr - 20 „Pasta-
ru – Krāslavas apbraucamais ceļš” posma rekonstrukcija 
Krāslavas pagastā). 

580 082 EUR - Krāslavas novada Skaistas pagasta priori-
tārā ceļa Traptišķi - Lūņi - Traptišķi un Robežnieku pagasta 
prioritārā ceļa Skuķi - Blusi pārbūve.  

600 000 EUR - Krāslavas novada stratēģiskā ceļa 
St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (2,5 km). 

420 000 EUR - Krāslavas novada Kombuļu pagasta prio-
ritārā ceļa Kombuļi - L.Zīmaiši, Izvaltas pagasta prioritārā 
ceļa Kalvīši - L.Gengeri - Mazie Suveizdi - Izvalta, Krāsla-
vas pagasta Kalte - Krasnoļenka  Nr2 pārbūve. 

PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS  
16 000 EUR - Pilsētas pulksteņa uzstādīšana Ludviga lau-

kumā, Krāslavā (Rietumu bankas labdarības fonds). 
25 000 EUR - Zivju resursu aizsardzības pasākumu efek-

tivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāslavas no-
vada ūdenstilpnēs (Dabas resursu nodoklis). 

90 000 EUR - Tehniskās dokumentācijas izstrāde projek-
tiem, pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakār-
tošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei 
(Loģistikas centrs, Indras un Latgales ielu ražošanas teri-
torijas, ēka Krāslavas vēsturiskajā centrā, Tirgus ielā 19, 
Krāslavā). 

Kopa: 7 804  752 EUR.

- Kādās jomās pašvaldībā plāno 
intensīvāk strādāt 2016. gadā?

- Jau pagājušā gadā mēs esam ru-
nājuši ar deputātiem, kādas pozīcijas 
attīstām. Turpināsies iesāktais darbs 
tā saucamā aerodromā, tur vēl paliku-
ši problemātiski trotuāri un ceļi. No-
teiktus ielu posmus domāts sakārtot 
no Eiropas programmām. Kā piemēru 
minēšu Vasarnīcu ielu, kuru mēs sen 
gaidām un it kā varētu uztaisīt par 
savu naudu, bet tomēr piekritīsiet, ja 
ir iespēja paņemt no Eiropas, tad jā-
ņem no Eiropas. Raiņa ielas posmu no 
Rēzeknes līdz Baznīcas ielai mēs arī 
domājam uzlabot par Eiropas naudu, 
bet apkārtējo infrastruktūru nāksies no 
budžeta naudas. 

Piedalāmies tā saucamajā uzņēmēj-
darbības programmā, kuru mēs vir-
zām uz ceļiem, un līdz tādiem uzņē-
mumiem, kas dod darbavietas, ceļus 
gandrīz esam pabeiguši. Protams, vēl 
palikuši vairāki ceļu posmi, bet es do-
māju divos trijos gados mēs varētu šo 
problēmu atrisināt pilnībā. Paralēli rit 
arī lauksaimniecības projekti un kopā 
ar zemniekiem, lauku uzņēmējiem 

un pagastu pārvaldēm esam atraduši 
kopsaucēju par ieguldījumu noteiktu 
ceļu posmu remontā katrā pagastā. 
Par ceļiem diezgan liela programma, 
diemžēl nerisināts jautājums par valsts 
ceļiem. Pēdējos gados vienmēr esam 
prasījuši sakārtot problemātiskos ceļus 
līdz pagastu centriem - gan uz Auleju, 
gan uz Izvaltu, gan uz Robežniekiem. 
Skatīsimies, jaunā valdība būs, varbūt 
tās attieksme būs nedaudz citādāka. 
Tiesa, ir viens valsts ceļš (A6) Dau-
gavpils virzienā, kur kopā strādājot ar 
Satiksmes ministriju ir sanācis kop-
saucējs. Ja nekas slikts nenotiks, tad 
arī valsts ceļš uz dzelzceļa staciju tiks 
remontēts. 

Ir pienācis brīdis, kad jāuztaisa 
viens no nopietnākajiem objektiem, 
tā ir sporta zāle pie pamatskolas, lai 
savienotu divas sporta zāles kopā un 
būtu sešdesmit metru skrejceļš bēr-
niem. Paralēli ļoti nopietni domājam 
par peldbaseinu, kuram pagaidām var-
būtēja vieta ir pie ģimnāzijas. Aktuāls 
ir jautājums par stadionu pie kultūras 
nama, kuru varētu izmantot divas sko-
las – pamatskola un ģimnāzija.

Nopietns objekts, pie kā strādājam 
šodien, ir tā saucamie staļļi, kur mums 
šogad notika Ziemassvētku gadatir-
gus. Jautājums par diezgan nopietnām 
summām, cenšamies piedalīties prog-
rammā. Mums ir vēl viena ēka sabruk-
šanas stadijā, ko mēs šogad domājam 
sākt sakārtot par pašvaldības naudu. 
Katrā ziņā ēka tiks iekonservēta lī-
dzīgi pilij, bet doma mums ir sakārtot 
visu teritoriju, kas pie pils. Blakus, 
kā es minēju, ir stadions, kur domā-
jam gan par skrejceļu, gan par dušām. 
Risināsim jautājumu ar lielo tenisa 
laukumu un basketbola laukumu ar 
jaunu klājumu. Neesam aizmirsuši arī 
aktīvo atpūtu un gaidām aktīvās at-
pūtas projektu - noteikti mēs gribam 
piesaistīt Eiropas līdzekļus. Turpinot 
sporta tēmu, mūs neapmierina šodie-
nas situācija ar slidotavu un hokeja 
laukumu. Mēs gribam to uz sauszemes 
Persteņa ezera rajonā, lai būtu droši, 
tāpat domājam arī par kvalitāti - lai 
būtu telpas, kur pārģērbties, arī citas 
elementāras lietas. 

Juris Roga

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS 2016. GADĀ

GUNĀRS UPENIEKS - 
PAR PLĀNOTIEM DARBIEM
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2016.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
 2016.GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

APSTIPRINĀTS KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2016. GADAM

28. janvārī Krāslavas novada domes sēdē tika apstiprināts Krāslavas novada pašvaldības bu-
džets 2016. gadam. Sastādot 2016. gada budžetu, Krāslavas novada dome ievēroja iepriekšējos 
gados pieņemtos lēmumus, kuri paredz noteiktu budžeta fi nansējumu: Valsts Kases aizdevu-
mu un to procentu apmaksa, stingri ievērojot atgriešanas grafi ku termiņus, Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfi nansēto projektu īstenošana, nodrošinot līdzfi nansējumu, izglītības iestāžu 
energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana, Krāslavas pilsētas ielu un novada ceļu uztu-
rēšana un atjaunošana, sociālās aizsardzības pasākumu īstenošana.

IZDEVUMU STRUKTŪRA

Izdevumu nosaukums
Izdevumi 
EUR

Izpildinstitūcija 2514139
Krāslavas novada domes pārvalde 1417121
Projekts. Rietumu bankas labdarības fonds - Pilsētas  pulksteņa 
uzstādīšana Ludviga laukumā 16000
Jauniešu ideju konkurss, pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai, 
tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotiem projektiem 68400
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 1012618
Sabiedriskā kārtība  un drošība 162126
Krāslavas novada domes pašvaldības policija 71990
Krāslavas novada bāriņtiesa 83443
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 6693
Ekonomiskā darbība 5220202
Krāslavas novada domes pārvalde 726591
Projekts. ERAF 5.6.2. - Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nod-

rošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas 
novada Krāslavas pilšetā, Kalniešu, Ūdrīšu, Krāslavas  pagastos 2179742

Projekts. LAD Pamatpakalpojumi - Krāslavas novada Robežnieku, 
Skaistas, Krāslavas, Izvaltas un Kombuļu  pagastu prioritāro ceļu pārbūve 1600082

PA “Krāslavas slimokase” 608039
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 105748
Vides aizsardzība 436789
Krāslavas novada dome-atkritumu apsaimniekošana, pilsētas ielu
 un ceļu uzkopšana 67465
Pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana K” 325624
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 43700
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1189978
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi 305950
Pašvaldības aģentūra “Ūdensserviss K” 25024
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K”-ielu apgaismošana 100810
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 758194
Veselība 217885
Veselības aizsardzības un pieejamības pasākumu līdzfi nansējums 47940
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 169945
Atpūta, kultūra, reliģija 1797055
Krāslavas novada centrālā bibliotēka 158323
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs  116775
Krāslavas Kultūras nams 145406
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi kopā 629458

t.sk. Prese-”Krāslavas Vēstis” izdošana un sabiedrības informēšana
Reliģija

Krāslavas kultūras, sporta pasākumi
Novada bibliotēka

Tūrisma informācijas centrs
Projekts.ERAF 5.5.1. - Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu)  
rekonstrukcija 200000
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 547093
Izglītība 8577643
PII “Pienenīte” 529279
PII “Pīlādzītis” 497152
Krāslavas Valsts ģimnāzija 406296
Krāslavas pamatskola 709959
Varavīksnes vidusskola 1104403
Krāslavas Gr.Plāteru v.n.Poļu pamatskola 129681
Krāslavas mūzikas skola 198760
Krāslavas mākslas skola   64579
Krāslavas bērnu un jauniešu centrs 71293
Krāslavas sporta skola 243994
Domes izglītības nodaļa un pārējie izdevumi, t.sk.savstarpējie norēķini,
 skolu telpu remonti 574090
Projekts.ESF Jauniešu garantiju programma “PROTI un DARI” 31284
Projekts.ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu
 mācību vides uzlabošana 640928
Projekts.ERAF 4.2.2.  Krāslavas novada izglītības ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 300000
Projekts.Sporta zāles būvniecība pie Krāslavas pamatskolas 2000000
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 1075945
Sociālā aizsardzība 1853073
Pansionāts “Priedes” 248721
BSRC “Mūsmājas” 203753
Pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 702399
Projekts.Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā 71654
Sociālā dienesta ēkas Gr.Plāteru 6 uzturēšana un pārējie sociālās 
aizsardzības izdevumi 57290
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 569256
Kopā izdevumi 21968890
Finansējums -7173408
Budžeta līdzekļu atlikums atlikuma izmaiņas 3711653
 Aizņēmums no Valsts kases 3863779
Aizņēmumu atmaksa 402024

Krāslavas novada dome 378695
Robežnieku  pagasta pārvalde 23329

Rādītāja nosaukums Ieņēmumi 
EUR

Kopā nodokļu ieņēmumi 5794701
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5158145
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis-iepriekšējā gada sadale 37257
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi 431748
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi par iepriekšējiem gadiem 41357
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 57587
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 5700
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada maksājumi 44049
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem 
gadiem 3150
Azartspēļu nodoklis 15708
Kopā nenodokļu ieņēmumi 90523
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 163
Valsts nodevas 9280
Pašvaldības nodevas 4860
Sodi un sankcijas 5500
Ieņēmumi no  ūdenstilpņu  un zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kartes) 10000
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 1120
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasifi cēti 26100
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 33500
Kopā maksas pakalpojumi 962216
Ieņēmumi no vecāku maksām 174357
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem 400
Ieņēmumi par nomu 82140
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 7177
Ieņēmumi par zemes nomas 24154
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 4317
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 221038
Ieņēmumi no pacientu iemaksām 250000
Ieņēmumi no biļešu realizācijas 4720
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 112780
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 48833
Pārējie iepriekš neklasifi cētie ieņēmumi 32300
Saņemtie valsts  budžeta transferta pārskaitījumi kopā: 7948042
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti noteiktiem 
mērķiem  (pedagogu darba samaksa) 1721658
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti noteiktiem 
mērķiem -BSRC”Mūsmājas” 5300
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu 
fi nanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 1426641
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda 4325671
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi nanšu
 izlīdzināšanas fonda-iepriekšējā gada sadale 119349
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti 229423
Norēķini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem 120000
Ieņēmumi kopā: 14795482
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 PAR ŠOGAD
 PLĀNOTAJIEM DARBIEM 

KRĀSLAVAS PILS 
KOMPLEKSĀ

Krāslavas pils kompleksā, kas ir 18.gadsimta valsts no-
zīmes kultūras piemineklis, pēdējos gados ir notikušas 
daudzas pozitīvas pārmaiņas. Pateicoties īstenotajiem 
projektiem, tas jau šobrīd ir iemīļots tūristu un kāzinieku 
apskates objekts un pastaigu vieta krāslaviešiem. Uz pils 
fona skaisti izceļas arī metāla kariete, kuras uzstādīšanu 
pagājušajā gadā finansēja pašvaldība, ņemot vērā labāko 
iedzīvotāju iesniegto ideju par jauna pakalpojuma izveidi 
kāziniekiem. Kompleksa saimniecības ēkās aktīvi darbo-
jas Vēstures un mākslas muzejs un Tūrisma informācijas 
centrs, notiek dažādi kultūras pasākumi – Muzeju nakts, 
Leģendu nakts, izstāžu atklāšanas, ekskursijas un seminā-
ri, Latvijas piļu un muižu asociācijas pasākumi. 

2016.gadā ir plānots turpināt darbus Krāslavas pils kompleksā, gal-
venokārt – sakārtojot saimniecības ēkas, ciešā sadarbībā ar Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

Pašvaldība ir ieinteresēta nepieļaut kompleksa ēku tālāku degradā-
ciju, savu iespēju robežās, un visakūtākais jautājums ir saistībā ar tā 
saucamo dārznieka māju – sarkano ķieģeļu ēku Pils ielā 4, kas šobrīd 
pamazām sabrūk, ir vizuāli nepievilcīga un, tā kā ir viegli pieejama 
tukšo logu un durvju ailu dēļ, arī apdraud cilvēku drošību. 2014.gadā 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu ir veik-
ta ēkas izpēte un tehniskā stāvokļa novērtējums, kurā galvenais seci-
nājums ir tas, ka pie paaugstinātas sniega slodzes var sagrūt daļa no 
ēkas jumta un pārsegumi. Ēkai ir steidzami nepieciešama rekonstruk-
cija, pretējā gadījumā lielāko daļu no esošajām konstrukcijām vairs 
nevarēs saglabāt un izmantot tālākajā ekspluatācijā. Ņemot to vērā, 
Krāslavas novada pašvaldība 2016.gada budžetā ir ieplānojusi līdzek-
ļus ēkas konservācijai, lai tālākā nākotnē varētu turpināt iekštelpu re-
konstrukciju. Ir uzsākta konservācijas tehniskā projekta izstrāde, pa-
ralēli tiek veikta sagruvušo konstrukciju un gružu izvākšana no ēkas. 
Tiek gatavots projekta pieteikums, lai piesaistītu arī VKPAI Pieminek-
ļu glābšanas Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas 
programmas līdzekļus.

Krāslavas parkā tiks turpināts darbs pie pašizsējas, slimo un bīstamo 
koku zāģēšanas, aktīvās atpūtas zonas iekārtošanas, lai varētu pakāpe-
niski atjaunot Krāslavas parku par godu Latvijas simtgadei. Saskaņā 
ar vēsturisko parku arhitektu domām, būtu nepieciešams demontēt 
centrālās kāpnes, kas pilnībā izjauc parka vēsturisko, terašu sistēmu. 

Šī gada budžetā ir ieplānots arī fi nansējums Krāslavas pils fasāžu un 
centrālo vārtu atjaunošanai, lai nodrošinātu 2011.gada projektu ilgt-
spēju. Tiek strādāts pie projekta saistībā ar staļļu ēku – Amatu māju, 
kur jau šobrīd ir sakārtotas telpas vasaras izstāžu zāles un amatnieku 
radošo darbnīcu vajadzībām. Decembrī staļļos veiksmīgi tika orga-
nizēts Ziemassvētku tirdziņš. Prioritāri ēkai ir jānomaina jumts un 
jāsakārto inženiertehniskie tīkli, lai varētu pamazām turpināt iekštel-
pu sakārtošanu. Projektā, kuru plānots iesniegt ERAF 5.5.1.aktivitātē  
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantoju-
mu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, kā kopēju Latgales 
piedāvājumu, vadošais projekta partneris būs Daugavpils pilsētas dome. 

Diemžēl šobrīd pašvaldībai un ES Struktūrfondos nav pieejami tik 
lieli līdzekļi, lai varētu pilnībā atjaunot grāfu Plāteru pili; jautājums ir 
atklāts arī par to, kāda varētu būt ēkas funkcionālā izmantošana, jo ir 
skaidrs, ka neesam tik bagāti, lai varam ēku izmantot tikai kā muzeju.

Ja gadījumā novadnieku fotogrāfi ju albumos ir kvalitatīvas fotog-
rāfi jas ar pili, saimniecības ēkām un parka infrastruktūru, piemēram, 
mazās grotas, lapenes, kāpnes, kas varētu atvieglot tālāku darbu pie 
zudušo pils kompleksa elementu atjaunošanas, aicinām krāslaviešus 
iesniegt tās Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā vai pašvaldības 
Attīstības nodaļā.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

 Nesen mūsu pilsētā vie-
sojās Latvijas Pašvaldības 
savienības priekšsēdis (LPS) 
Andris Jaunsleinis ar kolē-
ģiem, lai klātienē pārrunā-
tu dažus aktuālus jautāju-
mus ar Krāslavas novada 
domes vadību. Krāslavas 
novads ir vienīgais valstī, 
kas nav Latvijas Pašvaldību 
savienības biedrs, jo savā 
laikā tika pieņemts lēmums 
par izstāšanos. 

A. Jaunsleinis: „Mēs jau neesam 
pirmo reizi šeit un atbraucām pār-
runāt, kādā veidā turpināt šo dar-
bību, cerot, ka Krāslavas novads 
pieņems lēmumu atgriezties kopī-
gā pašvaldību pulkā, lai būtu kopā 
ar pārējiem novadiem. Tas ir viens 
no primārajiem iemesliem, kāpēc 
mēs šodien šeit esam. Krāslava 
nav LPS biedrs, bet tai pašā laikā 
faktiski mēs strādājam kopā, un 
no tā visa, ko mēs panākam kopā, 
sava daļiņa tiek arī Krāslavai - gan 
saņem informāciju, gan piedalās 
dažādās pašvaldību savienības 
struktūrās. Šodien pārrunājām, 
kādā veidā varētu atjaunot agrāko 
statusu.

Iedzīvotājiem pierobežas nova-
dā nav viegli - ir ļoti pieklājīgs at-
tālums no Rīgas, tālab, lai šeit iz-

dzīvotu, ir jābūt daudz gudrākam, 
nekā dzīvojot Rīgā. Mēs daudz ko 
zinājām, bet arī daudz ko jaunu 
uzzinājām no Krāslavas vadības 
– Gunāra Upenieka un viņa viet-
nieka Aleksandra Jevtušoka – par 
to, kā šeit dzīvo, kas ir izdevies, 
un kārtējo reizi konstatējām, ka 
mums ir tik daudz jautājumu, ko 
kopīgi varētu risināt. 

Mans novēlējums krāslaviešiem 
ir, lai viņi nezaudē ticību sev. Viss, 
kas Krāslavā sasniegts, ir, pateico-
ties tiem cilvēkiem, kas nav aiz-
braukuši ne no Krāslavas novada, 
ne no Latvijas, bet dzīvo šeit, ne-
skatoties uz apstākļiem, tic saviem 
spēkiem, arī izdara šeit kaut ko un 
arī izdarīs rīt kaut ko. Galvenais, 
lai viņi nezaudē ticību un pārlie-
cību, ka tas, ko viņi iecerējuši, iz-
dosies!”

Gints Kaminskis, LPS priekš-
sēža vietnieks, novadu apvienības 
valdes priekšsēdētājs un Auces 
novada domes priekšsēdētājs pie-
bilda, ka brauciena mērķis bija iz-
runāt visus apstākļus, lai visas Lat-
vijas pašvaldības būtu kopā. Viņš 
uzsvēra, ka tieši kopībā ir spēks, lai 
pašvaldības Latvijā varētu sekmīgi 
risināt savas problēmas.

G. Kaminskis: „Piekrītu, ka 
nekur jau tālu Krāslavas novads 

nav aizgājis, piemēram, darbojas 
izpilddirektoru asociācijā. Varbūt 
daudzreiz ir smagi dzirdēt ne tikai 
Krāslavai, bet daudzām pašvaldī-
bām, kas atrodas tālāk no galvas-
pilsētas, ka visas lietas notiek tikai 
galvaspilsētā. Es ar pilnu atbildību 
saku, ka tas tā nav, jo visas lietas 
notiek tur, kur ir aktīvi cilvēki. 
Tas ir pamatu pamats visam, lai 
reģionos notiktu attīstība. Novēlu, 
lai Krāslavas novadam tiešām ir 
cīņas spars, gribēšana un iespējas. 
Protams, arī varēšana, tad noteik-
ti Latvijā mēs visi kopā varēsim 
sasniegt tos mērķus, kādus vēla-
mies!”

Šī gada 20. maijā notiks LPS 
kongress, un sakarā ar to A. 
Jaunsleinis sacīja, ka ļoti priecātos 
jau kongresā redzēt Krāslavas no-
vadu kā pilntiesīgu biedru, nevis 
viesa statusā. 

Novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks akcentēja, ka 
Krāslavas novads šodien nedomā 
atgriezties LPS kā biedrs, taču 
tas pilnībā atvērts turpmākajai 
sadarbībai ar Latvijas Pašvaldību 
savienību pašreizējā formātā. Un 
piebilda: „Tālākos notikumus šajā 
jautājumā ļoti ietekmēs Latvijas 
Pašvaldības savienības kongress.”

Juris Roga

KRĀSLAVA PAGAIDĀM NAV GATAVA

No 4. līdz 7. februārim 
izstāžu centrā Ķīpsalā no-
risinājās 23. starptautiskā 
tūrisma izstāde-gadatirgus 
„Balttour 2016, kur savu 
tūrisma piedāvājumu tra-
dicionāli prezentēja Latga-
les reģions, tajā skaitā arī 
Krāslavas novada tūrisma 
informācijas centrs (TIC), tās 
vadītājas Tatjanas Kozaču-
kas un speciālistes Intas Lip-
šānes personā. 

Krāslavas novada stenda apmek-
lētājiem tika piedāvāta Krāslavas 
novada tūrisma brošūra latviešu un 
krievu valodā, dabas parka „Dau-
gavas loki” karte ar atzīmētu ve-
lomaršrutu tajā, jauna brošūra un 
karte „Latgales kulinārais manto-
jums”. Apmeklētāji varēja arī no-
garšot Krāslavas kulināro mantoju-
mu – mājas cepumus un Krāslavas 
kliņģeri, ko laipni sacepa un iedeva 
līdzi Krāslavas mājražotāji – Vla-
dislavs un Lonija Jakoveļi. 

Latgales stendā izstādes laikā 
darbojās arī amatnieki un seno 
arodu meistari. Keramiķis Valdis 
Pauliņš no Krāslavas novada de-
monstrēja procesu, kā top Latgales 
tradicionālā keramika, Krāslavas 
novada TIC vadītāja Tatjana Ko-
začuka dalījās iespaidos par dalību 
izstādē: „Mūsu Latgales koman-
da kā vienmēr ar savu skaisti no-
formēto stendu un piedāvājuma 
daudzveidību piesaistīja daudz 
apmeklētāju. No Krāslavas no-
vada tūrisma piedāvājuma klāsta 
apmeklētājus visvairāk interesēja 
Krāslavas grāfu Plāteru pils kom-

plekss un tā piedāvātās iespējas 
tūristiem, Krāslavas Romas katoļu 
baznīca ar restaurēto baznīcas cen-
trālo altāri un altārgleznu „Svētais 
Ludvigs dodas krusta karā”, dabas 
parks „Daugavas loki” un laivu/
plostu nobraucieni, amatnieku 
darbnīcas un meistarklašu iespējas 
tajās, kā arī, protams, Latgales ku-
linārais mantojums. Ne vienu reizi 
vien nācās dzirdēt, ka Krāslava ir 
skaistākā un sakoptākā pilsēta ne 
tikai Latgalē, bet visā Latvijā. Bija 
tādi, kas lūdza nodot sveicienu un 
pateikt paldies Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājam un deputā-
tiem par viņu rūpēm un centieniem, 
attīstot Krāslavas novadu pareizajā 
virzienā. Vēlreiz pārliecinājos, ka 
mums paveicies dzīvot un strādāt 
šajā skaistajā novadā, attīstīt to un 
lepoties ar savu dzimteni!”

Pēc izstādes noslēguma tās or-
ganizētāji atzīmēja: „Izstāde-gada-

tirgus „Balttour 2016” vienkopus 
pulcēja 850 tūrisma uzņēmumus 
un to pārstāvjus no 41 pasaules 
valsts. Iepazīt jaunākos un labākos 
piedāvājumus bija ieradušies vai-
rāk nekā 26 tūkstoši interesentu, 
no kuriem 5,3 tūkstoši bija tūrisma 
nozares profesionāļi un aicinātie 
viesi. Trīs dienu garumā izstādes 
apmeklētājiem bija lieliska iespēja 
vienuviet iepazīt 41 pasaules val-
stu daudzveidīgo tūrisma piedāvā-
jumu, jaunus un arī jau iecienītus 
galamērķus un tūrisma maršrutus, 
izjust pasaules kultūru dažādību un 
Latvijas reģionu viesmīlību, kā arī 
par ļoti labām cenām izstādes laikā 
iegādāties tuvus un tālus ceļoju-
mus – arī atpūtu tepat Latvijā!”

Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

tic@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com 

 

KRĀSLAVAS NOVADS - 
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5
darbi, notikumi, cilvēki

PIEŅEMTS
LĒMUMS 

PAR ČETRU 
SKOLU 

SLĒGŠANU
No 2016. gada 1. augusta Krāsla-

vas novadā tiks slēgtas trīs skolas 
– Kalniešu pamatskola, Skaistas sā-
kumskola un Krāslavas Grāfu Plāte-
ru v.n. Poļu pamatskola. Pēc gada, 
2017. gada 1. augustā, tāds pats lik-
tenis gaida Sauleskalna sākumskolu. 
Tādu lēmumu 28. janvārī Krāslavas 
novada domes sēdē pieņēma deputā-
ti. Kā uzsvēra domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, šī nepopulārā lē-
muma pamatā ir nevis pašvaldības 
sarežģītā fi nansiālā situācija, bet in-
formācija par skolēnu skaitu klasēs. 

Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. Poļu 
pamatskola, kurā pašlaik mācās 43 
izglītojamie un strādā 16 pedagogi, 
tiks pievienota Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolai, kas tika noteikta par 
Poļu pamatskolas izglītības program-
mas, tiesību, saistību, fi nansiālo lī-
dzekļu, īpašuma, lietvedības un arhī-
va pārņēmēju. Taču gadījumā, ja tiks 
saņemts Vispasaules Poļu savienības 
fi nansējums, lēmums par Poļu pa-
matskolas slēgšanu nestāsies spēkā.

Gandrīz tikpat daudz audzēkņu ir 
arī Kalniešu pamatskolā, 1. septem-
brī skolas gaitas tajā var būt 38 bērni, 
kuriem atbilstoši savam vecumam ir 
jāsaņem obligāta izglītība. Jau tagad 
26 bērni no Kalniešu pagasta mācās 
Krāslavas skolās. Ir jāatzīmē, ka 19 
no tiem apgūst mazākumtautību iz-
glītības programmu, pēc kuras strādā 
arī Kalniešu pamatskola, tomēr bērni 
un viņu vecāki deva priekšroku pil-
sētas skolai.

Skaistas sākumskolā pašlaik ir trīs 
klasēs - pirmā, otrā un ceturtā, un ta-
jās mācās 15 bērni.

Lai lauku teritorijās būtu nodroši-
nāta pirmsskolas izglītības program-
mas apguve, Kombuļos un Skaistā 
tiks izveidotas Krāslavas pirmssko-
las izglītības iestādes „Pienenīte” 
struktūrvienības, līdz ar to mazuļi 
varēs gatavoties skolai netālu no sa-
vām mājām. 

Bez šaubām, viens no sāpīgāka-
jiem jautājumiem ir šo četru skolu 
pedagogu iekārtošanās darbā. Kal-
niešu pamatskolā bez darba paliek 
6 skolotāji, Skaistas sākumskolā - 
darbu zaudēs 2 pedagogi. Vissarež-
ģītākajā situācijā būs pirmspensijas 
vecuma skolotāji.

Gunārs Upenieks: „Kad pagājušā 
gada rudenī pedagogi gatavojās strei-
kam, es pievērsu uzmanību tam, ka 
būtu pareizi pieprasīt, lai valdība ne 
tikai paaugstinātu darba algas, bet arī 
nodrošinātu visas sociālās garantijas, 
tai skaitā pensionēšanās vecuma pa-
zemināšanu pedagogiem. Domāju, 
ka mums ir nepieciešams apvienot 
pūles un vērsties pie valdības ar no-
teiktiem priekšlikumiem šajā jomā.”

Neskatoties uz to, ka jautājums par 
skolu slēgšanu tika apspriests ilgu 
laiku pirms domes sēdes, jo, gatavo-
jot lēmuma projektu, bija jāveic visi 
nepieciešamie aprēķini, kā arī jau 
iepriekš tika izskatīti dažādi lēmuma 
varianti, novada domes sēdē deputāti 
nevarēja iztikt bez diskusijām, ko-
mentāriem un emocijām. Uzklausījis 
kolēģu viedokļus, Gunārs Upenieks 
rezumēja: „Teātris jāspēlē uz skatu-
ves, nevis reālajā dzīvē, kad ir nepie-
ciešams pieņemt lēmumu.”

Cerēsim, ka skolu slēgšana būs 
vienīgais rūgtais lēmums novada do-
mes tagadējā sasaukuma deputātiem. 

Elvīra Škutāne

4. februārī pēc Kalniešu pamatsko-
las direktores Rutas Livčas uzaicinā-
juma Krāslavas novada pašvaldības 
vadītājs Gunārs Upenieks un novada 
domes Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja Lidija Miglāne satikās ar 
Kalniešu pamatskolas skolēnu vecā-
kiem un pedagogiem. Tikšanās bija 
organizēta sakarā ar novada domes 
lēmumu par mācību iestādes slēgša-
nu. Vecāki uztraucas par savu bērnu 
turpmāko likteni, tāpēc viņi vērsās 
pie pašvaldības vadības ar vairā-
kiem jautājumiem.

Pirmkārt, tika apspriests jautājums par bēr-
nu nogādāšanu līdz Krāslavai un atpakaļ. Kā 
paskaidroja Gunārs Upenieks, Kalniešu pa-
gasta pārvaldei sadarbībā ar skolu ir nepie-
ciešams izstrādāt maršrutu, ievērojot ikviena 
skolēna dzīvesvietu un aprēķinot nepiecieša-
mos laika posmus. Ja radīsies nepieciešamī-
ba, tad dome iegādāsies arī jaunu autobusu.

Sakarā ar vairāku lauku skolu slēgšanu 
pašvaldība plāno palielināt vietu skaitu šajā 
iestādē.  

Bērniem no rīta būs agri jāceļas, tāpēc, ie-
spējams, ne visi paspēs apēst brokastis mā-
jās. Lidija Miglāne apliecināja, ka bērniem 
no lauku teritorijām skolās tiks nodrošinātas 

brokastis.
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja pa-

skaidroja vecākiem, ka viņiem ir tiesības 
pašiem izvēlēties skolu, kurā mācīsies viņu 
bērni. Kalniešu pamatskola īstenoja pamat-
izglītības mazākumtautību izglītības prog-
rammu, tad, visticamāk, lielākā daļa audzēk-
ņu turpinās mācības Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā, kas realizē tādu pašu izglītības 
programmu.

Un vēl viens jautājums, par kuru ļoti uz-
traucas lauku bērnu vecāki, - tas ir psiholo-
ģiskais aspekts. Kā bērni iedzīvosies jaunā 
kolektīvā? Ko darīt, ja pilsētas skolēni sāks 
negatīvi izturēties pret lauciniekiem? Kā palī-

dzēt lauku bērniem, ja viņi sastapsies ar zob-
galībām, ņirgāšanos un rupjībām?

Bez šaubām, šai problēmai būs jāpievērš 
lielāka uzmanība ne tikai lauku bērnu klases 
audzinātājiem un nākamajiem klasesbied-
riem, bet arī pilsētas skolēnu vecākiem un arī 
visiem krāslaviešiem.

Mums nemēdz būt svešu bērnu! Pacen-
tīsimies visi kopā izdarīt tā, lai bērni, kas 
pieraduši savā mazajā skolā dzīvot kā vienā 
draudzīgā ģimenē, bet tagad būs spiesti atstāt 
dzimtās skolas sienas, nejustos sveši citās 
skolās un pēc iespējas ātrāk adaptētos jau-
niem apstākļiem.

Elvīra Škutāne, autores foto

SKOLA TIKS SLĒGTA - VECĀKI UZTRAUCAS

IEDZĪVOTĀJU SKAITS
Uz 1.01.2016 (uz 1.07.2015)
Krāslavas novads – 17437  (17601) 
Krāslava – 9114  (9152)  
Aulejas pagasts – 538 (561)  
Indras pagasts – 1110 (1136)
Izvaltas pagasts – 665  (685)
Kalniešu pagasts – 752  (751)
Kaplavas pagasts – 618  (631)
Kombuļu pagasts – 575  (577)
Krāslavas pagasts – 540  (534)
Piedrujas pagasts – 546  (556)
Robežnieku pagasts – 877 (884) 
Skaistas pagasts – 597  (609)
Ūdrīšu pagasts – 1505  (1525)

Vīrietis - 8285
Sieviete - 9152

DARBSPĒJAS VECUMA
 UN DZIMUMA STRUKTŪRA

Līdz darbaspējas vecumam - 1978 (t.sk. vī-
rieši - 962, t.sk. sievietes - 1016)

Darbaspējas vecumā - 11285 (t.sk. vīrieši - 
5824, t.sk. sievietes - 5461)

Pēc darbaspējas vecuma - 4174 (t.sk. vīrie-
ši - 1499, t.sk. sievietes - 2675)

BĒRNU VECUMA UN 
DZIMUMA STRUKTŪRA

0-6 gadu vecumā - 785 (t.sk. vīrieši - 374,  
t.sk. sievietes - 411)

7-18 (neieskaitot) gadu vecumā - 1696 
(t.sk. vīrieši - 861, t.sk. sievietes - 835)

Kopā - 2481
IEDZĪVOTĀJU SKAITS

 PĒC NACIONĀLĀ SASTĀVA
Latvietis - 7865
Baltkrievs - 3481
Krievs - 3785
Ukrainis - 223
Polis - 1372
Neizvēlēta - 367
Pārējie - 345
IEDZĪVOTĀJU SKAITS SADALĪJUMĀ 

PĒC VALSTISKĀS PIEDERĪBAS
Latvijas pilsonis - 14697
Latvijas nepilsonis - 2184
Latvijas bezvalstnieks - 1
Pārējie - 555

IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA STATISTIKA PAR KRĀSLAVAS NOVADU

Nesen Krāslavas novada domē 
notika pašvaldības vadītāja Gunā-
ra Upenieka un viņa vietnieka Alek-
sandra Jevtušoka tikšanās ar Latvi-
jas Republikas konsulu Vitebskā Uldi 
Skuju. Šajā sarunā piedalījās arī Eiro-
reģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja 
vadītāja Ilze Stabulniece.

Tika apspriesti dažādi jautājumi, kas ir 
saistīti ar sadarbību starp Krāslavas novada 
un Baltkrievijas Vitebskas apgabala pašval-
dībām - problēmas, to risinājumi, turpmākās 
attīstības iespējas. 

,,Mums jau ir kopīgie projekti, kas realizēti 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 
teritorijā,” atzina konsuls pēc tikšanās. „Šīs 
vizītes ietvaros mēs apmainījāmies ar infor-

māciju par plāniem 2016. gadam, jo mums ir 
nepieciešams zināt, cik lielā mērā konsulāts 
tiks iesaistīts darbā un kāds ir mūsu uzde-
vums, veicinot Krāslavas novada sadarbību 
ar Baltkrievijas Republiku.”

Kā uzsvēra Uldis Skuja, dienas kārtībā ir 
sadarbība ar Glubokoje un Braslavu, kā arī 
projekta noslēguma posms Kaplavas robež-
pārejas punktā. Turklāt turpinās darbs ar mēr-
ķi atrast iespējamos risinājumus, kas saistīti 
ar loģistiku un infrastruktūru pierobežas re-
ģionos. 

,,Krāslavas novads ir viena no aktīvākajām 
pašvaldībām, kas attīsta savu sadarbību ar 
partneriem no Baltkrievijas Republikas,” tur-
pināja konsuls. „Latvijas un Baltkrievijas pie-
robežas teritoriju sadarbība sākās ar Krāslavu 

un Braslavu, kad tika dibināts Eiroreģions 
„Ezeru zeme”, kas darbojas jau vairāk nekā 
20 gadus. Mans uzdevums - atbalstīt un sa-
glabāt Krāslavas ieinteresētību sadarboties ar 
kolēģiem no Vitebskas reģiona pašvaldībām.”

Kas attiecas uz Baltkrievijas puses intere-
si par Latgales pašvaldībām, tad Uldis Skuja 
atzīmēja, kas pēdējā laikā ir vērojama priori-
tāšu maiņa. Agrāk mūsu kaimiņus interesēja 
galvenokārt sadarbība kultūras, sporta, me-
dicīnas un izglītības jomā, bet tagad lielāka 
nozīme tiek piešķirta ekonomikas virzienam. 

,,Tas var kļūt par jaunu un nozīmīgu soli, 
kas palīdzēs turpināt un paplašināt mūsu sa-
darbību,” secināja Uldis Skuja.

Elvīra Škutāne

KONSULĀTS ATBALSTĪS SADARBĪBU

29. janvāra vakarā Krāslavas novada cen-
trālā bibliotēka rīkoja pateicības pasākumu 
lasītājiem - grāmatu dāvinātājiem „Grāmatu 
- bibliotēkai”. Tajā iestādes kolektīvs sirsnīgi 
pateicās tiem Krāslavas iedzīvotājiem, kuri 
bibliotēkai dāvinājuši labas un vērtīgas grā-
matas. Bibliotēkas labdariem nelielu koncer-
tu sagatavoja Krāslavas Mūzikas skolas vo-
kālistes — ansamblis „Krāslaviņa”, 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 Valentīna Magidas atgā-
dināja, ka tieši šajā laikā — 1935. gada 28. 

janvārī — Ministru prezidents Kārlis Ulma-
nis nāca klajā ar Draudzīgo aicinājumu, mu-
dināja tautiešus atcerēties savas skolas, savas 
bibliotēkas un par pateicību dāvināt grāmatas 
- nozīmīgāko zināšanu bagāžu. Draudzīgā ai-
cinājuma pamatā ir četri stūrakmeņi: kultūra, 
māksla, izglītība, valoda.

Gan vēsturiski, gan šodien bibliotēka bija, 
ir un paliek tā vieta, kurā cilvēks smeļas jau-
nas zināšanas, atraisa savu iztēli, lasot izcilu 
klasiķu un mūsdienu autoru darbus. Grāmata 
visos laikos bijusi cilvēka vissirsnīgākais un 
uzticamākais palīgs.

Vecākā bibliotekāre Viktorija Slesare ai-
cināja labvēļus, kuri dāvinājuši grāmatas, 

saņemt nelielu pašdarinātu suvenīru – grā-
matu zīmi, kas atgādinās par bibliotēku, tās 
darbalaiku, adresi un reizē grāmatzīme būs 
parocīgs kalendārs 2016. gadam. Grāmatu 
zīmi izveidoja jaunā darbiniece, bibliotekāre 
Anete Moiseja. 

1939. gadā Latvijā valsts prezidenta Kār-
ļa Ulmaņa iedibinātā tradīcija dāvināt labas 
grāmatas savai skolai un bibliotēkai uz kādu 
laiku tika pārtraukta, bet tā atdzima ar jaunu 
spēku 1994. gadā. Krāslavas novada centrā-
lajā bibliotēkā šī tradīcija ilgst apmēram 10 
gadus, un arī nākamā janvāra nogalē noteikti 
bibliotekāres atkal aicinās cilvēkus, kuri būs 
dāvinājuši bibliotēkai tās lielāko bagātību – 
grāmatas. 

Juris Roga

  UZDĀVINI LABU GRĀMATU SAVAI BIBLIOTĒKAI!
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jauniešu lietas

No februāra līdz pat mai-
jam Nacionālie bruņotie 
spēki rīko jauno karavīru 
rekrutēšanas kampaņu „Esi 
viens no mums!”, aicinot 
jauniešus kļūt par Latvijas 
armijas karavīriem. Kam-
paņas laikā tiks rīkoti gan 
sabiedriski pasākumi, de-
monstrējot Latvijas armi-
jas iespējas un piedāvājot 
jauniešiem profesionāla 
karavīra karjeru bruņotajos 
spēkos, gan arī sagatavoti 
video, audio un vides reklā-
mas materiāli Rīgā un Latvi-
jas reģionos.

2015.gadā militārajā dienestā 
tika uzņemti 334 jaunieši, bet vēl 
115 uzsāka mācības Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā, lai kļūtu 
par virsniekiem. 2016.gadā pare-
dzēts profesionālajā dienestā uz-
ņemt 700 jaunus karavīrus. 

Militārajam dienestam bruņo-
tajos spēkos jaunieši parasti pie-
sakās gan tādēļ, ka šādi ir iespē-
jams paust savu patriotismu, gan, 
protams, tādēļ, ka dienests armijā 

sniedz daudzas gluži sadzīviskas 
iespējas, tostarp, piemēram, soci-
ālas garantijas, izglītības un karje-
ras iespējas ilgstošā laika posmā, 
gan stabilu un labi atalgotu darbu.

Ja 2015.gadā vidējais atalgoju-
ma līmenis valstī bija 600 eiro, tad 
šogad, jau uzsākot dienestu, kara-
vīra atalgojums būs 780 eiro pēc 
nodokļu nomaksas. Dienesta laikā 
atalgojums pastāvīgi pieaug - at-
karībā no nodienētā laika, dienesta 
pakāpes un tai atbilstošas militārās 
izglītības.

Nenoliedzami, ne visi jaunieši, 
kas izrādījuši vēlmi dienēt Latvijas 
armijā, iztur paredzētos pārbaudī-
jumus, jo, kā liecina statistika, gan 
jauniešu fi ziskā sagatavotība, gan 
veselība nereti nav pati labākā. 

Savukārt par veselības stāvokli 
jauniešiem noteikti būtu jāsāk do-
māt jau pirms dokumentu iesnieg-
šanas un pieteikumu aizpildīšanas 
- nereti, veicot veselības pārbau-
des, jauniešiem tiek atklātas ļoti ie-
laistas kaites un slimības, kas liek 
veikt papildus izmeklēšanas un 
ārstēšanu, tādējādi kavējot uzsākt 

dienesta gaitas.
Pamata prasības, lai iestātos pro-

fesionālajā dienestā:
- ir jābūt Latvijas Republikas pil-

sonim;
- ir jābūt vecumā no 18 līdz 40 

gadiem;
- ir jābūt valsts valodas prasmei;
- kandidāts nedrīkst būt ar sodā-

mību par noziedzīgu nodarījumu;
- ir jābūt fi ziski un garīgi vese-

lam.
Dažas prasības fi ziskajai saga-

tavotībai (vecumā no 18 līdz 27 
gadiem):

- roku saliekšana - 33 reizes;
- vēderprese - 43 reizes;
- 3 kilometru krosa distancē jā-

iekļaujas 14 minūtēs 29 sekundēs.
Pieteikties profesionālajam die-

nestam var bruņoto spēku interneta 
vietnē www.mil.lv sadaļā „Rekru-
tēšana”: http://www.mil.lv/Rekru-
tesana

AM Militāri publisko 
attiecību departamenta

Preses nodaļa

BRUŅOTIE SPĒKI AICINA JAUNIEŠUS 
STĀTIES PROFESIONĀLAJĀ DIENESTĀ

 TEHNISKĀS JAUNRADES IESPĒJAS 
KRĀSLAVAS BĒRNU

 UN JAUNIEŠU CENTRĀ
 Mācību gads rit savu 

gaitu, otrais semestris 
tuvojas kulminācijai, 
Bērnu un jauniešu centra 
audzēkņi gatavojas pa-
rādīt savu veikumu gan 
vecākiem, gan konkursos 
novada un valsts līmenī! 

 Šobrīd gribu parunāt 
par zēniem, jo interešu 
izglītībā zēni ir iesais-
tīti mazāk (zemā iein-
teresētība, piemērotu 
programmu nepietie-
kamība). Vislabāk zēniem piemērotas tehniskās jaunrades programmas. 
Bērnu un jauniešu centrā tādas ir trīs. Cik aktīvi pilsētas zēni un jaunieši 
tās izmanto?

Interešu izglītība pēc būtības ir praktiski orientēta darbošanās. To īste-
no speciālisti, sava amata meistari, piemēram, profesionāli mākslinieki, 
dejotāji, motosportisti utt. Tas nodrošina interešu izglītības programmu 
daudzpusību, pievilcību, unikalitāti un rezultativitāti. Diemžēl robotikas 
pulciņu, kas ir ļoti mūsdienīgs un pieprasīts, mēs piedāvāt nevaram, jo 
ir ierobežotas mūsu materiālās iespējas, nav arī speciālista ar augstāko 
pedagoģisko izglītību.

  Nu jau astoto gadu BJC darbojas automoto pulciņš „Rullē!”, ko vada 
bijušais Latvijas autokrosa sacensību dalībnieks Guntars Jeminejs. 6.-12. 
klases pusaudži un jaunieši no pilsētas skolām apgūst prasmes automašī-
nu remontā un apkopē, sagatavo esošās mašīnas dalībai auto sacensībās. 
Darbojas divas grupas (26 audzēkņi), jau otro gadu viena grupa nokom-
plektēta no tehnikuma audzēkņiem. Katru gadu pilsētas svētkos „Krāsla-
vas kausa” ietvaros varam baudīt mūsu audzēkņu darba rezultātus. 2015. 
gada vasaras autokrosā piedalījās 14 pulciņa audzēkņi. Rezultāti: Artūrs 
Purpišs - I vieta (apmeklē pulciņu 4 gadus), Vitālijs Poļakovs - II vieta (3 
gadu pieredze), III vietu izcīnīja Ludzas BJC audzēkņi. Mūsu audzēkņi arī 
šogad piedalījās Latgales kausā: I posmā Ludzā: Artūrs Purpišs un Edvīns 
Purpišs – II vieta, Ingars Lipšāns, Ilmārs Jurāns – III vieta. Latgales kausa 
IV posmā Krāslavā - Ilmārs Jurāns (darbojas pulciņā no paša sākuma) - I 
vieta. Protams, mūsu sasniegumi atkarīgi ne tikai no pulciņa skolotāja 
profesionalitātes, bet arī no paša audzēkņa čakluma. Te bez novada domes 
un vecāku atbalsta neiztikt, tāpēc paldies viņiem. Ir arī problēmas – mēs 
nevaram visi izvietoties un kvalitatīvi strādāt esošajās telpās, astoņu gadu 
laikā mums palielinājies audzēkņu, automašīnu un instrumentu skaits, ir 
nepieciešamas lielākas telpas.

Šajā mācību gadā mēs atvērām jaunu pulciņu sākumskolas vecuma 
zēniem „Jaunāko klašu tehniskā modelēšana”, kur zēni, skolotāja Dmit-
rija Duškina vadībā apgūst prasmes vienkāršu dažāda profi la modeļu 
konstruēšanā un izgatavošanā. Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijai par 
darbmācības kabinetu! Interese ar janvāri ir augusi, bet vairāk bērnu 
šobrīd uzņemt nevaram (uzņemšana pulciņā notiek septembra sākumā, 
par ko mēs paziņojam gan skolām (informācijas stendos), gan Krāslavas 
novada mājaslapā). Četru mēnešu laikā 15 audzēkņi apguva pirmos so-
ļus: prasmes atrast vajadzīgu materiālu, precīzi uzzīmēt plaknē, izgriezt 
un dekorēt ar iededzināšanas aparātu. Zēni mācās izvēlēties darba uz-
devumu, to īstenot, izmantojot esošos darbarīkus, izdarīt secinājumus.

Jau daudzus gadus pie mums strādā fotopulciņš „Kadrs”, kur audzēk-
ņi apgūst fotografēšanas procesu, fotogrāfi ju izgatavošanas tehnoloģijas 
pamatus radošā fotomākslinieka Anatola Kauškaļa vadībā. Diemžēl šeit 
tikai trešdaļa pulciņa audzēkņu ir zēni. Bet ir talantīgi zēni, kuru darbi 
piedalās valsts izstādēs, piemēram, Jevģēnijs Antipovs un Elvis Pašķe-
vičs – „Lidice 2015” ieguva I vietu Latvijā un šogad piedalījās fotoiz-
stādē „Lidice - 2016”. 

Krāslavas BJC savās aktivitātēs iesaista visu novada skolu audzēkņus, 
piemēram, līdz 3. aprīlim gaidām fotogrāfi jas fotokonkursam „Skola? 
Izglītība”, jaunākajiem skolēniem atklājot tēmas: Mans ceļš uz skolu. 
Kas ir manā skolas somā? Ko mēs mācāmies skolā? Mans mīļākais mā-
cību priekšmets. Cilvēki skolā – klasesbiedri, skolotāji, pavāri, sargi u.c. 
Ārpusstundu aktivitātes skolā – starpbrīdis, pasākumi, ekskursijas, tra-
dīcijas, interešu izglītības pulciņi skolās u.c. Kā izskatītos ideāla skola? 
Vecāko klašu skolēniem: Skola pagātnē un šodien (kā cilvēki ieguva 
izglītību agrāk?). Es – nākamais students, zinātnieks. Izglītības nozīme 
manā dzīvē.  Brīvais laiks tikai tad uzskatāms par lietderīgi pavadītu, ja 
tajā iekļaujas patīkamas un interesantas nodarbes, kas vispusīgi attīsta 
personību. Tam jāietver sevī gan garīga, gan sociāla, gan fi ziska darbī-
ba. Tādēļ bērniem un jauniešiem tik nozīmīgi ir iemācīties brīvo laiku 
pavadīt lietderīgi!

 Izvēles brīvība vispirms jānodrošina ģimenē, uzklausot visu (arī bērnu) 
domas par to, kā pavadīt brīvo laiku, rosinot apmeklēt interešu izglītī-
bas nodarbības, cenšoties panākt, lai izvēle būtu par labu šiem brīvā laika 
pavadīšanas veidiem, nevis bezgala ilgai sēdēšanai pie televizora, datora 
vai bezmērķīgai laika pavadīšanai pilsētā uz ielas. Bērnos jārada interese! 
Mēs, Krāslavas bērnu un jauniešu centrs, to darām, jo mūsu moto vēl 
aizvien ir „Nāc, rodi un radi!” Nekļūdīšos, ja apgalvošu, ka tad, kad bērns 
un jaunietis jau apmeklē kādu interešu izglītības nodarbību, vecākiem un 
pedagogiem jāinteresējas par viņa panākumiem. Viņam jājūt, ka vecāki 
un citi cilvēki interesējas par viņu un viņa aizraušanos, ka tā ir vērtīga arī 
kādam citam, jo tas ceļ pašapziņu un nostiprina motivāciju. 

                                          Rita Vekšina, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centra direktore 

Profesionālās izglītības kompetences 
centra „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības tel-
pās tika organizēts trīs dienu seminārs, 
kurā piedalījās četri pārstāvji no Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU), kā arī Rīgas 
Valsts tehnikuma students, tehniskais dar-
binieks un pedagogs.

 Lai arī kopējais dalībnieku skaits nav liels, šis se-
minārs ir ļoti nopietns solis abu izglītības iestāžu tā-
lākās sadarbības programmā. Semināra galvenie vir-
zieni bija trīs dimensiju skenēšana, objekta virtuāla 
izveidošana un izgatavošana ar robotrokas palīdzību, 
lai padziļinātu zināšanas un apmācītu jauniešu strā-
dāt ar robot roku.

Firmas „Colla” viceprezidents Ivo Lipste šos jau-
tājumus pārzina no nulles un spēj visu paveikt bez 
problēmām (lai nevienu nemulsina fakts, ka pats fi r-
mas viceprezidents nodarbojas ar apmācības jautāju-
miem tik sarežģītā jomā).

- Kāpēc šodien esat Krāslavā? 
- Mums ir kārtējais mācību cikls par tehnoloģijām, 

kas iegādātas ar Krāslavas novada domes un Eiro-
pas fondu palīdzību 2013. gadā. Šis projekts ir viens 
nopietns solis uz mehānisko apstrādi, un profesionā-
lās izglītības iestāde ir tā vieta, kur šodien vajadzētu 
apgūt modernās tehnoloģijas. Viss projekts sastāvēja 
no tā saucamās „cietās” un „mīkstās” daļas. Reali-
zējot „cieto” daļu, tika uzstādīts šis datorvadāmais 
robots – manipulators, kas absolūti pielāgots kok-
apstrādes operāciju veikšanai. Šajā gadījumā tā ir 
frēzēšana. Ar šo robotu var veikt ne tikai tādas pri-
mitīvas lietas, kā izzāģēt kādas līkas detaļas, izgriezt 
bareljefu, bet var apstrādāt absolūti telpiskas lietas 
no dažādām pusēm. Intervija ir pārāk īsa, lai to visu 
izstāstītu, bet es pieņemu, ka tie, kurus tas interesē 
plašāk, noteikti var vērsties Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā, kur visu pa-
rādīs un paskaidros. Pats svarīgākais ir tas, ka šāda 
iekārta ir pirmā izglītības sistēmā visā Latvijā. Tā ir 
jaudīga un efektīva, ar to var ne tikai mācīties, bet arī 
izgatavot reālus priekšmetus. 

Par projekta „mīksto” daļu var teikt, ka ir uzstā-
dīts speciāls programmnodrošinājums, kas sastāv no 
divām daļām: „Mastercam” un „Robotmaster”. Abi 
šie programmprodukti paredzēti, lai no trīsdimensiju 
modeļiem mēs varētu izveidot apstrādes program-
mas robotam un piespiest viņu izfrēzēt detaļas. 

- Tātad kāds ir šīs mācību tūres galvenais uz-
devums?

- Galvenais uzdevums saskaņā ar RVT Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienības vēlmi bija atrisināt vie-

nu svarīgu un modernu uzdevumu, un šis virziens ir 
reversā inženierija. Ja tradicionāli ierastā gadījumā 
konstruktors izdomā kādu konstrukciju un pēc tam 
to konstrukciju kaut kādā veidā izgatavo, tad šeit ir 
otrādi - sākumā ir kāds modelis. Vai nu mākslinieks 
kaut ko izveidojis no plastilīna, vai arī, kā šodien 
mūsu gadījumā, restaurācija. Un tā lieta nu nemaz 
nav tik vienkārša, kā varbūt šķiet – koka kāja ar kok-
griezumiem. 

- Kas tika darīts? 
- Ar speciālu skeneri tika noskenēta šī kāja un iz-

veidots telpiskais jeb trīsdimensiju modelis. Mūsu 
uzdevums bija veikt šīs kājas apstrādi uz robotizētā 
kompleksa. Lēnā garā darbojoties, esam atrisinājuši 
jautājumus, kā pareizi skenēt un izveidot modeli, nā-
kamajā dienā pārgājām pie apstrādes. Protams, ka to 
visu var izdarīt ātrāk, bet te ir klāt mācību elements 
- nevis rupji veicām darbības, bet klātesošajiem tika 
skaidrots, kāpēc katra no tām nepieciešama. Sistēmas 
ir sarežģītas, vārdam vietas nav, un cilvēkiem nemi-
tīgi jāceļ kvalifi kācija. Seminārā par moderno mehā-
niskās apstrādes tehnoloģiju pielietojumu reversajā 
inženierijā tika pieaicināta grupa no RTU. Viena no 
viņu tēmām – piemeklēt optimālus un pareizus re-
žīmus kokapstrādei tieši frēzēšanas darbiem. Šādus 
mācību ciklus noteikti atkārtosim, un to biežums būs 
pakārtots vajadzībai un valsts tehnikuma plāniem. 

RTU dizaina tehnoloģiju institūta laboratorijas 
vadītājs Artūrs Ķīsis: „Pēc būtības ciparu vadības 
tehnoloģijas tā ir mūsu neizbēgama nākotne, tā ir 
šodiena, lai konkurētu darba tirgū, un tā ir neizbē-
gama ikdiena pasaulē, globāli raugoties. Šāda veida 
tehnoloģijas dos iespēju mūsu topošajiem un eso-
šajiem speciālistiem konkurēt darba tirgū augstā 
līmenī. Mūsu sadarbība starp universitāti un teh-
nikumu attīstās. Universitātē ir vienkāršāks darb-
galds – trīsasu, bet Krāslavā ir sešasu. Te paradās 
loģiskā pēctecība: mums Rīgā nav tādu resursu, bet 
mums ir zināšanu bāze un ir iespēja attīstīties tālāk, 
un mēs nākam šurp ar savām zināšanām un piere-
dzi, dalāmies ar tehnikuma kolēģiem, viņi dalās ar 
savām tehnoloģijām, un veidojas abpusēji izdevī-
gā mijiedarbība. Pamatdoma ir ne tikai pašiem pa-
sniedzējiem apgūt tehnoloģijas, bet arī universitā-
tes spēcīgajiem studentiem dot iespēju atbraukt un 
apgūt to, kas viņus interesē. Šodien kopā ar mani 
atbrauca divas studentes no maģistriem. Savukārt 
tehnikuma studentiem ir iespēja apgūt pamatus, lai 
vieglāk ritētu studijas universitātē.”

Juris Roga,
autora foto

 MODERNO MEHĀNISKĀS APSTRĀDES
 TEHNOLOĢIJU PIELIETOJUMS REVERSAJĀ 
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svētki un jubilejas

6. februārī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā pulcējās šīs mācī-
bu iestādes absolventi, kuri 
savas skolas vārdu nes Latvi-
jā un pasaulē ar mīlestību un 
lepnumu, pārliecību un pa-
teicību, sirsnību un uzticību. 
Pasākums tradicionāli sākās 
ar kora uzstāšanos, kas izpil-
dīja divas dziesmas – „Lilioma 
dziesma” un „Tikai tā”. 

Klātesošos absolventus un viesus 
uzrunāja ģimnāzijas direktors Jānis 
Tukāns, kurš akcentēja, ka atgrieša-
nās savā skolā vienmēr ir patīkams 
brīdis: „Ir skaidrs, ka mūsu skolas 
absolventi cēluši attīstītu sociālismu, 
gatavojušies „iekāpt” komunismā, 
nākamā paaudze jau atklāti varēja 
parunāt par brīvību Atmodas laikos, 
un jaunākie absolventi jau piedzimu-
ši brīvā Latvijā! Lai arī cik jūs būtu 
dažādi, ir viena lieta, kas vieno – visi 
esat mācījušies Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā, Krāslavas 1. vidusskolā un 
lielākā daļa tieši šajā ēkā. Protams, 
ir starp jums arī tie laimīgie, kam pa-
veicās mācīties grāfu Plāteru pilī!”

Absolventu tikšanās vakars vien-
mēr ir patīkams ar iespēju atcerēties 
savas dzīves labākos gadus, jo tas, 
kas bijis skolā, vairs nebūs nekad. 
Skolas solā cilvēks praktiski atbild 
pat par sevi, gūst zināšanas un pieda-
lās aktivitātēs. Katrs skolā atrod gan 
tās labākās nodarbes, par kurām sko-
lotāji liela, gan tādas, par kurām kād-
reiz sarāj, toties pēc gadiem tās visas 
ir atmiņā un ir, ko pārspriest. 

Skolēnu skaitliskā ziņā Krāsla-
vas Valsts ģimnāzija šodien sarūk 
kā daudzas citas, un šobrīd tajā mā-
cās aptuveni 170 bērni. Kāds atnāk, 
kāds - aiziet, kā jau tas dzīvē ir – viss 
plūst un mainās. Novadā dzirdam par 
mazo skolu slēgšanu, un šis process 

ir neapstādināms, jo cilvēku mazāk, 
skolēnu mazāk un skolās iet vienkār-
ši vairs nav kam, taču direktors pauda 
cerību, ka Krāslavas Valsts ģimnāzija 
līdz tam nenonāks - lielākā vai ma-
zākā skaitā skola pastāvēs! Skolēni ir 
piedalījušies dažādos konkursos un 
olimpiādēs, bet šis nebija tas brīdis, 
lai runātu par g odalgām. Ģimnāzijā 
ir arī aktīvi pašdarbnieki, kas dzied, 
dejo, spēlē teātri, debatē, sporto. Ab-
solventiem arī tika parādīta fi lma ar 
skolas dzīves ainiņām „No februāra 
līdz februārim”. 

Tālāk pasākuma vadīšanu pārņē-
ma 12. klases skolēni Ieva un Aivars, 
kuri informēja, ka kopš skolas pirmā 
izlaiduma, kurš notika 1926. gadā, 
līdz 2015. gadam ir notikuši 88 izlai-
dumi, un absolventu skaits ir – 3411.

Katra jubilejas gada absolventi tika 
aicināti zāles priekšā, lai dalītos at-
miņās un pateiktos saviem mīļajiem 
skolotājiem. Diemžēl daža jubilejas 
gadskārta nebija pārstāvēta... To-

ties atnākušie nekautrējās nākt zāles 
priekšā, kaut lielākā, kaut mazākā 
pulkā. Vienam sakāmais bija garāks, 
citam – īsāks, bet katrs vārds aplie-
cināja, ka skola viņiem kļuvusi par 
otrām mājām – tikpat īpaša, draudzī-
ga, mierīga un pievilcīga vieta, kurp 
gribas atgriezties. 

Tagadējie ģimnāzisti bija sarūpējuši 
izklaides programmu, tostarp: dejas, 
skolas teātra pulciņa „Vārna” dalīb-
nieku izrāde trīs daļās „Skolas dzīves 
ainas”, spēlēja un dziedāja ansamblis 
„Bez nosaukuma”, uzstājās ansamblis 
„Krāslaviņa”, muzikālu sveicienu sa-
gādāja saksofonistu kvartets. 

Vārds tika dots absolventiem Jā-
nim Drēģerim un Gunāram Cauņam, 
kuri prezentēja savu albumu un izpil-
dīja vienu dziesmu no tā.

Pasākuma saviesīgā daļa bija kopā 
ar skolotājiem, bet zālē dejas spēlēja 
muzikants no Preiļiem - Romualds.

Juris Roga,
autora foto

VISS PLŪST UN MAINĀS!

,,Kad tuvojas februāra sākums, 
mana sirds kļūst nemierīga. Rodas 
nepārvarama vēlēšanās doties uz In-
dru, lai apmeklētu savu dzimto sko-
lu,” atzinās Česlavs Karolis, Indras 
vidusskolas 1955. gada absolvents. 

6. februārī skola viesmīlīgi sagai-
dīja savus absolventus, bet viņi ap-
sveica savu dzimto mācību iestādi 
85 gadu jubilejā. Aktu zāle bija pilna, 
ziedi un dāvanas, smaidi un asaras, 
atmiņas un novēlējumi, dziesmas un 
dejas, dzeja un joki - pasākums pa-
gāja siltā un sirsnīgā gaisotnē. 

Pēc īsas videofi lmas, kurā tika iekļautas 
dažādu laika posmu fotogrāfi jas, kā arī si-
žeti no skolas dzīves mūsdienās, uz skatu-
vi iznāca tie skolotāji, kas kādreiz strādāja 
Indras vidusskolā. Viņus sveica tagadējā 
direktore Inga Jākobsone un pagasta pār-
valdes vadītāja Ērika Gabrusāne.

Pašlaik skolā mācās 111 audzēkņi. Kopā 
ar skolotājiem viņi gatavojās skolas jubile-
jai, un koncerta numuri, priekšnesumi un 
deju uzvedumi viņu izpildījumā, bez šau-
bām, kļuva par svētku vakara rotu. 

Izejot uz skatuves, kādreizējie zēni un 
meitenes, bet tagadējie pieaugušie cilvēki, 
dažādu gadu absolventi atcerējās skolas lai-
ku. Kā viņi katru dienu pārvarēja attālumu 
līdz skolai - 4 kilometrus, kā „zubrījās” un 
kā centās izsisties cilvēkos. Un izsitās! 

,,Mūs mācīja draudzēties!” 1976. gada ab-
solventi pastāstīja, kā viņi kopā ar skolotāju 
Olgu Stankeviču rīkoja Indrā sadraudzības 
vakarus, uz kuriem brauca draugi no Gruzi-
jas, Ukrainas, Moldāvijas, Baltkrievijas. 

1981. gada absolventi pateicās skolas 
personālam un pagasta pārvaldei par to, 

ka viņi atjauno un remontē skolu: „Tagad 
mūsu skola plaukst! Agrāk estētikai nebija 
veltīta tik liela uzmanība.”

 Bijušie audzēkņi, kas pabeidza skolu 
pirms 25 gadiem, pasniedza pedagogu ko-
lektīvam jubilejas torti. Iedomājusies vēlē-
šanos, Inga Jākobsone nopūta sveces. Par 
ko var sapņot skolas direktore? Nav grūti 
noprast – lai piedzimtu vairāk bērnu, lai 
skolā skanētu bērnu smiekli un lai skola 
nosvinētu vismaz 100 gadu jubileju!

Absolventi atcerējās savu klases audzi-
nātāju Nikolaju Lobzu un pasniedza ziedus 
viņa dzīvesbiedrei, kas piedalījās šajā jubi-
lejas pasākumā. 

,,Uz skolas jubileju atnāca lielākā daļa no 
mūsu klases,” iznākuši uz skatuves, pazi-
ņoja divi 1996. gada absolventi. Vai tas ir 

joks? Nē, izrādījās, ka viņu klasē bija tikai 
trīs skolēni. Šo gadu garumā skola piedzī-
vojusi dažādus laikus. 

,,Bet tagad es gribētu, lai nevis absol-
venti apsveiktu skolu, bet skola – absol-
ventus,” vakara vadītāja Larisa Špigunova 
uzaicināja uz skatuves 1956. un 1961. gada 
absolventus Česlavu Karoli un Stefāniju 
Truskovsku. Zāli pāršalca aplausu vētra. 
Aizkustinātā Stefanija atzinās: „Kad šo-
dien piebraucām pie skolas, asaras saskrēja 
acīs.”

Par nenovērtējamu dāvanu skolai kļuva 
1933. gada izlaiduma fotogrāfi jas. Direk-
tore apliecināja, ka tās tiks noskenētas un 
saglabātas. 

Atmiņu vakara gaitā absolventi pateicās 
saviem skolotājiem, apskāva viņus un pa-

spieda viņiem rokas, dāvāja ziedus. Bet vis-
lielākais pušķis šajā vakarā bija pasniegts 
Ņinai Jurkevičai, kas nesen atzīmēja savu 
90 gadu jubileju. Skolotāja atceras visus 
savus izlaidumus, it īpaši 1986. gadu, kad 
skolēni padarīja skolu slavenu visā valstī ar 
savu uzvaru sacerējumu konkursā. 

Bez šaubām, par vienu no emocionālāka-
jiem vakara brīžiem kļuva dziesma „Mūs 
mācīja būt par putniem”, kuru izpildīja 
mūzikas skolotāja Ruta Andrukoviča. Ne-
skatoties uz to, ka viņa ir beigusi Dagdas 
vidusskolu, šajā vakarā viņa bija kopā ar 
saviem kolēģiem. „Dagda pagaidīs!” pajo-
koja Ruta. 

Vakara noslēgumā skolas direktore uzai-
cināja uz skatuves skolotājus un citus dar-
biniekus, kuri pašlaik strādā Indras skolā.

,,Man ir vislabākais kolektīvs!” ar lepnu-
mu paziņoja Inga Jākobsone. Viņa un Ērika 
Gabrusāne pasniedza skolotājiem ziedus un 
nelielas dāvanas - krūzītes ar Indras skolas 
attēlu – lai būtu patīkami visiem kopā dzert 
tēju. 

Indras Mākslas un mūzikas skolas direk-
tore Ērika Zarovska un Indras Tautas nama 
direktore Anžela Kuzminska uzsvēra, ka 
Indrā šis ir jubileju gads. 85. gadadienu 
nosvinēja Indras pamatskola, bet tagad jau 
var gatavoties Mākslas un mūzikas skolas 
25 gadu jubilejai un Tautas nama 45 gadu 
jubilejas svinībām. Līdz ar to var secināt, 
ka nozīmīgākās izglītības un kultūras ies-
tādes Indrā tika atvērtas 1931., 1971. un 
1991. gadā. 

,,Varbūt ciparam 1 mūsu skolas biogrāfi jā 
ir maģiska nozīme?” šāda versija ir Ērikai 
Zarovskai. „Tagad mūsu skolā mācās 111 
skolēni. Un tas nozīmē, ka skola obligāti 
sagaidīs savu 100 gadu jubileju!” 

Elvīra Škutāne, autores foto

INDRAS PAMATSKOLA ATZĪMĒJA 85 GADU JUBILEJU

PĀRDOMAS PĒC IZLASĪTĀ
   2016.gada 25.janvāra „Lat-

vijas Avīzes” rakstā „Baltiešu le-
ģionāru izdošana” izraisīja pārdo-
mas, kuras saistītas ar man tuvu 
cilvēku, kurš 1946.gada 25.jan-
vārī, bija to 146 baltiešu skaitā, 
kurus tā laika Zviedrijas valdība 
izdeva Padomju Savienībai.

  Tas bija mans radinieks Mo-
dests Alehno, kurš bija dzimis 
1918.gada 10.septembrī Daugav-
pils apriņķa Robežnieku pagasta 
Pleiku sādžā.

  Kopā ar daudziem citiem Latvijas puišiem un vīriem Mo-
dests Alehno 1943. gada rudenī tika iesaukts vācu leģionā. 
1945.gadā, kara beigās, Modestam Alehno un citiem leģio-
nāriem izdevās no Kurzemes katla tikt līdz Zviedrijai. Bēgļi 
no Latvijas cerēja, ka varēs palikt Zviedrijā vai arī doties uz 
kādu citu valsti.

   1946.gada janvārī kādā no Zviedrijas nometnēm visus 
baltiešu leģionārus nostādīja ierindā un paziņoja, kurš grib 
atgriezties dzimtenē, lai paiet divus soļus uz priekšu. Kurš 
tad negribēja doties uz mājām! Modests, daudz nedomādams, 
spēra šos liktenīgos soļus, kaut gan faktiski, kā mēs zinām no 
vēstures, palikt Zviedrijā baltiešiem tik un tā neļautu. Latvijā, 
Pleiku sādžā, Modestu gaidīja liela ģimene – tēvs ar māti, seši 
brāļi un māsas, kuri visi bija jaunāki par Modestu. 

  Braucot ar padomju kuģi „Beloostrov” no Zviedrijas os-
tas Trelleborgas uz Liepāju, baltieši bija priecīgi, apsprieda 
tikšanās prieku ar saviem tuviniekiem. 1946.gada 27.janvā-
rī kuģis ieradās Liepājā, kur bijušie leģionāri tika iesēdināti 
vagonos, vilciens devās uz Lietuvu, drīz parādījās jau Balt-
krievijas ainavas. Kļuva skaidrs, ka dzimto māju baltiešiem 
neredzēt un ceļš būs tāls.

  Pēc vairāku nedēļu brauciena Modests Alehno ar biedriem 
ieradās tālajā Habarovskas apgabalā, kur viņu sagaidīja ne 
tēva sēta, bet smags darbs mežā.

 Latvijā Modests Alehno atgriezās 1953.gada septembrī. 
Dzīvi vajadzēja sākt no jauna. Tēva saimniecību bija iznī-
cinājusi kolhozu iekārta, Modests ar sievu Ļubu, kuru viņš 
apprecēja Tālajos Austrumos, devās uz Ogri, strādāja tur par 
šoferi, izaudzināja trīs bērnus. Modests Alehno mira 1996. 
gada 25.janvārī Ogrē, kur tika arī apglabāts.

  Leģionāru traģiskais liktenis pašā Zviedrijā ilgstoši bija 
ļoti jūtīgs temats, jo izsauca neērtības sajūtu zviedru sabied-
rībā. 1994. gadā tobrīd pie varas esošā Karla Bildta valdība 
atzina, ka baltiešu karavīru izdošana PSRS bijusi kļūda, un 
ofi ciāli atvainojās izdzīvojušajiem.

  Janīna Gekiša,
pensionētā skolotāja, novadpētniece

Foto: Modests Alehno 1947.gadā
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sports

  Šī gada 29.-30. janvārī mēs, tū-
risma pulciņa „SapSan” pārstāvji, 
devāmies uz sacensību „Jēkab-
pils kauss 2016” pirmo posmu.
Šajās sacensībās mums klājās gan 
viegli, gan grūti, jo pirmo reizi 
mums startēja visjaunākā D gru-
pa (2004. gadā dzimušie un jau-
nāki), C grupa (2002.-2003. gadā 
dzimušie), B grupa (2000.-2001. 
gadā dzimušie), A grupa (1998.-
1999. gadā dzimušie) un pat P 
grupa (1997. gadā dzimušie un 
vecāki). Jēkabpilī mēs apkopojām 
savus spēkus un parādījām citiem, 
cik stipra var būt Krāslava un cik 
vareni mēs esam.

 B grupā pirmajā dienā god-
algotas vietas ieguva: Alise 
Samsonoviča - 1.vieta, Karīna 
Kurica - 2.vieta, Karīna Volko-
viča - 3.vieta, un tas nozīmē, 
ka pirmo reizi mēs, Krāslava, 
valsts līmeņa sacensībās iegu-
vām visas trīs godalgotās vietas!
Rezultāti A grupā pirmajā dienā: 

Edgars Kairāns - 3. vieta, un šo-
reiz startēju arī pats P grupā, re-
zultātā - godalgotā 3.vieta.

 Otrajā dienā rezultāti arī bija 
iepriecinoši: B grupa ieguva god-
algoto 2.vietu! Malači! 

Liels paldies bērniem, kuri cen-
tās, un liels paldies viņu vecākiem, 
kuri man uztic savus bērnus. 

 Dzintars Patmalnieks, 
sporta tūrisma pulciņa 

„SapSan” skolotājs 

PIRMĀS SACENSĪBAS JĒKABPILĪ

6. februārī Ūdrīšu Tautas 
namā notika folkloras ko-
pas „Rudzutaka” 20 gadu 
radošās darbības jubilejas 
pasākums „Kad gadus sijā 
laika sietā”. 

Ūdrīšu pagasta ansamblis „Ru-
dzutaka” tapa pirms divdesmit 
gadiem Krāslavas rajona pastā-
vēšanas laikā. Tolaik rajonā iedi-
bināja pasākumu „Cildens mans 
novadiņš”, kurā tika aicināti ņemt 
dalību visi pagasti. Ūdrīši negri-
bēja būt sliktāki par citiem – kopā 
sapulcējās brīvprātīgie dziedāt 
gribētāji, kas ātri vien sadziedā-
jušies un tieši šim pasākumam sa-
gatavoja diezgan daudz dziesmu. 
Tas bija sākums kolektīva izaugs-
mei, kas patiesībā bija visai strau-
ja, un drīz vien „Rudzutaka” bija 
gaidīta visur. Šo gadu laikā an-
sambļa repertuārā iekļautas nevis 
desmitiem, bet simtiem dziesmu, 
galvenokārt latgaliešu, starp tām 
ir ļoti retas, nākušas tieši no Ūd-
rīšu pagasta. Ansamblim vienmēr 
atbalstu sniedza arī Ūdrīšu pagas-
ta vadība. Gadiem ritot, dziedātāju 
rindas diemžēl ir retinājušās, daži 
no pirmajiem taciņu ieminušajiem 
jau ir aizsaulē.  

Šobrīd kolektīvā ir 11 dalībnie-
ki, kurus kopā pulcina vadītāja 
Antoņina Tuča. Kolektīvs nav 
dusējis uz lauriem, laika ritumā ir 
mainījies un pārsteidz sava talanta 
cienītājus ar jauniem interesan-

tiem piedāvājumiem. 
Viesi jubilejā tika sagaidīti ar 

vērienu – pie skaisti servētiem 
galdiem pagasta zālē. Maltīte pali-
ka neskarta līdz brīdim, kad izska-
nēja pēdējie apsveikumi un svētku 
uzrunas. 

Krāslavas novada domes vār-
dā kolektīvu sveica deputāts un 
ārējo sakaru organizators Jāzeps 
Dobkevičs, kurš savu runu sāka ar 
Annas Rancānes rakstītajām dze-
jas rindām, bet turpinājumā node-
va domes priekšsēdētāja Gunāra 
Upenieka un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra folkloras ekspertes 
Gitas Lanceres sveicienus jubile-
jā, jo viņi arī gribēja atbraukt, bet 
nesanāca. 

Folkloras kopas „Rudzutaka” 
kolektīvu Jāzeps nodēvēja par no-
vada varoņiem, novada gaismu un 
novada lepnumu, kas patiesi tā ir, 
jo nevar saskaitīt, cik daudz ska-
tuves ir apmeklēts pa divdesmit 
gadiem, cik izdziedāts dziesmu, 

cik cilvēku satikts un cik laimes 
viņi vēlējuši apkārtējiem. Ar vār-
diem, lai laime jūs visus pavada 
tālākajās dzīves gaitās, Jāzeps 
ķērās klāt savam šīs pēcpusdienas 
galvenajam pienākumam - pasnie-
dza kolektīva vadītājai un katram 
kopas dalībniekam novada domes 
priekšsēdētāja parakstītas Pateicī-
bas par ilggadīgu un radošu darbī-
bu novada kultūrvides veidošanā 
un sakarā ar folkloras kopas „Ru-
dzutaka” 20 gadu jubileju. Kat-
ram dalībniekam var veltīt daudz 
skaistu vārdu, jo katrs atsevišķi un 
visi kopā viņi apgrieza kājām gai-
sā Ūdrīšus, liekot izskanēt ciemata 
vārdam pa visu Latviju. Kolektīvs 
piedalījies dažādos pasākumos vi-
sos Latgales rajonos un arī Rīgā. 
Dažreiz dzied arī psalmus bērēs 
– dzīve ir dzīve, tajā ir gaišā un 
tumšā puse. 

Juris Roga,
autora foto

 DRUVĀ IEMĪTA TACIŅA JEB RUDZUTAKAI – 20!

2016. gada 30. janvārī Neretā notika ikgadējs pasā-
kums veterānu volejbola komandām. Tas ir ļoti iecie-
nīts un populārs turnīrs, un šogad tajā piedalījās ko-
mandas no 20 Latvijas pilsētām - Cēsīm, Valmieras, 
Zvejniekciema, Madonas, Neretas, Aknīstes, Viesī-
tes, Rīgas, Lubānas, Daugavpils, Preiļiem un citām. 
Krāslavieši šajā turnīrā piedalījās jau otro gadu un 
šoreiz uzrādīja labus rezultātus. Patīkami bija sajust 
līdzjutēju atbalstu, mūsu komanda bija tuvu iespējai 
cīnīties par medaļām fi nālā, bet intriģējošā spēlē pret 
rīdziniekiem ar rezultātu setos 2:1 un pēdējā, īsajā 
setā (17:19) piekāpās, līdz ar to ierindojās 4.vietā. 
Trešo vietu ieguva Daugavpils komanda, rīdzinie-

ki - otrajā, bet „Sēlijas kausu” ieguva komanda no 
Madonas.

VK „Krāslava” pateicas Krāslavas novada domei 
par iespēju trenēties un piedalīties sacensībās.

 KRĀSLAVIEŠI SĒLIJAS KAUSA IZCĪŅĀ 

sludinājumi
 Jūsu kāzu video. Nofi lmētā 

materiāla montāža. Videoklipu 
veidošana. Pārrakstu videokasetes 
DVD formātā. Radošā pieeja kat-
ram klientam. www.artstudio95.
com. Т.26113738. 

 Pārdod lina spaļus un lina rau-
šus. Т.29111637.

 Pērk zemi (viensētu) ūdenstil-
pes krastā Krāslavas rajonā. Sa-
maksa uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, sveč-
turus, koka ikonas, svētbildes, 
pulksteņus, glāzes turētājus, zobe-
nus, ordeņus, cara laika alus pude-
les ar uzrakstiem, monētas, vācu 
armijas ķiveres, kastes, fotogrāfi -
jas, dzirnakmeņus, PSRS karogus, 
porcelāna fi gūriņas. Т.22433510. 
antik-war2000@inbox.lv.

 Pārdod ledusskapi, žurnālu gal-

diņu, atpūtas stūrīti, virtuves ska-
pīšus. Т.22053960.

 Televizoru remonts. 
T.29703639, Germans (bijusī 
darbnīca Miesnieku ielā). Pār-
dod vasarnīcu pie Zirga ezera 
Т.29479591.

 Pārdod lietotu sekciju un 
priekšnama skapi. Mūsdienīgi, 
ērti. Skapis ir ar bīdāmām durvīm 
(izņemot vidējo nodalījumu), an-
tresols, spogulis, nodalījums apa-
viem, plaukti, skapja izmērs - 150 
х 45, neliels, bet ietilpīgs. Cena - 
100 eiro. Т.27554950.

 Pērk brieža, aļņa, stirnas ragus. 
Cena – 7 eiro. Т.22402950. 

 Pārdod jaunas un lietotas mē-
beles (nedārgi), terases dēļus. 
Т.29517757. 

PAAUDZĒS LOLOTAS PRASMES
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā atvērta jauna iz-

stāde „Paaudzēs lolotas prasmes”, kurā skatāmi Jeļenas 
Jaņevičas, viņas meitas un vecmāmiņu, krustdūrienu teh-
nikā šūtās gleznas un arī daži citi rokdarbi, jo krustdūriena 
tehnikā var darināt ne tikai gleznas, bet arī apsveikuma 
kartiņas, mājas tekstilu, piemēram, dekoratīvos spilven-
tiņus. Izstādes atklāšana tika pieskaņota pateicības pasā-
kumam lasītājiem - grāmatu dāvinātājiem, tādejādi jau 
pirmajā dienā to ar patiesu interesi apskatīja desmitiem 
cilvēku, izsakot atzinīgus vārdus darbu autorēm.

Katra no izstādes gleznām pārsteidz ar savu krāsu gammu, ar savu 
smalkumu un ar ļoti rūpīgu darbu. Kurš gan var pateikt, cik katrā šajā 
it kā mazajā glezniņā ir krustdūrienu, cik reizes adata ar diegu pieskā-
rusies šim audeklam, cik liela pacietība ir nepieciešama rokdarbniecei? 
Kas gan var būt pievilcīgāks vai sievišķīgāks, kad tādu darbu veido 
sieviete? Jeļena ar šo hobiju aizraujas sen, un pirmā nojausma par šo 
tehniku radusies laikā, kad to darījušas viņas mamma un vecmamma. 

Jeļena pastāstīja, ka izstādē skatāmas gan viņas pašas šūtās gleznas, 
gan viņas divu vecmāmiņu un mammas izšuvumi. Visas gleznas tiek 
glabātas, arī tad, ja tie nav šedevri, jo no tām dveš īpašs mīļums. Starp 
tām ir gana senas, kas tapušas pagājušā gadsimta 40. – 50. gados, kad 
nebija brīvi pieejami diegi un pamatnes materiāls. Tas laiks nav pat sa-
līdzināms ar mūsdienām, kad pieejami jebkādi materiāli un internetā 
bagātīgā klāstā ir dažādas shēmas.  

Jeļena: „Nesaprotu cilvēkus, kuri šodien sūdzas, ka ir skumji un nav 
ar ko nodarboties. Man skumt nenākas. Kad biju maza, pirmajā klasē 
gribēju doties nevis tāpēc, ka tur māca lasīt un rakstīt, bet tāpēc, ka tur 
bija adīšanas pulciņš. Adīšana ilgu laiku man bija pirmajā vietā. Kad 
mācījos 8.-9. klasē, mamma iedeva izšuvumu, un es sāku izšūt, bet kaut 
kā neiepatikās un atmetu. Bija dzīves posms, kad aktīvi pievērsos adīša-
nai un tamborēšanai. 90. gados žurnālos parādījās šīs izšuvumu shēmas, 
un es atsāku izšūt. Sākumā ziedus, pēc tam izšuvu pasaules mākslinieku 
gleznas. Izšuvumi man ir pirmajā vietā, bet otrajā - lelles. Jau gadu man 
ir jauna aizraušanās - tekstila rotaļlietas Tilda stilā. Tāpat izšuju spilve-
nus un spēļmantiņas. Mana meita arī izšuj, ada, pērļo - tā mēs nododam 
šīs prasmes mantojumā no paaudzes paaudzē.”

Jeļenas rokdarbu prasmes ir apjomīgas, un viņai prātā ir tik daudz 
jaunu ideju un plānu, ka nepietiek laika to visu realizēt, turklāt katrs 
darbs prasa milzu pacietību un rūpību, kuru viņai gana, un par to liecina 
izšuvumu kvalitāte. Izšūtās gleznas Jeļena nepārdod un nedāvina, viņai 
tās - kā bērni. Daudzi izšuvumi tapuši, kad pašas bērni mācījušies skolā, 
un viņi savā starpā jau bija sadalījuši gleznas vēl to tapšanas stadijā. Lai 
sarīkotu izstādi, bija jānoņem tās mājās no sienām, kur tādēļ nu radusies 
tukšuma izjūta… 

Interesentiem jāpasteidzas apskatīt šo izstādi, jo tā būs skatāma tikai 
līdz 8. martam, un Jeļena vismaz šobrīd neplāno tās izstādīt vēl kur 
citur, bet grib, lai darbiņi atgrieztos ierastajā vietā mājās. Pirmie izstā-
des apmeklētāji apsveica Jeļenu ar veiksmīgo debiju. Savukārt novada 
centrālā bibliotēka turpinās meklēt un popularizēt novada talantīgos un 
izdomas bagātos cilvēkus, kuri iedvesmo arī citus labiem darbiem. 

Juris Roga, autora foto


