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PAVASARA GAIDĪŠANAS SVĒTKI IZVALTĀ

13. februārī pie Izvaltas pamatskolas notika ziemas tradīciju pasākums – Meteņi. Metenis ir seni
latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzas Pelnu dienā, kurai
seko lielais gavēnis.

Agrāk latviski ar vārdu „meti” apzīmēja
laika griežus, mēru. Šajā laikā tika kautas
cūkas, tāpēc tradicionālie svētku ēdieni bija
cūkas galva un plāceņi. Vecāki meta dāvanas saviem bērniem no istabas augšas, tāpat
šajā laikā varēja sastapt maskotos ļaudis,

cilvēki gājuši un braukuši ciemos. Tika
dedzināts Saulgriežu ugunskurs, kurā tiek
sadedzināti pagājušās vasaras Līgo svētku
vainagi, dažviet no salmiem tika darināti
kādi tēli, kuri vispirms noripināti no kalna
un tad sadedzināti. Meteņu zīme ir katra
jauna aizsākuma simbols.
Meteņu svinēšana mūsdienās noteikti
nav precīzi tāda, kā senatnē, tomēr izvaltieši pūlas cieši pieturēties tradīcijām. Izvaltas
folkloras kopa „Izvoltīši” iepriecināja ar
savu Meteņu programmu „Izvoltas čigoni”.
Ar šo programmu viņi piedalījās masku fes-

tivāla Kārsavā. Viņiem pievienojās Izvaltas
bērnu folkloras kopa „Mozī latgalīši”, folkloras kopa „Rudzutaka” no Ūdrīšiem un
ciemiņi no kaimiņu novada - Šķeltovas
pagasta. Atvadīšanās no ziemas notika ar
dziesmām, dejām, jautrām izdarībām, salmu tēla sadedzināšanu un stafetēm, kā arī
baudot karstu tēju un pankūkas. Bija daudz
maskas, bērniem meta konfektes, un kas tik
vēl nebija!
Skolas sporta laukumā bija uzbērts sniega kalniņš, kurš iztālēm brīžiem atgādināja
skudru pūzni – gribētāju šļūkt lejā no kalni-

GUNĀRS UPENIEKS DELEGĀCIJAS SASTĀVĀ
PIEDALĪJĀS DARBA VIZĪTĒ MINSKĀ

ņa bija tik daudz, ka pie vienīgajām kāpnēm
veidojās rinda un nepacietīgākie no visām
pusēm kārpījās uzkalnā kā mācēdami. Starp
citu, pēc ticējuma Meteņa dienā ar ragutiņām brauc no kalniem vai ar zirgu pabrauc
kādu gabalu. No kalniņa jālaižas deviņas
reizes saulei. Jo augstāks kalns un jo tālāk
ragutiņas skrien, jo kuplāki un garāki augs
lini.
Juris Roga,
autora foto

Aicina sagādāt katram
simtgadē dzimušajam īpašu
„Simtgades bērni” dāvanu komplektu

No 7. līdz 8. februārim Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks LatviBiedrība „Nigestes amatniecības nams” strādā, lai sajas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska delegācijas sastāvā piedalījās darba gādātu katram 2018. gadā Latvijā dzimušajam 925 proves
vizītē Minskā.
Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar apsveikuma vēstuli
bērniņam un viņa ģimenei. Dāvanu kā atgādinājumu par
piederības izjūtu Latvijai un apliecinājumu simtgades notikumam.

Vizītes gaitā tika parakstīti
vairāki Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas starpvaldību līgumi, notika tikšanās ar
Baltkrievijas Republikas premjerministru Andreju Kobjakovu,
kā arī lietišķās pusdienas ar citām
oﬁciālajām personām. Latvijas
delegācija apmeklēja Ķīnas-Baltkrievijas industriālo parku, kuram
ir liela nozīme valsts tranzīta un
loģistikas nozares attīstībā, kā arī
citus objektus.

Kā pastāstīja Gunārs Upenieks,
Krāslavas pašvaldība turpina darbu pie savas ieceres realizācijas ar
mērķi izveidot loģistikas centru
pie robežas ar Baltkrieviju.
,,Jautājums par šī projekta īstenošanu virzās uz priekšu. Valdībā
ir izveidota darba grupa, ko vada
premjerministrs Māris Kučinskis
un kurā piedalās pārstāvji no vairākām ministrijām. Pašlaik tiek
izstrādāta likumdošanas bāze.
Dienesti, kas ir dažādu ministriju

pakļautībā, saskaņo visas nepieciešamās prasības un noteikumus,” uzsvēra G. Upenieks.
Teritorija, kurā tiek plānots izveidot loģistikas centru, ir iekļauta Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Tā ir vēl viena iespēja
uzņēmējdarbības attīstībai Krāslavas novadā.
Elvīra Škutāne

„Šodien mūs tik daudz kas šķeļ – uzskati, ticības, viedokļi un pārliecības. Šī ir tā iespēja vienoties par kopīgas, vienojošas ceļamaizes
sniegšanu jaunajai simtgades paaudzei”, paskaidroja biedrības vadītāja Inguna Roga-Saulīte. „Mūs uzrunāja Sniedzes kundze no Mārcienas
un pavēstīja, ko viņai stāstījusi mātes māte - izsenis latvju jaundzimušajiem tika pasniegts sudraba gabaliņš, vēlāk, sudraba monēta. Pirms
dāvāšanas nospodrināta balta, balta. Stāstīto apstiprināja dainu zinātāji
– „Liec, Laimiņa, baltu ziedu mazajā rociņā, lai ir balta tā dzīvīte, kura
būs jādzīvo”. Kur „zieds” ir ziedojums-ziedoklis – šajā gadījumā - šis
Sudraba vērdiņš „Simtgades bērni” dāvanu komplektā. Un balts – jo nospodrināts spožs. Lai šī simboliskā ceļamaize ir kā sēkla katra Latvijas
bērniņa gaišai, piepildītai, saturīgai un ticības pilnai dzīvei!
Šobrīd projektā iesaistījušās jau 33 pašvaldības. Reģistrējot bērniņu
dzimtsarakstu nodaļā, dzimšanas apliecības izsniegšanas brīdī, tiek pasniegts arī „Simtgades bērni” dāvanu komplekts. Arī pārējās pašvaldības tiek lūgtas atbalstīt savas jaunās ģimenes ar īpašo dāvanu.
Inguna aicina: „Mēs paši varam sniegt savu artavu! Kopīgi varam
sagādāt dāvanu komplektus tiem bērniņiem, kuru pašvaldības neredz
iespēju segt viena dāvanu komplekta izmaksas – 10,45 EUR. Aicinu
jūs iesaistīties! Bērni ir mūsu vienīgā nākotne. Un tieši tādēļ viņos ir
jāiegulda un jāiegulda labākais, kas mums vien ir. Mēs esam tik stipri,
cik stipra ticība mūsu bērniem!”
Iesaisties ar devumu „ziedot.lv” ziedojumu akcijā: www.ziedot.lv vai
iegādājies sev, kādam mīļajam simtgades dāvanu „Kamolītis” par 25,00
eiro, no šīs summas 10,45 eiro Tu ziedo projektam „Simtgades bērni”:
http://www.latvjuseta.lv/veikals
Sīkāk: www.nigeste.net
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālr. – 29284665, 29336238
(www.vtua.gov.lv).
2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki un vietas Krāslavas novadā
Apdzīvota vieta
Ezerkalns
Augstkalne
Indra
Vaivodi
Kombuļi
Kaplava
Varnaviči
Robežnieki
Skuķi
Kalnieši
Veterovka
Bogdāni
Kulinišķi
Izvalta
Piedruja
Lupandi
Auleja

Datums
15.03.
16.03.
06.04.
29.01.
19.03.
28.03.
11.04.
12.04.
13.04.
04.06.
16.04.
18.04.
06.06.
25.04.
23.04.
26.04.
27.04.
10.05.
09.05.
21.05.
08.06.

Laiks
10:10
09:00
09:00
10:20
10:20
10:10
10:10
10:10
09:00
10:20
10:20
10:10
10:10
10:10
10:10
10:10.
09:00
10:10
10:20
10:10
09:00

Norises vieta
Darbnīcas
Kalna11
Blaževiča 6
Darbnīcas
Darbnīcas
„Karbons”
Alejas 6
Jaunatnes 6
Darbnīcas
Darbnīcas
Darbnīcas
„Bogdāni”
„Druviņi”
Darbnīcas
Darbnīcas
Darbnīcas
Darbnīcas

KĀ RĪKOTIES
GRIPAS EPIDĒMIJAS
LAIKĀ?
Ņemot vērā iedzīvotāju pastiprinātu vēršanos Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā saistībā ar augšējo
elpceļu vīrusu saslimšanām, kas norit bez sarežģījumiem
(paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, galvassāpes), atgādinām, ka dienesta funkcija nav nodrošināt medicīnisku palīdzību šādās situācijās. Gripas un citu akūtu
respiratoru vīrusu saslimšanas gadījumā pacientam jāpaliek mājās un jau pirmajā saslimšanas dienā jāsazinās ar
savu ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanos.

NMP dienesta direktore Liene Cipule uzsver: „Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde neveic ārstēšanu gripas vai saaukstēšanās
gadījumā. Mūsu uzdevums ir sniegt palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Lielā daļā izsaukumu pacientiem ir bijusi vajadzīga
ģimenes ārsta konsultācija. Akūtas augšējo elpceļu vīrusu saslimšanas,
tajā skaitā gripa, 97% gadījumu ir ārstējamas ambulatori mājas apstākļos ģimenes ārsta uzraudzībā. Ārstēšanās ir jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos no komplikācijām, kas var būt bīstamas veselībai un dzīvībai”.
Lai mazinātu komplikāciju risku un nepieciešamību ārstēties slimnīcā, nekavējoties telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, tiklīdz parādās
slimības simptomi. Ar ārstu jāpārrunā turpmākā ārstēšanās un mājas
aptieciņas saturs. Tāpat jau laikus jāparūpējas, lai mājās būtu ziemas vīrusu sezonai nepieciešamie medikamenti arī situācijām, ja saslimšanas
simptomi sākas vēlu vakarā vai nakts stundās.
Atgādinām, ka gripas epidēmijas laikā valsts apmaksā ģimenes ārsta
mājas vizīti pie gripas slimnieka, un pacienta iemaksa ir 2,85 eiro. Ja
pacients vēršas NMP dienestā situācijās, kad nav apdraudēta veselība
vai dzīvība, tad dienestam ir tiesības izsaukumā nenosūtīt neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādi, vai par šādu izsaukumu pacientam jāmaksā 40,14 eiro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 746
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu
cenrādis”.
Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, akūtas saslimšanas
gadījumā palīdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta medikamentu receptes, var lemt par mājas vizīti). Savukārt nakts stundās mediķa padomu
var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001
(darbdienās no plkst.17.00-8.00, svētkos un brīvdienās visu diennakti).
Noskaidrot sev tuvākos dežūrārstus un veselības aprūpes iestādes var
Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vmnvd.gov.lv/
lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu.
Ilze Bukša,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja

projekti

PASĀKUMI
KRĀSLAVAS JAUNIEŠU KLUBĀ

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Krāslavas novada domes atbalstu Krāslavā, Rēzeknes ielā 45, sācis
darboties Krāslavas jauniešu klubs.

10. februārī, pateicoties biedrības „Krāslavas māmiņu klubs”
organizētajam
pasākumam,
Krāslavas jauniešu kluba telpās
pusaudžu vecāki pulcējās uz tikšanos ar eksistenciālo psihologu
Marku Jermaku.
Divu lekciju blokā „Kā saprast
mūsdienu pusaudzi” tika iesaistīts
katrs klātesošais. Ļoti taktiski, ar
piemēriem no savas pieredzes,
psihologs izskatīja visus uzdotos
jautājumus.
Par savu darbu Marks saka: „Šis
ir projekts par cilvēka sirds atgriešanos pie sevis. Es arī meklēju
ceļu pie savas sirds. Mācos mīlēt
un pieņemt, piedzīvoju veiksmes
un kritienus, realizējot savu dzīves aicinājumu. Vēlos to darīt
kopā ar Tevi. Tāpat vēlos dalīties
ar savām zināšanām un spējām,
lai atbalstītu citus meklētājus.”
Lekciju noslēgumā katrs no
klātesošajiem atzina, ka tikšanās
bijusi vērtīga. Kāda pusaudža tēvs
sacīja, ka bijis interesanti, guvis
apstiprinājumu tam, ka daudzās
situācijās attieksmē pret dēlu rīkojies pareizi. Klausoties psihologa
minētos konﬂiktu risinājumu piemērus, guvis atbildes uz saviem
jautājumiem.
„Paldies Markam par vērtīgajiem padomiem, paldies visiem

klātesošajiem par atklātību. Mums
visiem ir ļoti svarīgi mācīties. Gan
pusaudžu vecākiem, gan cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem,”
noslēgumā psihologam un vecākiem pateicās biedrības „Latvijas
sociālās adaptācijas asociācija”
valdes locekle Margarita Borodina-Ignatoviča.
Nākamā tikšanās ar Marku Jermaku plānota 10. martā.
15. februārī Krāslavas jauniešu
klubā notika tikšanās ar fotogrāfu
un operatoru, Latvijas Kinooperatoru ģildes (LGC) prezidentu Gintu Bērziņu.
Projektu „Jauniešu kluba ierīkošana Krāslavā” (Nr.17-03-AL33A019.2202-000015) īsteno biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas
asociācija”. Projekta mērķis ir
sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novada iedzīvotāju

– jauniešu - radošai pilnveidei,
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot viņos iniciatīvu
darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 9501 eiro, no kuriem 90%
ﬁnansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada
dome.
Krāslavas jauniešu kluba darba
laiks no otrdienas līdz piektdienai
no plkst.16.00 līdz 20.00. Sestdienās no plkst.12.00 līdz 16.00,
aicinām uz klubiņu arī jaunākā
vecuma bērnus kopā ar vecākiem.
Darbosimies kopā!
Tālrunis uzziņām
26439370
Iveta Leikuma

EVP - PAŠVĒRTĒJUMS,
PAŠVADĪBA UN PAŠMOTIVĀCIJA

2018./2019. mācību gadā
Latvijas skolās sāksies pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu, atbilstoši tam tiks mainīta arī
mācīšanas pieeja, lai skolēni attīstītu tās prasmes, kas
ir svarīgas dzīvei 21. gadsimtā.

Valsts izglītības satura centra
(VISC) projekts „Kompetenču
pieeja mācību saturā” paredz
izveidot atbalsta mehānismus
skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai
mācīšanas pieejas maiņai.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi un skolēni
aktīvi iesaistās šī projekta aktivitātēs. Viena no „Skola 2030”
projekta sastāvdaļām ir digitālais „Eiropas valodu portfelis”
(EVP), kas dos skolēniem iespēju uzlabot tādas mācību prasmes
kā pašvērtējums, pašvadība un
pašmotivācija.
Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas skolotājas 2018.
gadā veiksmīgi pabeidza VISC
organizētos kvaliﬁkācijas celša-

nas kursus par EVP izmantošanu
mācību procesā, kuros pedagoģi
tika iepazīstināti ar EVP izmantošanas tehniskajām iespējām un
metodoloģiju, un tagad iesaista
savus skolēnus praktiskajā darbībā. Eiropas valodu portfeli
var lietot, lai attīstītu bērnu spēju mācīties patstāvīgi. Diemžēl
mūsdienās daudzi skolēni neuzņemas atbildību par savu darbu
un nezina, kā strādāt patstāvīgi.
EVP ir vizuāli pievilcīgs mācību resurss, tas palīdz skolēniem
mainīt savu attieksmi pret mācīšanās procesu.
Eiropas valodu portfeli Krāsla-

vas Varavīksnes vidusskolā mācību stundās varēs izmantot visi
valodu (krievu, latviešu, angļu,
vācu) skolotāji, jo tas ir lielisks
palīgs skolēniem valodas apguvē.
EVP ir valodas apguvēja resurss, kurā var ﬁksēt savu valodas apguves līmeni un kultūras
pieredzi skolā un ārpus tās. Darbojoties ar Eiropas valodu portfeli, tiek uzsvērta jauna pieeja
valodu apguvē ar mērķi aktualizēt skolēna patstāvīgo mācīšanos.
Informāciju sagatavoja
Galina Mikulāne
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VIEDOKLIS IZTEIKTS –
IR JĀSAGAIDA REZULTĀTS

16. februārī Rēzeknes novada Maltā norisinājās Latgales plānošanas reģiona
(LPR) Attīstības padomes
locekļu, pašvaldību vadītāju
un vairāku Saeimas deputātu tikšanās ar Izglītības un
zinātnes ministru Kārli Šadurski. Ministrs pastāstīja
par aktuāliem jautājumiem
izglītības jomā un aicināja
pašvaldību pārstāvjus izteikt savu viedokli par gaidāmajām reformām.
Šajā pasākumā piedalījās
arī Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs, LPR Attīstī- robežas teritorijā un lauku apvi- parādīsies, kad tiks slēgtas lauku
bas padomes vadītājs Gu- dū, ir jāpiemēro īpaši noteikumi. skolas. Mēs zinām, ka nekā tam
nārs Upenieks.
Teiksim, mēs nevaram nodrošināt līdzīga nekad nebūs, un nav vērts
- Vai šīs tikšanās laikā tika uzdots jautājums par skolu tīkla
optimizāciju?
- Pētījumu „Optimālā vispārējās
izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma veica karšu izdevniecība „Jāņa
sēta”, kurai nav nekāda sakara ne
tikai ar izglītību, bet arī ar pašvaldībām. Nekādas konsultācijas ar
pašvaldībām pētījuma laikā netika veiktas. Pat bez iedziļināšanās
pētījumā, tikai virspusēji apskatot
tā materiālus, var secināt, ka daudzos jautājumos pētījuma autoriem
trūkst kompetences. Piemēram,
pētījumā norādīts, ka 20 km attālumu skolas autobuss var pārvarēt 20
minūšu laikā.
Pašlaik tiek runāts par to, ka šim
pētījumam nav vērts pievērst lielu
uzmanību, taču patiesībā tas jau ir
akceptēts noteiktā līmenī, un Izglītības un zinātnes ministrija izmanto tā materiālus savā darbā.
Tikšanās laikā ar ministru Kārli
Šadurski es izteicu priekšlikumu
par to, ka skolām, kas atrodas pie-

klasēs tādu pašu skolēnu skaitu kā
citās Latvijas pašvaldībās.
- Kāds ir jūsu viedoklis par pāreju uz mācībām valsts valodā visās vispārējās izglītības iestādēs?
- Mana nostāja šajā jautājumā
ir stingra – nedrīkst pazemināt
izglītības kvalitāti. Problēma ir
saistīta arī ar skolotājiem. Zinu,
ka jau tagad (piemēram, Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā) 12. klašu skolēni kārto valsts eksāmenus
latviešu valodā. Bet kurš sagatavos pedagoģiskos kadrus darbam
pamatskolas klasēs? Saskaņā ar
likumprojektu pakāpenisku pāreju
uz mācībām latviešu valodā plānots sākt 2019./2020. mācību gadā,
noslēdzot pārmaiņas 2021./2022.
mācību gadā. Uzskatu, ka šis periods ir pārāk īss.
Jautājums – kad skolotājiem būs
iespējams mācīties? Ne jau vasarā,
protams! Bet, ja pedagogi to darīs
mācību gada laikā, tad kurš šajā
laikā mācīs bērnus skolās?
Izskanējis viedoklis, ka skolotāji

cerēt uz tik vienkāršu problēmas
risinājumu.
Es tikos ar direktoriem, kas strādā dažādās skolās - gan latviešu,
gan mazākumtautību. Visi ir vienisprātis par to, ka šī straujā pāreja var negatīvi ietekmēt izglītības
kvalitāti.
- Kā jums šķiet, vai ministrijas pārstāvji uzskatīs pašvaldību
vadītāju argumentus par pārliecinošiem?
- Varu apgalvot (to ir pamanījuši
arī citās Latvijas pašvaldībās), ka
tikšanās noslēgumā izglītības ministra pozīcija saistībā ar reformām
vairs nebija tik nesatricināma, un
daudzi apgalvojumi jau netika formulēti tik kategoriski, kā tas bija
iepriekš.
Esmu pārliecināts, ka Saeimas
vēlēšanu gads nav tas labākais periods, lai īstenotu šādu reformu, jo
daudziem lēmumiem priekšvēlēšanu
laikā ir raksturīgas noteiktas nianses.
Elvīra Škutāne,
foto: lpr.gov.lv

PIRMIE FILMAS KADRI
TIKS UZŅEMTI LATGALĒ –
KRĀSLAVĀ, LUDZĀ UN RĒZEKNĒ
Februāra beigās tiks uzsākts ziemas ﬁlmēšanas periods jaunai vēsturiskai spēlﬁlmai „Pilsēta pie upes”, kuras darbība notiek no 30. gadiem
līdz Otrā pasaules kara beigām. Pirmie ﬁlmas kadri tiks uzņemti Latgalē
– Krāslavā, Ludzā un Rēzeknē.
Spēlﬁlmas „Pilsēta pie upes” scenārija pamatā ir Gunara Janovska
tāda paša nosaukuma romāns. Filmas galvenajam varonim Ansim ir
nevainīga profesija – daiļkrāsotājs –, un viņš ir pieprasīts pie visiem
režīmiem – vispirms visas pilsētas „šiltes” jākrāso zaļā krāsā, tad komunistiem viss jāpārkrāso sarkans, nacistiem atkal sarkanais jākrāso ciet
ar brūno. Neskatoties uz to, ka stāsta vēsturiskais fons ir traģisks, tajā
ir vieglums, jaunu cilvēku attiecību jutekliskums un humors. Ansis ar
saviem it kā naivajiem lēmumiem piedzīvo īstu garīgu un eksistenciālu
ceļojumu no neveikla jaunekļa līdz vīrietim, kurš agri nobriest un kura
izvēles vienmēr liecina par cilvēka psihē iekodētu dziļu humānisma stīgu.
Filmas sagatavošanas posmā nupat beigusies aktieru atlase, un ﬁlmas
galvenā varoņa Anša lomai ir apstiprināts divdesmit četrus gadus vecais
Dāvis Suharevskis no Gaigalavas – viņš aktieru atlases laikā visus pārsteidza ar savu aso prātu, humora izjūtu un vitalitāti. Galvenās sieviešu lomas atveidos Nacionālā teātra aktrise Agnese Cīrule, kas spēlē arī
galveno lomu Viestura Kairiša izrādē „Salome”, un jaunākās paaudzes
aktrise no Čehijas Brigita Cmutova. Tāpat ﬁlmas veidotāji ir ļoti pagodināti, ka svarīgās lomās piekrituši ﬁlmēties divi ļoti talantīgi un pieredzējuši aktieri – mūsu pašu lieliskais Gundars Āboliņš un leģendārais
lietuviešu aktieris Jozs Budraitis.
Par izvēlētajām ﬁlmēšanas vietām Viesturs Kairišs saka: „Latgale ir
savdabīga un vēl neizpētīta zeme, tās atšķirīgā vēsture, valoda un līdz ar
to arī multikulturālā attīstība bijusi citādāka, nekā pārējai Latvijai. Tas
viss rada Latgales neatkārtojamo vitalitātes kolorītu, un ﬁlmas autoru
ambīcijas ir – pārcelt šo spēku uz kinoekrāna.”
Studijas „Ego Media” producents Guntis Trekteris uzsver, ka ﬁlmas
veidotāji ir ļoti pateicīgi par līdz šim saņemto atbalstu un pretimnākšanu
no Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes pašvaldībām, arī par lielo atsaucību,
latgaliešiem piesakoties par otrā plāna aktieriem un masu skatu dalībniekiem.
Kairišs ﬁlmu veidos kopā ar saviem ilggadējiem sadarbības partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu; viņu iepriekšējais kopdarbs ir skatītāju ļoti iemīļotā spēlﬁlma „Melānijas hronika” (2016, studija „Mistrus Media”), un arī citas viņu kopīgi veidotās
ﬁlmas novērtētas ar vairākiem vietējiem un starptautiskiem apbalvojumiem; Viesturs Kairišs kopā ar Gintu Bērziņu uzņēmis sešas dokumentālās ﬁlmas un spēlﬁlmu „Tumšie brieži” (2006).
Spēlﬁlmu „Pilsēta pie upes” ﬁnansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs
un Čehijas valsts kino fonds.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Pelnēna

KRĀSLAVAS PAŠVALDĪBA MEKLĒ
IESPĒJAS PIEAUGUŠO TĀLĀKIZGLĪTĪBAI

Nesen Krāslavu apmeklēja Ministru prezidents
Māris Kučinskis. Ministru
kabineta vadītājs tikās ar
Krāslavas novada domes
priekšsēdētāju
Gunāru
Upenieku un apmeklēja Rīgas Valsts tehnikuma (RVT)
Krāslavas teritoriālo struktūrvienību, kur apskatīja
nesen iegādāto aprīkojumu
auto virsbūves remontam,
kas ir iegūts, pateicoties
dalībai projektā, kā arī telpas, kurās notiek metinātāju praktiskās nodarbības.

Māra Kučinska iepriekšējās vizītes laikā Krāslavā tika izskatīts
jautājums par pieaugušo tālākizglītības iespējām. Toreiz Krāslavas pašvaldības vadība prezentēja
Ministru prezidentam savas ieceres īstenošanas variantus un saņēma mutisku apstiprinājumu, ka
jautājums par pieaugušo profesionālo izglītību Krāslavā tiks virzīts
uz priekšu.

Pašlaik RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības telpās sadarbībā ar Krāslavas novada domi
un ar ES projektu atbalstu tika
organizēti metinātāju kursi pieaugušajiem strādājošiem cilvēkiem.
Projekta ietvaros ir paredzētas 80
mācību stundas, par ko kursantam
ir jāmaksā tikai 10% no kopējās
summas, t.i., 36 eiro.
„Profesionālās izglītības kvalitāte - tas ir nacionālais jautājums,
tāpēc esam parādījuši Ministru
prezidentam, kā Krāslavā tiek
realizēts pieaugušo tālākizglītības
projekts, tā ietvaros strādājošie
var paaugstināt savu kvaliﬁkāciju,” uzsvēra Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. „Šādi kursi ir laba iespēja
darba iemaņu pilnveidošanai, tie
ir noderīgi, piemēram, gan darba
ņēmējiem, gan darba devējiem.”
Tikšanās laikā Gunārs Upenieks
aktualizējis arī citus jautājumus,
kas saistīti ar profesionālo izglītību. Piemēram, Krāslavas nova-

da pašvaldības priekšsēdētājs un
Krāslavas teritoriālo struktūrvienību direktors Aivars Andžāns,
uzskata, ka nav pareizi izsniegt
profesionālo izglītības iestāžu absolventiem diplomus ar vienādu
kvaliﬁkācijas līmeni. Profesionālo prasmju sadalījums vairākās
kategorijās palīdzētu darba devējiem noteikt, kāda veida darbs ir
piemērots konkrētam speciālistam. Savukārt studentiem iespēja
iegūt noteiktu kategoriju būtu laba
motivācija mācīties apzinīgāk.
Par vēl vienu trūkumu izglītības
sistēmā mūsu novada pašvaldības
vadītājs uzskata arī to, ka stundu
skaits dažu mācību priekšmetu
apguvei profesionālās izglītības
iestādēs ir mazāks nekā vispārizglītojošajās skolās, taču valsts
eksāmenus audzēkņi kārto ar vienādiem nosacījumiem.
Tikšanās laikā ar Ministru prezidentu Gunārs Upenieks vēlreiz
atgriezās pie jautājuma, ko vairākkārt uzdevis, tiekoties ar dažā-

du valsts institūciju pārstāvjiem,
– kā vienkāršot noteikumus, kas
dotu studentiem iespēju pārdot
pašu izgatavotus amatniecības izstrādājumus.
Runājot par rezultātiem pēc
tikšanās ar Ministru prezidentu, Gunārs Upenieks atzinis, ka
Krāslavas pašvaldības mērķis –

panākt, lai būtu nodrošināts regulārs ﬁnansējums, kas dos iespēju
organizēt tālākizglītības kursus
- pieaugušo pārkvaliﬁkācijai vai
kvaliﬁkācijas celšanai.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Jau ziņojām, ka Krāslavas novada dome ir noslēgusi līgumu uz septiņiem gadiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no
2017. gada 1. oktobra. Uz jautājumiem atbild SIA „Krāslavas nami” valdes loceklis Valērijs Maslovs.
- Kuru iedzīvotāju grupu
pārmaiņas skar visvairāk?
- Visvairāk pārmaiņas skar
privātmāju īpašniekus, kuriem
visiem jānoslēdz jauni līgumi.
Vairākums to jau paveikuši, bet
tos, kuri to vēl nav izdarījuši,
aicinu ierasties SIA „Krāslavas
nami” un noslēgt līgumus.
Noslēgtajos līgumos paredzēts
pārejas periods līdz šī gada 1.
aprīlim, kura laikā individuālas
mājas īpašnieki var iegādāties
atbilstoša tilpuma un standarta
konteinerus, ja tāds nav iegādāts
agrāk. Sakarā ar to, ka ir liels
pieprasījums tieši pēc 80 litru
konteineriem, kas šobrīd tirdzniecībā nav pieejami, pārejas
periods tiks pagarināts vismaz
uz pāris mēnešiem. Pēc pagarinājuma termiņa beigām sadzīves atkritumus SIA „Krāslavas
nami” savāks tikai no konteineriem, par ko informēsim atsevišķi. Tie klienti, kas pieteicās SIA
„Krāslavas nami” konteinera
iegādei, tiks informēti, tiklīdz
konteineri būs pieejami uzņēmumā. Tiem, kas nolēma iegādāties
konteinerus patstāvīgi, ir jāievēro līgumā ierakstītais standarts.
- Kā iedzīvotājs var samazināt savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu?
- Viena no iespējām ir šķirot
atkritumus. Krāslavā ierīkoti 40
dalīti vākto atkritumu savākšanas punkti - tie ir konteineri ar
dzelteniem un zaļiem vākiem
daudzdzīvokļu namu pagalmos,
kas paredzēti izlietotajam iepakojumam. Konteinerā ar dzelteno vāku drīkst mest: papīra un
kartona iepakojumu (kartonu,
avīzes, grāmatas, tetrapakas (tās
konteinerā jāiemet saplacinātas)
un plastmasas iepakojumu (PET
pudeles, plēve, plastmasas kārbiņas (konteinerā jāiemet saplacinātas), kā arī metāla iepakojums
(skārda bundžas, konservu u.c.
metāla iepakojums). Konteinerā
ar zaļo vāku: stikla iepakojums
(stikla burkas, stikla pudeles).
Jebkuram iepakojumam jābūt
tīram! Piemēram, daļēji iztukšotu konservu bundžu dalīti vākto
atkritumu konteinerā izmest nedrīkst, piena pudele ir jāizskalo
un tikai tad to var izmest konteinerā.
Šķirotie atkritumi jāsamet attiecīgi apzīmētajā konteinerā.
Šos dalīti vākto atkritumu savākšanas punktus daudzdzīvokļu
namu pagalmos savu sašķiroto
atkritumu izmešanai drīkst izmantot ikviens novada iedzīvotājs, arī privātmāju īpašnieki un
lauku iedzīvotāji, jo šķiroto atkritumu konteinerus apsaimnieko uzņēmums pēc pašvaldības
pasūtījuma.
Ministru kabineta noteikumi
pieļauj dalīti vākto atkritumu
savākšanas punktā izvietotajā
konteinerā izmest vairākus dalīti vākto atkritumu veidus, kurus
pēc tam var atdalīt atkritumu šķirošanas laukumā. Tāpēc nevajag
satraukties par to, ka vienā šķirošanas konteinerā uzkrāj dažādus
atkritumu veidus, pats galvenais
- nemest tajos nešķirotus sadzī-

ves atkritumus. Ja kaut viens
cilvēks zaļajos vai dzeltenajos
konteineros izber spaiņi nešķirotu atkritumu, viss konteinera
saturs ir sabojāts un tiks aizvests
uz poligonu utilizācijai par maksu. Rezultātā iedzīvotājiem vairs
nerodas ietaupījums, tāpēc liels
lūgums būt atbildīgiem un nemest šķirošanas konteinerā neko
citu, kas tam nav paredzēts!
Sarežģītākā situācijā ir privātmāju sektora iedzīvotāji, kuru

būvgružiem, tomēr tā atrada iespēju nāk pretī iedzīvotājiem,
sedzot daļu šo izmaksu.
Par pārējo nododamo būvgružu daļu, kas nav pārstrādājami, ir
jāmaksā atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja cenrādim.
Nododot laukumā būvgružus
bez bīstamām vielām, bet nesašķirotus, būs jāmaksā atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja cenrādim
par visu apjomu.
Būvgružus laukumā var nogā-

KĀ VAR SAMAZINĀT
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
IZMAKSAS?
dzīvesvietas tuvumā nav dalīti
vākto atkritumu savākšanas punkti - konteineri ar dzelteniem un
zaļiem vākiem. Bet iedzīvotāji
arī tur var šķirot savus atkritumus, uzkrāt lielāku apjomu un
paši nogādāt uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Indras
ielā 47, kur tos pieņems bez
maksas.
Jāņem vērā, ka šis laukums
nav paredzēts nešķirotiem atkritumiem, tos turp vest nedrīkst.
Nešķirotu atkritumu apsaimniekošanai obligāti jānoslēdz līgums ar SIA „Krāslavas nami”
un jāiegādājas nepieciešamā tilpuma konteiners.
- Kā iedzīvotājiem likumīgi
atbrīvoties no būvgružiem?
- Šeit ir jānodala būvniecības
atkritumu rašanās avots.
Komersantiem, kas sniedz
būvniecības pakalpojumus, ir
pienākums pašiem organizēt
būvgružu nodošanu poligonā vai
pārstrādei. To var izdarīt, pasūtot lielo konteineru un attiecīgi
apmaksājot pakalpojumu, ko
sniedz licencēti komersanti. SIA
„Krāslavas nami” šobrīd tādas
licences nav, līdz ar to komersantiem jāgriežas uzņēmumos,
kas ir tiesīgi sniegt šo pakalpojumu.
Runājot par mājsaimniecībās
radītiem būvniecības atkritumiem (t.i., iedzīvotājiem pašiem
veicot remontu dzīvokļos vai individuālās mājās), šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Indras
ielā 47, Krāslavā, tikai mājsaimniecības var nodot būvniecības
atkritumus.
Pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā šādu risinājumu būvniecības atkritumu apsaimniekošanā:
šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā, Indras ielā 47, tikai
mājsaimniecības bez maksas var
nodot no būvgružiem atšķirotas
smagās frakcijas, kas derīgas tālākai pārstrādei (betonu, ķieģeļus, ﬂīzes, dakstiņus, keramiku).
Bez maksas var nodot koksnes
atkritumus un dažāda veida metālu.
Pašvaldība nespēj uzņemties
pilnīgi visas izmaksas, kas mājsaimniecībām rodas saistībā ar

dāt iedzīvotāji paši ar savu transportu vai par samaksu pasūtīt
transportu licencētam komersantam. Šī kārtība ir spēkā līdz šā

gada 1. oktobrim, par izmaiņām
tajā iedzīvotāji tiks informēti.
Atkritumu šķirošanas laukuma
Indras ielā 47 darba laiks: pirmdien, otrdien un trešdien - no
plkst. 8.00 līdz 12.00, ceturtdien
- no 13.00 līdz 19.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz 12.00, svētdien un piektdien – brīvdiena.
Tālrunis uzziņām - 65621012.
Atgādinu, ka būvgružus stingri aizliegts izmest jebkurā sadzīves atkritumu konteinerā vai
kapos izvietotajos konteineros,
par šo pārkāpumu ir noteikta administratīvā atbildība.
- Ko darīt ar lielgabarīta atkritumiem?
- Lielgabarīta atkritumi (dīvāni, skapji, galdi u.tml.) bez
maksas tiek pieņemti laukumā
Indras ielā 47. Diemžēl ir iedzīvotāji, kuri nepieļaujamā veidā
atbrīvojas no saimniecībā vairs
nevajadzīgām mantām, izliekot tās pie daudzdzīvokļu namu
konteineriem, sanesot pagrabos vai bēniņos. Šīs mantas ir
spiests savākt SIA „Krāslavas
nami”, darbu izmaksas attiecinot uz konkrētā nama visiem
iedzīvotājiem. Arī izmaksas par
piegružoto pagrabu un bēniņu
atbrīvošanu no pašu iedzīvotāju
turp sanestajām mantām tiek attiecinātas uz konkrētās mājas ie-

dzīvotājiem. Piegružoti pagrabi,
bēniņi ir ugunsdrošības prasību
pārkāpums, kas rada ugunsgrēka izcelšanās draudus, tātad nav
pieļaujams, ka iedzīvotāji no vecajām mēbelēm un sadzīves tehnikas atbrīvojas šādā veidā. Uzņēmums plāno veikt pasākumus,
kas dos iespēju identiﬁcēt pārkāpējus, kuri atbrīvojas no atkritumiem, pārkāpjot normatīvos
aktus.
- Kur nodot citus sadzīves
atkritumus, kas tā vai citādi
laika gaitā rodas?
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Indras ielā 47 iedzīvotāji bez maksas var nodot
plastmasu (bērnu rotaļlietas,
citus plastmasas izstrādājumus,
piemēram, siltumnīcas plēves
(tīras, bez bioloģiskā piemaisījuma), kā arī papīru un kartonu
(tīru, bez piemaisījumiem).
Par samaksu, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja cenrādim, šeit
var nodot arī stiklu (logu, siltumnīcu stiklu, u.tml.). Maksa tiek
piemērota, jo šis atkritumu veids
rada izdevumus turpmākajā apsaimniekošanas procesā.
Šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā Indras ielā 47 no atkritumu radītājiem bez maksas
pieņem nederīgas elektriskās
un elektroniskās iekārtas: mājsaimniecības iekārtas, biroja
tehniku, elektriskos instrumentus, elektriskās rotaļlietas, veļas
un trauku mazgājamās mašīnas,
elektriskās krāsnis, radiatorus,
ventilatorus, datorus, printerus,
urbjmašīnas, šujmašīnas, monitorus, mobilos telefonus u.c.
iekārtas. Bez maksas pieņem arī
hlorﬂuorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (ledusskapjus,
kondicionierus). Visas iekārtas
vai ierīces tiek pieņemtas tikai
neizjauktas, nesadalītas, proti,
iekārta jānodod vienā veselā.
- Kur autovadītājiem, velosipēdistiem, motociklistiem un
citu transportlīdzekļu īpašniekiem nodot savu laiku nokalpojušās riepas?
- Šķiroto atkritumu savākšanas
laukumā Indras ielā 47 ﬁziskā
persona bez maksas gada laikā
var nodot vienu vieglā autotransporta nolietotu riepu komplektu
- četras riepas, tostarp arī velosipēda vai motobloka riepas.
Katra nākamā riepa un visas
traktortehnikas un smagā autotransporta riepas ir jāapmaksā
atbilstoši pakalpojuma sniedzēja
cenrādim.
- Kā pareizi atbrīvoties no videi kaitīgajām precēm?
- Atsevišķi pieņemtas no atkritumu radītājiem vai atšķirotas no
izlietotā iepakojuma sastāva laukumā Indras ielā 47 bez maksas
tiek pieņemtas: luminiscentās
spuldzes u.c. dzīvsudrabu saturoši atkritumi, iepakojums, kas
satur bīstamu vielu (izlietotās eļļas kannas u.c.), motoreļļas, eļļas
ﬁltri, baterijas un akumulatori.
Azbestu saturošus materiālus,
piemēram, šīferi var nodot tikai
licencētam uzņēmumam.
- Paldies par interviju!
Juris Roga

Krāslava uzņems
Vispasaules
latviešu
ģimeņu saietu
Laikā, kad Mežaparka Lielajā
estrādē Rīgā izskanēs simtgades
Vispārējo latviešu Dziesmu un
Deju svētku noslēguma koncerts,
Krāslavā ieskanēsies pirmais no
diviem Vispasaules latviešu ģimeņu saietiem 3×3 Latvijā.

Krāslavieši saieta saimnieku godā
būs pirmo reizi. Ar latgalisku sirsnību
un viesmīlību no 8. līdz 15. jūlijam pulcinās kopā latviešus no visām pasaules
malām, lai svinētu un rotātos par godu
Latvijas simtgadei, koptu latvietību un
uzlādētu latviskās „baterijas”. Lai pēc
vienas kopīgas, izzinošiem pasākumiem, dziesmām, dančiem un citiem
notikumiem piepildītas nedēļas katrs
saieta dalībnieks varētu doties mājup ar
patiesu pārliecību un lepnumu: „Jā, es
esmu latvietis un lepojos ar to!”
Gaidot vasaru, turpmāk reizi mēnesī
3x3 rakstu sērijā iepazīstināsim ar galveno par saietiem, lai līdz jūlijam arī
paši krāslavieši zinātu, ko sagaidīt 3x3
nedēļā. Pirmais raksts ir par 3x3 kustības ideju un būtību.
Kas tad ir 3x3? Tā ir satikšanās visu
paaudžu latviešiem. Par galvenajiem
mērķiem tiek uzskatīti: latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības
sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu
stiprināšana un draudzību sekmēšana
latviešu starpā. „Tā ir domāta latviskai
dzīvei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus draugus pavisam
neikdienišķos apstākļos. Tā ir domāta,
lai visu paaudžu latvieši kopā baudītu latvisko pārdzīvojumu, mācītos no
dažādu nozaru lietpratējiem un cits no
cita, kādi ir latvieši un latvietība mūsu
dienās, kas tos dara atšķirīgus no citām
etniskām grupām. Tā ir domāta, lai
vismaz vienu nedēļu gadā dzīvotu tīri
latviski, darot to, kas sirdij dod prieku,” atzīst kustības 3x3 dibinātāja Līga
Ruperte. Sākotnēji kā eksperimentāla
nometne 1981. gadā Garezerā (Amerika) tā pulcināja no latviešus no visas
pasaules, lai iegūtu latvisku izglītību un
kopības sajūtu. 80. gados kustība izplatījās arī citās pasaules valstīs: Anglijā,
Austrālijā, Zviedrijā. No 1990. gada
3x3 saieti katru gadu tiek organizēti arī
Latvijā.
3x3 ir lieliska iespēja satikties latviešiem no visas pasaules, nedēļas garumā
latviski pavadīt laiku kopā ar ģimeni,
iegūt jaunus draugus, satikt sen neredzētos. Lai arī saieti ir atšķirīgi, pamatidejas, mērķi, darbības vadlīnijas un
noskaņa ir viena visos saietos. Saietos
atšķirīga ir norises vieta, katru gadu
tie notiek citā Latvijas pilsētā, daudzveidīga ir arī pasākumu programma un
aktivitātes. Īpaši gaidīti un aicināti katrā saietā ir vietējie iedzīvotāji. Gan iesaistoties nometnes organizēšanā, gan
vadot ievirzes, kas dalībniekiem parāda
vietējās tradīcijas un amatu prasmes,
gan arī kā saieta dalībnieki. Vairāk par
Krāslavas 3x3 aktivitātēm varat uzzināt
pie vietējās koordinatores - Jutas Bubinas.
Visas nedēļas garumā tiek daudzināta saieta tēma. Kāda tā būs Krāslavas 3x3? Par to pastāstīsim nākamajā
mēnesī! Vairāk informācijas vari atrast
saieta tīmekļa vietnē www.3x3.lv. Uz
tikšanos!
3x3 Krāslavas radošā grupa
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KRĀSLAVAS NOVADĀ POPULARIZĒ
ZEMŪDENS TŪRISMU

intervija

Šovasar Krāslavas novadā būs pieejams visā Latvijā inovatīvs tūrisma produkts – snorkelēšana (vāciski - Schnorchel), kas ir zemūdens niršanas veids, ar ko saprot peldēšanu
zem ūdens, tuvu ūdens virsmai ar masku un elpošanas cauruli un parasti ar pleznām, bet
aukstā ūdenī izmanto arī hidrotērpu. Projekta „Zemūdens tūrisma attīstība Krāslavas
novadā” attiecināmās izmaksas ir 9575,67 eiro (90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 10% - Krāslavas novada dome).
Plašāk par jauno zemūdens tūrisma piedāvājumu intervijā stāsta biedrības „Zemūdens
tūrisma klubs „POSEIDON Krāslava”” vadītājs Eduards Bergs, ar kura kaislību pret niršanu arī sākās zemūdens aktivitātes Krāslavas novadā.
- Vai atceraties, kurš gads tas
bija?
- 1998. gadā sāku strādāt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kur bija šāds tāds aprīkojums, kas nepieciešams glābšanas darbiem uz ūdens. Vajadzēja
to visu apgūt, mēs apģērbāmies
speciālajos tērpos, ar baloniem
mugurā nirām zem ūdens, mācījāmies strādāt arī zemūdens apstākļos. Tas bija interesanti un darbā
nepieciešams, bet hobiju izvēlējos
citu - man vairāk patīk ienirt, aizturot elpu. Tā pievērsos arī zemūdens medībām. Kamēr pastāvēja
Krāslavas rajons, ar zemūdens
medībām likumīgi varējām nodarboties trijos ezeros, tie ir: Ežezers,
Sīvers un Drīdzis. Kad izveidojās
novadi, vecā sistēma sabruka. Lai
legāli nodarbotos ar hobiju, vajadzēja atjaunot licencēšanu, jo mēs
palikām ārpus likuma. Sapratām,
ka juridiska organizācija šādus
jautājumus var atrisināt, un mēs,
trīs aktīvisti, izveidojām biedrību. Novada dome uz pilnvaras
pamata atļāva mums pašiem veikt
licencēšanu zemūdens medībām
Drīdža ezerā. Šobrīd mums ir 15
biedru un divas bāzes - Drīdža un
Sīvera krastā, kur notiek dažādas
aktivitātes.
- Pastāstiet par biedrības
pirmo sagatavoto un īstenoto
LEADER projektu „Zemūdens
tūrisma attīstība Krāslavas novadā”!
- Zemūdens tūrisms aptver daudzas lietas, un tas nav tikai niršana ar baloniem. Kad aizstāvējām
projektu, bija ļoti grūti izskaidrot,
cik tas ir inovatīvs, jo nekas tamlīdzīgs Latvijā nav! Nav šaubu,
novadā ir labi attīstītas iespējas
aktīvajai atpūtai uz ūdens, taču

trūkst organizētu iespēju ielūkoties zemūdens pasaulē. Tas pamudināja realizēt ideju par zemūdens
snorkelēšanu Krāslavas novadā. Domāju, daudzi neapzinās,
cik skaista ir zemūdens pasaule
un to, ka tā ir pieejama praktiski
katram veselam cilvēkam. Bet ir
viena nianse – ﬁnansiālās iespējas. Piemēram, pazīstu cilvēkus,
kuri labprāt izmēģinātu zemūdens
medības, bet uzreiz ir fakta priekšā - vajag aprīkojumu, kas nav
lēts. Tas maksā dārgi, vismaz 600700 eiro, un jebkurš profesionālis
pateiks, ka jāpērk kvalitatīvs aprīkojums. Kas notiek tālāk? Cilvēks
nopirka, vienu reizi izmēģināja un
saprata, ka tas nav viņa. Bet nauda
iztērēta!
Pēc projekta esam iegādājušies
10 kvalitatīvus aprīkojuma komplektus pieaugušajiem. Tajos ietilpst dažādu izmēru un biezumu
hidrotērpi, lai peldot nodrošinātu
normālu ķermeņa temperatūru
mūsu klimatiskajos apstākļos, kur
vidēji ūdens temperatūra ezeros
nepārsniedz 20-22 grādu atzīmi,
maskas, elpojamās caurules, pleznas, svaru jostas, laivu ar motoru.
Hidrotērpi no neoprēna sniegs
peldētājam papildus drošību, jo
tiem ir laba celtspēja.
- Snorkelēšana būs pieejama
jebkuram?
- Projektā iegādātais aprīkojums sabiedrībai būs pieejams
bezmaksas. Hidrotērpi paredzēti
pieaugušo ķermenim, domāju, ka
mazākais izmērs derētu 16-17 gadus veciem jauniešiem. Uz augšu
vecuma ierobežojuma nav. Starp
citu, par Latvijas čempionu zemūdens medībās otru gadu pēc kārtas kļuvis 1958. gadā dzimušais
vīrietis, kurš šajā vecumā nirst ļoti

dziļi.
Zemūdens tūristus instruēsim
par drošības tehnikas ievērošanu
uz ūdens un aprīkojuma izmantošanu, bet noslīkt šajā tērpā praktiski nereāli. Vēl viena priekšrocība - lai nodarbotos ar daivingu,
vajag iziet speciālus kursus, snorkelēšana pieejama jebkuram, kam
ir kaut mazākās iemaņas peldēt.
Protams noslīkt var arī ūdens
peļķē pagalmā, bet ne par tādu
noslīkšanu mēs te runājam. Starp
citu, snorkelēšana der pat peldēt
nepratējam, kurš var izmantot
šo iespēju, lai apgūtu peldēšanas
prasmes.
- Kad viss sāksies?
- Plānojam, ka snorkelēšanas
sezonu atklātajos ūdensbaseinos
sāksim maijā, bet jau šobrīd var
izmantot aprīkojumu un darboties
peldbaseinā. Aprīkojums tiks piešķirts bez maksas. Iespējami divi
varianti. Vienā, ja cilvēkam pietiek iemaņu un pārliecības un viņš
pret parakstu saņems aprīkojumu
uz konkrētu laiku un darbosies
patstāvīgi. Otrā, ja nav iemaņu un
pārliecības, cilvēkam piedāvāsim
gidu, kurš visā palīdzēs, jau sākot ar aprīkojuma izvēli un tērpa
pareizu uzģērbšanu. Snorkelēšana
atklātajos ūdensbaseinos notiks
mūsu divās bāzēs pie Sīvera un
Drīdža.
- Ko īsti varēs redzēt zem
ūdens? Vai ir citi ieguvumi?
- Ezers nav jūra, nevajag sasapņoties, bet redzēt ir ko, saku no
savas pieredzes! Šie divi ezeri ir
pietiekoši dzidri un var labi redzēt
gultni. Ne visur ir tādas iespējas,
piemēram, Daugavā ūdens ir pārāk tumšs, un tur šim pasākumam
nebūtu jēgas. Piemēram, Sīverā
atklāta pasaulē vislielākā smalkās

najādas atradne. Sīverā atradām
līdzenu virsmu, kas strauji apraujas un uz leju ir vairāku metru
klints ar pārkari. Sajūta kā jūrā.
Man gan vairāk patīk dziļais Drīdzis, bet katrs pats sapratīs, kas
tuvāks sirdij. Varbūt kādam arī
nepatiks un vairāk nebrauks. Tas
ir normāli, cilvēkiem ir dažādas
fobijas: augstuma, ierobežotas telpas, dziļuma. Ja es ilgi nenirstu,
tad jau 5 metri man šķiet dziļi. Bet
pamazām saproti, ka var iet tālāk
un tālāk.
Ja kāds grib pievērsties zemūdens medībām, snorkelēšana ir
sava veida treniņš – var pakāpeniski mācīties ienirt dziļāk ar elpas aizturēšanu uz ilgāku laiku.
Domāju, ka šī iespēja cilvēkus
arī izglītos. Kad skatāmies uz jebkuru ezeru, domājām – cik skaisti!
Paskatāmies zem ūdens – dažreiz
tur paveras pretēja aina. Ne velti
mūsu biedrība katru gadu piedalās
talkās, kurās iztīrām iedzīvotāju
piegružotās ūdenstilpnes. Varbūt,
paskatījies uz zemūdens pasauli,
cilvēks aizdomāsies par to, ka tā
rūpīgi jāuzsaudzē - pats nepiegružos ezerus un upes un citam neļaus.
- Pie ūdens atpūšas arī ģimenēm. Ko bērniem darīt, kamēr
vecāki apskata zemūdens pasauli?
- Tieši šobrīd strādājam pie otra

projekta, kuru ceram realizēt maijā. Projekts saucas „Zemūdens atpūtas un sporta aktivitāšu attīstība
Krāslavas novadā”, un tas vairāk
paredzēts bērniem no 7 gadiem un
ģimenēm. Aprīkojums būs tāds,
ko varēs izmantot arī peldbaseinā.
Plānojam sagatavošanas nodarbības peldbaseinā bērniem. Galvenā
ideja – atraut ģimeni no datoriem,
planšetēm, mobilajiem un parādīt
atpūtas priekšrocības brīvā dabā.
Tieši šī projekta ietvaros ieplānots
ģimenes festivāls „Impulss”, lai
popularizētu ģimenes atpūtu pie
dabas. Gribas, lai mammas un
tēti atceras laiku, kad paši ar prieku atpūtās dabā pie ugunskura,
ūdeņiem utt. Gribas ar to aizraut
bērnus. Vai izdosies? Redzēsim!
Biedrība turpinās attīstīt sabiedriskos pakalpojumus, popularizējot vietējo resursu unikalitāti.
- Vai ir iespējams kaut kā sevi
iepriekš sagatavot snorkelēšanai?
- Var sazināties ar mani, pārrunāsim iespējas sagatavoties vasarai Krāslavas baseinā. Tas būtu
vienkāršāk izdarāms nekā uz ezera, jo baseinā jebkurš cilvēks jutīsies drošāk. Ir daudz faktoru, kas
cilvēkam nav saprotami un atklājas stresa situācijās. Tāpēc droši
sazinieties.
- Paldies par interviju!
Juris Roga

NOSLĒDZIES „LATVIJAS KULTŪRAS KANONS
LATVIJAS SIMTGADEI”

26. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas
Kultūras akadēmijas organizētā
konkursa skolu jaunatnei „Latvijas
Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” fināls. 13 komandas konkursa pirmajā kārtā izcīnīja iespēju
piedalīties konkursa radošajā seminārā un konkursa finālā. Arī šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijas
komanda, Sintija Skerškāne, 12. c
klase, Laura Dzalbe, 12.d klase un
Pauls Nartišs, 11. c klase, izcīnīja šo
iespēju.

12. janvārī, konkursa ietvaros rīkotajā
radošajā seminārā jeb otrajā kārtā, skolēnu komandas apguva jaunas prasmes mediju komunikācijā un tās pielietoja praksē.
Viens no uzdevumiem raisīja īpašu kon-

kursantu interesi: skolēni veidoja „mīmus”
jeb „mēmus” par Latvijas Kultūras kanonā
iekļautajām vērtībām, kas sasniedza plašu
auditoriju un piesaistīja sabiedrības uzmanību sociālajos tīklos un medijos. Krāslavas
Valsts ģimnāzija veidoja „mēmus” par suitu
kultūrtelpu, Latgales podniecību un Lūcijas
Garūtas kantāti„ Dievs, Tava zeme deg”.
Finālisti radīja tekstus par Kultūras kanona vērtībām, kas paredzēti multimediālai
videi – gan kulturaskanons.lv, gan Kultūras
kanona „facebook” kontam. Fakti par Kultūras kanona vērtībām skolēniem bija jāatspoguļo tā, lai radītais teksts piesaistītu ārzemnieku auditoriju, tas būtu īss, kodolīgs,
kā arī trāpīgi un atraktīvi ilustrētu vērtības
nozīmi. Skolēnu radītie vēstījumi par vērtībām būs skatāmi Latvijas Kultūras kanona
„facebook” lapā, tos izmantos arī Latvijas
Nacionālā bibliotēka (https://kulturaska-

nons.lv) mājaslapas attīstībai. Finālistu
radītos tekstus vērtēja Latvijas Kultūras
akadēmijas, Kultūras ministrijas, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, Valsts izglītības
satura centra, Latvijas valsts Simtgades
biroja, Latvijas Nacionālā kultūras centra,
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas,
Baltijas Mediju izcilības centra un Latvijas
valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas
pārstāvji.
Visas komandas ieguva pirmās pakāpes
diplomus dažādās nominācijās, bet Kultūras ministrijas un Latvijas valsts simtgades
biroja īpašo speciālbalvu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, kas savā
uz vietas veicamajā noslēguma darbā bija
izvēlējušies stāstīt par Emīla Dārziņa „Melanholisko valsi”. Kultūras ministrijas un
Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji atzīmēja: „Sirsnīgi un pārliecinoši raksturojot

savas personīgās attiecības ar šo skaņdarbu,
veidojot saikni ar skaņuplašu klausīšanos
kā bērnības atmiņām un mūsdienīgu iezīmi,
skolēni parādīja arī šī skaņdarba pasaules
vērtību un spēju veicināt saprašanos un vienot cilvēkus, jo, kā teica jaunieši, „mūzika
bez vārdiem rakstīta visās pasaules valodās
vienlaikus”.”
Kā īpašu balvu komanda saņēma džemperīšus ar uzrakstu „Es esmu Latvija”.
Jaunieši ir ļoti pateicīgi Kultūras ministrijas un Latvijas valsts simtgades birojam
par jauko dāvanu.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda:
Sintija Skerškāne, Laura Dzalbe, Pauls
Nartišs
Inga Skerškāne,
kulturoloģijas skolotāja

6
„ATZĪŠANĀS MĪLESTĪBĀ KRĀSLAVAI”
Krāslava – pilsēta Daugavas lokos. To par savu sauc tūkstošiem
krāslaviešu un novadnieku. Tikpat
mīļa tā kļūst arī pilsētas viesiem,
kuri te atgriežas vēl un vēl. Krāslava ir neaizmirstama, tāpēc šogad,
kad pilsēta svin savu 95 gadu jubileju, ir īstais laiks, lai izstāstītu,
cik ļoti esam pieķērušies šai vietai.
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, svinot Sv. Valentīna dienu, izsludināja stāstu un dzejas konkursu „Atzīšanās mīlestībā
Krāslavai”. Konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus atzīties mīlestībā
Krāslavai, tādējādi izrādot savu
attieksmi pret pilsētu, un apkopot
skaistākās atzīšanās mīlestībā savai pilsētai. Šim aicinājumam atsaucās 33 autori, kopumā iesniedz
40 darbus. Atzīšanās mīlestībā savai vismīļākajai pilsētai iedzīvotāji
pauda latviešu, latgaliešu un krievu
valodās.
Katrs iesūtītais darbs ir emocionāls un dziļi personisks. Noteikt
uzvarētāju katrā vecuma grupā –
tas bija sarežģīts uzdevums. Konkursam iesniegtos darbus izvērtēja
neatkarīga komisija piecu cilvēku

sastāvā. Lai vērtējums būtu objektīvs un godīgs, komisijai konkursa
darbi tika iesniegti anonīmi. Par
ieguldīto un atbildīgo darbu lielu
paldies sakām Krāslavas novada
domes deputātam un konkursa komisijas priekšsēdētājam Viktoram
Moisejam, izdevuma „Krāslavas
Vēstis” redaktorei Elvīrai Škutānei, Krāslavas novada Centrālās
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārei Žanetai Moisejai,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķei Sanitai Kumpiņai un
Krāslavas novada TIC speciālistei
Edītei Lukšai.
Katra konkursa noslēgumā ir
uzvarētāji, kas saņem balvas.
Krāslavas novada TIC kolektīvs
saka lielu paldies sponsoriem. Tie
ir uzņēmēji, kuri bez mazākās vilcināšanās piekrita atbalstīt konkursu. Uzvarētājiem balvas sarūpēja
atpūtas komplekss „Lejasmalas”
(nakšņošana 2 personām namiņā
uz salas), zirgu sēta „Klajumi” (1
h izjāde 2 personām), kafejnīca
„Tokyo Town” (dāvanu karte EUR
10 vērtībā), biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs” (roman-

tiskas pusdienas un ekskluzīvas
porcelāna leļļu izstādes apmeklējums 2 personām); Krāslavas peldbaseins (abonements 5 apmeklējuma reizēm), bērnu preču veikals
„Riči-Viči” (dāvanu karte EUR 20
apmērā).
Valentīna dienas vakarā Krāslavas novada TIC telpās tika rīkots
konkursa „Atzīšanās mīlestībā
Krāslavai” rezultātu paziņošanas
pasākums. Sirsnīgā un mājīgā gaisotnē tika paziņoti uzvarētāji kategorijās „Stāsti” un „Dzeja” katrā
vecuma grupā:
stāstu autori no 7 līdz 12 gadiem
– Rainers Zukuls;
dzejas autori no 7 līdz 12 gadiem
– Džesika Zdanovska;
stāstu autori no 13 līdz 18 gadiem – Linda Nipāne;
dzejas autori no 13 līdz 18 gadiem – Guntis Ungurs;
stāstu autori virs 18 gadiem –
Ilze Ļaksa – Timinska;
dzejas autori virs 18 gadiem –
Ilze Vovka.
Pateicības par piedalīšanos saņēma katrs konkursa dalībnieks.
No sirds sveicam uzvarētājus un

Konkursa uzvarētāju darbi
MANA MĪĻĀ KRĀSLAVA
Cik daudz pasaulē pilsētu!
Katrā pilsētā dzīvo cilvēki, kuriem viņu pilsēta liekas visskaistākā.
Arī man Krāslava ir tā pilsēta,
kuru es ļoti mīlu. Te es dzīvoju,
te ir mana ģimene, mani draugi,
te ir mana skola, kur es mācos.
Vienalga, kur lai es būtu,
vienmēr gribas atgriezties savās mājās. Mana māja ir mana
Krāslava. Te vienmēr tik mīļi,
tik klusi, tik mierīgi, ļoti skaisti
un sakopti.
Krāslava atrodas Latgalē pie
brīnišķīgās Daugavas upes. Dažreiz gribas aiziet pie Daugavas,
pasēdēt upes krastā un pasapņot.
Mēs bieži to darām ar ģimeni un
vienmēr brīnāmies, cik upe ir
skaista un spēcīga. Katrā gadalaikā tā ir citādāka, bet vienmēr
apburoša un varena. Pasēdi krastā, ļaujies, lai tās ūdeņi izplūst
caur tevi, un tu kļūsi stiprāks!
Krāslavā ir skaista Grāfu
Plāteru pils, tā atrodas augstu
pakalnā, un no turienes paveras
brīnišķīgi skati. Var pastaigāties
parkā un izjust vēstures laikus.
Cilvēki vienmēr kaut kur steidzas un ikdienas steigā nevar pamanīt to skaistumu, kas viņiem
ir apkārt un tuvumā. Ikdienas
steigā mēs bieži aizmirstam, ka
ir lietas, ko mēs patiesi mīlam.
Bet varbūt par to nemaz skaļi nav jārunā? Vienkārši jābūt
stipriem un vareniem kā mūsu
Daugava.
Krāslava – Tu esi tik burvīga!
Vārdos pat nav iespējams izteikt savas jūtas.
Gribētos, lai par Tevi uzzinātu
visa pasaule!
Rainers Zukuls
Krāslavas Varavīksnes
vidusskola, 4.b klase
(10 gadi)

Februāris ir mēnesis, kad visi mēģina atzīties viens
otram mīlestībā, izteikt komplimentus. Ir zināms, ka
siltas jūtas var izjust ne tikai pret cilvēkiem. Man visu
mīlētāju dienas priekšvakarā gribas atzīties mīlestībā
savai dzimtajai pilsētai.
Es dzīvoju nelielā, bet ļoti skaistā pilsētā - Krāslavā.
Šeit pavadīju savu bērnību un iemīlēju šo vietu.
Krāslava! Man patīk staigāt pa tavām senajām ieliņām,
pa mežu, kas tevi ieskauj. Un šis skats no torņa, kas atrodas mežā, Daugavas krastā! Tas vienkārši aizrauj elpu.
Mana iemīļotākā vieta mūsu pilsētā - Adamovas
taka. Ej pa šauru taku mežā un klausies, cik skanīgi
dzied putni, kā Daugavā plunkšķina zivis! Lai gan dzīvoju Krāslavā jau kopš piedzimšanas, atklāju sev šo
vietu pavisam nesen, pirms dažiem gadiem. Un no tā
laika man gribas atgriezties šeit vēl un vēl – šajā vietā,
kur šķiet, ka aiz katra pagrieziena tevi gaida brīnumi.
Es mīlu tevi, Krāslava! Tu esi mana dzimtā pilsēta,
labākās bērnības atmiņas. Negribu nekur aizbraukt,
gribu visu mūžu priecāties par tavu krāšņumu.
(tulkojums no krievu valodas)
Linda Nipāne
15 gadi
9.a klase, Krāslavas Varavīksnes vidusskola

ATZĪŠANĀS MĪLESTĪBĀ KRĀSLAVAI

„Ilze, Tev ir jāuzraksta sava atzīšanās mīlestībā Krāslavai!” Es to dzirdēju, braucot tramvajā,
skanam no telefona klausules, lasīju pirms gulētiešanas īsziņās, un pat miegā sapņu eņģeļi šo frāzi
dziedāja brīnišķīgos korāļos. Es nevarēju no tā izvairīties. Jāraksta vien bija.
Bet ko gan es varēju rakstīt? Lokālpatriotisms
(un jebkādā cita veida patriotisms) man šķita aizdomīga parādība, jau diezgan sen par savām mājām saucu dimdošo Rīgu, un iegrimt bērnības sentimentā likās pārāk banāli. Turklāt ne vien vienu
reizi biju to darījusi un tēlainus epitetus par dzimto
pilsētu varēju producēt teju virtuozā līmenī – krāšņie Daugavas loki, romantiskais Karņicka kalns,
noslēpumainā Grāfu Plāteru pils, aizkustinošās
baznīcas, koptās un dzejiskās pilsētas ieliņas, elpu
aizraujošie dabas skati, sirdi žņaudzošās bērnības
atmiņas un tā tālāk un tā joprojām. Un nevienā no
šiem epitetiem es nemeloju; tie rodas tik viegli tāpēc, ka tie, iespējams, ir mana DNS sastāvdaļa, bet
vai tā ir mīlestība?
Es nekad neesmu mīlējusi skaļi. Visbiežāk uzslavas vārdi un odas šķiet samākslotas un liekas.
Vai es drīkstu mīlēt klusi? Viegli piesarkstot, kad
saviesīgā pasākumā kāds ieminas: „es reiz biju
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visiem konkursa dalībniekiem vēlam neizgaistošu radošo garu, kas
ļaus radīt aizvien jaunus liriskus
darbiņus.
Noslēguma pasākumam īpašu
gaisotni radīja pašu autoru uzstāšanās, kuru laikā, lasot savus konkursa darbus, viņi atzinās mīlestībā
Krāslavai. Tūrisma informācijas
centrā bieži dzirdam atzinīgus vārdus par Krāslavu, komplimentus
par tās skaistumu un sakoptību,
taču vietējo iedzīvotāju atzinība ir
īpaša, neaprakstāmi patiesa un dzi-

ļi aizkustinoša.
Kā dāvana visiem konkursa dalībniekiem bija Viktora Bernāna
un Artemija Kozačuka uzstāšanās,
kas radīja romantisku svētku noskaņu.
Un kas gan tie par svētkiem bez
tortes… Bezgala garšīgu torti sirds
formā sarūpēja Marina Dorožko.
Lai visiem mīlestības pilns
Krāslavas jubilejas gads!
Krāslavas novada
TIC kolektīvs

МОЯ КРАСЛАВА

Краслава – лучший город на земле,
Краслава – лучший город на планете.
Здесь радуются лету и весне,
С улыбкой день встречают взрослые и дети.
Люблю в Краславе каждый уголок,
Скамейку, дерево, качели, кустик…
Пушистый, к небу мчащийся дымок,
Упавший на дорогу желтый листик…
Красив мой город летом и зимой,
Красив как ночью, так и ранним утром,
Всегда спешу вернуться я домой,
Здесь никогда не думаю о грустном.
Три школы и гимназия, сады
Для деток, малышей и дошколят.
Бассейн, спортшкола, музыка, кружки –
Возможности жить скучно не велят.

КРАСЛАВА

Джессика Здановска

Милый сердцу городок,
Ты дорог мне со дня рожденья.
Я здесь живу, я здесь расту,
Черпаю силы, вдохновенье.
Здесь всё мне по сердцу всегда:
И речки шум, и крик пернатых.
Здесь дом родной, здесь мой очаг И это всё, что в жизни надо!
Гунтис Унгурс

Krāslavā, ļoti skaista pilsēta”; sajūtot sirdī uzvirmojam lepnumu, kad novadnieks gūst panākumus
sportā, kultūrā vai būdams vienkārši labs cilvēks;
kautrīgi piebilstot vakara sarunā pie vīna, ka man
ir bijusi brīnišķīga bērnība, jo esmu augusi gleznainā pilsētā ar lieliskiem cilvēkiem, kas ir tās
dvēsele; aizvedot draugu pastaigā pa pilsētas ieliņām, parku vai novada skaistajiem mežiem un
ar satraukumu gaidot, vai viņam patiks, vai mana
sirds izredzētā tika atzīta par gana labu esam.
„Tā kā šķemba manā sirdī dziļi guļ un sāp tur
viņa...”
Mīlestība nav dzīres. Mīlestība nav mūžīgi svētki. Mīlestība nav tikai laime.
Mīlestība ir kaisle. Mīlestība ir pelēkās ikdienas
liesma. Mīlestība ir gruzdošā sajūta pakrūtē.
Un manā pakrūtē kaut kas gruzd. Es atkal lasu
īsziņu, kurā man jautā, vai es jau esmu uzrakstījusi savu atzīšanos mīlestībā Krāslavai. Kas tiek
domāts ar šo jautājumu? Ka man bija jāuzraksta
slavinoša himna? Es aizveru acis. Mana sirds sit
takti klusai, smeldzīgai melodijai, un mana dvēsele dzied „es tevi mīlu, Krāslava”, bet es nezinu,
vai kāds to sadzirdēs. Es nezinu, vai man izdosies
paust šo kluso, bet patieso dziesmu, kura skanēs
manī mūžam.
Ilze Ļaksa-Timinska

Mana pilsēta Daugavas krastos,
baltus atzīšanās vārdus
es Tev rakstu sniegā!
Kad tas kusīs,
ar palu ūdeņiem vārdi
cauri Latvijai tecēs
un Likteņupes viļņos
sudraba pērlēs vizēses mīlu Tevi, Krāslava!
Mana pilsēta Daugavas krastos,
sirds atzīšanās dziesmu
es Tev dziedu vējos,
baznīcu torņos un mākoņos.
Kad pār Latviju vēji skries,
kā karogs sarkanbalts
to balsīs mana dziesma skanēses mīlu Tevi,Krāslava!
Mana pilsēta Daugavas krastos,
klusu atzīšanās lūgšanu
es par Tevi skaitu!
Kad pa cerību zvaigžņotu staru
tā pacelsies debesīs,
kāds Eņģelis mežģīņu spārniem
tos manā vietā
Dievam nolasīses mīlu Tevi, Krāslava!
Ilze Vovka

Спешу поздравить с праздником тебя,
Родная и любимая Краслава!
Спасибо, что ты радуешь меня,
За всё, что ты даешь нам, детям, - браво!
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SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ!

MŪŽU DZĪVO, MŪŽU MĀCIES!

14. februārī Krāslavas pamatskolā ir aizvadīts novada viRīdzinieks
des pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”, ko ik gadu
nav rīdzinieks
organizē Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs. Vispārējās
Jaunais cilvēks piedzimis Rīgā
izglītības iestāžu 35 audzēkņi (līdz 9. klasei ieskaitot), kuri
veikuši praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novēroju- – tas arī viss, kas saista viņu ar
mus un eksperimentus šogad iesniedza 13 pieteikumus galvaspilsētu, jo drīzumā mamma pārbrauca uz Krāslavu. Artūra
konkursam.
Katra eksperimenta pamatā jābūt centieniem izprast izmaiņas, kas
varētu notikt, mainot standarta apstākļus. Vispirms tiek izvirzīti pieņēmumi par to, kam jānotiek, kā to panākt, ko varētu izmainīt, lai būtu
salīdzināšanas iespējas un kā izmaiņas varētu ietekmēt notiekošos procesus - pasliktināt, paildzināt, uzlabot.
Pirmo reizi pētnieciskajā konkursā piedalījās Robotikas pulciņa dalībnieki.
Robotikas pulciņa vadītāja Daiga Kušnire: „Skolēnu darbi tika vērtēti, ņemot vērā dažādus kritērijus: eksperimenta zinātniskums, izpildījums; personīgs ieguldījums eksperimenta veikšanā, izstrādē; domas
skaidrība un loģiskums eksperimenta rezultātu pasniegšanā; prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem.
Neskatoties uz satraukumu, kas dažreiz visas domas izdzēsa no prāta,
kopumā esam ļoti lieliski debitējuši. Milzīgs prieks par to, ka skolēnus
šādi eksperimenti aizrāva, un jau rodas jaunas idejas nākamajiem projektiem.”
Izmantojot dažādas metodes, Varavīksnes vidusskolas audzēknes Ilga
Ļapere un Olīvija Kleščinska (skolotāja Lilija Jasinska) pagatavoja ievārījumu, sīrupu un medu no priežu čiekuriem un dzinumiem. Izpētīja
tā iedarbību uz cilvēka organismu un sniedza rekomendācijas, kā to izmantot. Darbs ieguva I vietu un iespēju piedalīties Rīgas Dabaszinību
skolas eksperimentu konkursā, kur 8. klases jaunieši varēs iegūt labu
pieredzi un jaunas zināšanas vides izglītībā.
II vietu saņēma Varavīksnes vidusskolas audzēknis Guntis Ungurs
( skolotāja Ilona Solima) ar darbu „Aromaterapija un ēteriskās eļļas”.
Skolēns izpētīja un mājas apstākļos izgatavoja dažādās eļļas ar izsmalcinātu smaržu. Pārbaudīja to iedarbību un secināja, ka aromāti rada labsajūtu, atsvaidzina gaisu un rada omulīgu noskaņojumu.
Krāslavas pamatskolas robotikas pulciņa audzēkņi ( skolotāja Daiga
Kušnire) nodarbībās aplūkoja tēmu „Elektriskā ķēde”. Skolēniem tika
dota iespēja uzzināt par šo tēmu daudz sīkāk, detalizētāk un pašiem pārliecināties par to nozīmi apkārtējā vidē. Lūk, audzēkņu praktiskā darba
rezultāti. Tika demonstrēti: „Luksofors”, „Superauto”, „Laumiņu lukturītis”, „Līdmašīna”, „Pele”, „Morzes kods”, „Diskobumba”, „Sniegpārsliņas”. II vietu ieguva „Ventilators”, kas tika izveidots no nevajadzīgām plastmasas pudelēm, ko demonstrēja un prata labi prezentēt
Normunds Andžāns, Daniels Panﬁlo, Raivis Radivinskis. III vietu ieguva „Nitro kuģis”, kuru var izmantot, pārvadājot nelielas kravas, un
kā rotaļlietu. Peldošas motorlaivas modeli izgatavoja Agnese Pauliņa,
Mareks Plinta un Kristaps Kušnirs.
Robežnieku pamatskolas darbs „Kā ilgāk saglabāt pārtikas produktus svaigus” ieguva III vietu (skolotāja Alla Stavro). Meitenes (Irina
Apaļko, Samanta Rakovska, Lolita Buko) glabāja produktus dažādos
iepakojumos, pārbaudot, kur ilgāk saglabāsies svaigi.
Visu eksperimentu gaitā tiek secināts, vai iepriekš paredzētais īstenojas, vai nepieciešams kaut ko mainīt, labot. Bet pats galvenais - skolēni
iemācījās kontrolēt apstākļus, viņiem patīk sasniegtais rezultāts un ir
vēlme turpināt pētīt un eksperimentēt.
Palīdzēja vērtēt eksperimentus ﬁzikas un matemātikas skolotāja, Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne un mājturības un tehnoloģiju
skolotāja Iveta Balule.
Rita Vekšina,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra
vides izglītības konkursa organizatore

KONKURSA „KRIEVI LATVIJĀ:
KULTŪRA, SAKNES, LIKTEŅI”
UZVARĒTĀJI

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņi veiksmīgi
piedalījās Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas (LKVLPA) organizētajos konkursos. 2018.
gada janvārī Krievu kultūras un izglītības svētki „Tatjanas
diena” notika Latvijā jau 19. reizi.

Šī gada tēma bija „100 gadi Latvijas krievu kultūrai”. Pasākuma mērķis - veicināt skolēnos interesi un vēlmi mācīties krievu valodu, kā arī
krievu kultūras saglabāšana un attīstība Latvijā, tradīciju nodošana no
paaudzes paaudzei. Tā ir iespēja atklāt un parādīt savus talantus - literāros, mākslinieciskos un pētnieciskos. Tādu iespēju mēs nedrīkstējām
palaist garām!
8.b klases skolniece Kristīna Filatova ir ieguvusi 2.vietu pētniecisko darbu konkursā „Krievi Latvijā: kultūra, saknes, likteņi” nominācijā
„Ģimenes relikvijas”.
Savukārt 9.a klases skolniece Katarīna Ļeņivkina kļuvusi par krievu
kaligrāﬁjas konkursa laureāti nominācijā „Labākais rokraksts”.
Apsveicam meitenes ar uzvaru!
Romualda Jermaka,
krievu valodas un literatūras skolotāja

bērnība un lielā mērā arī jaunība
ritēja laukos pie vecmāmiņas,
tāpēc par savu dzimteni viņš uzskata Robežniekus, lai gan skolas
gados dzīvojis Krāslavā, mācījies
Krāslavas pamatskolā, Krāslavas
ģimnāzijā un Krāslavas vakara
vidusskolā. Paralēli no sešu gadu
vecuma Krāslavas mūzikas skolā
apguva klavieres un akordeonu,
kopumā tam veltot astoņus dzīves
gadus.
Domājot par nākotni, Artūrs
izvēlējās apgūt mašīnista palīga
profesiju Daugavpils Dzelzceļa
transporta tehnikumā, bet jau pēc
gada nācās skolu pamest ﬁnansiālu apsvērumu dēļ. Kopā ar draugu
viņš devās piepelnīties uz Hannoveri (Vācija).

Sniegotajā laikā pilsētas ielās izbrauc pašvaldības
aģentūras „Labiekārtošana K” divi minitraktori, kas tīra
trotuārus. Vienu no tiem vada Artūrs Kirsanovs, kurš
stāsta, ka parasti šo darbu veic naktīs, kad ļaudis vēl guļ
un netraucē tehnikai. Tālab viņam ir jāmostas pulksten
divos, jāparaugās caur logu – ja snieg, jāsteidzas uz garāžu, jāpārbauda tehnika, un trijos jāsāk darbs. Gadās,
stipri snieg jau dienā, kad trotuārus intensīvi izmanto
gājēji un sniega novākšana jāveic sarežģītākos apstākļos, un tālab darbs rit lēnāk - jābūt īpaši uzmanīgam, jo
Mācība
„Tas bija pārdomāts brauciens, ir gājēji un ielās pietiekami intensīva transporta kustība.
iztaujājot paziņas par konkrē- Bet Artūram patīk savs darbs un Krāslava, kurā atgriezies uz pastāvīgu dzīvi.
tu darbavietu,” turpināja sarunbiedrs. „Darba devēja solījumi
bija skaisti gan par atalgojumu,
gan par dzīvesvietu, bet viss izrādījās citādi. Viesnīcas vietā mazā
telpa, kas ierīkota lielā angārā,
kurā pilns limuzīnu. Darbs bija
saistīts ar būvniecību un iekštelpu remontdarbiem, bet pēc pirmā
mēneša nekādu samaksu par padarīto darbu nesaņēmu un nolēmu
atgriezties. Es izaugu var sacīt bez
vecākiem, jo mamma ļoti slimoja
un nomira, kad biju pusaudzis,
tēvu vispār neatceros, un vienīgais
tuvais cilvēks, ar ko šajā situācijā
varēju konsultēties, bija vecmāmiņa, kura bija vienisprātis ar mani:
„Brauc, Artūr, atpakaļ, nekādas
laimes tur nebūs!” Par pēdējo pietaupīto naudu nopirku internetā
biļeti un ar autobusu atgriezos mājās. Aicināju līdzi arī draugu, bet
viņš vēl kādu laiku dzīvoja ilūzijās, atgriezās bez naudas vēlāk par
mani. Esmu pārliecināts, ja būtu
strādājuši pie vācieša, viss būtu
labi, bet ﬁrmas vadītājs pats bija
iebraucējs... Pazīstu divus brāļus,
kuri Vācijā jau divus gadus strādā
celtniecības objektos pie vācieša,
ir apmierināti. Taču es nemācēju
vācu valodu, tālab sameklēt darbavietu pašam bija praktiski neiespējami.”

Cilvēks plāno,
dzīve saliek vietās

Artūrs, protams, Vāciju nedaudz iepazina, pabija Ķelnē, Diseldorfā, Berlīnē, Hamburgā un
redzēja, ka vācieši dzīvo ļoti labi.
Tomēr viņš neieķērās svešā zemē
ar zobiem un nagiem, jo neizjuta
milzīgu vēlmi palikt. Ja Latvijā
nebūtu neviena tuva cilvēka, varbūt būtu rīkojies citādi. Atgriezies
maijā uz Robežniekiem, tūlīt pat
iejūdzās lauku darbos pie vecmāmiņas, kurai ir liela saimniecība
- zeme, lopi, tehnika. Traktora vadītāja tiesības jaunais cilvēks bija
ieguvis jau 16 gados, no 21 gada
viņam ir B kategorijas autovadītāja tiesības. Atgriezies mājup, viņš
turpināja izglītoties un ar domu,
ka strādās laukos, apguva lauku

īpašuma apsaimniekotāja profesiju Višķu profesionālajā vidusskolā. Bet dzīve šos plānus sakārtoja
citādi.
Laukos Artūrs ilgstoši neaizkavējās, devās uz Daugavpili, kur
strādāja gan par taksometra vadītāju, gan automazgātavā, bet juta,
ka viņu velk atpakaļ uz dzimtenes
pusi, un atgriezās dzīvot Krāslavā.
Iekārtojās vietējā ﬁrmā par santehniķi, pēc laika citā ﬁrmā atrada
traktorista darbu, vēl pēc laika cita
ﬁrmā ar pārinieku izvadāja preces
pa veikaliem pilsētā un rajonā.
Kādu dienu šajā ﬁrmā viņš satika
meiteni, kas bija atnākusi iekārtoties darbā par pārdevēju…
Artūrs: „Patiesībā Diāna man
nebija pilnīgi sveša - es ar viņu
kopā izaugu laukos - mājas bija
blakus. Laika gaitā mūsu ceļi
pašķīrās. Pēc pieciem pārlieku
smaga darba gadiem Anglijā viņa
atgriezās dzimtenē. Iekārtojās par
pārdevēju Daugavpilī, vēlāk nolēma pārcelties uz Krāslavu un
meklēja darbu tieši tajā mūsu pilsētas ﬁrmā, kur tobrīd jau strādāju es. Var sacīt, mūs saveda kopā
liktenis. Šobrīd mūsu ģimenē aug
dēls Alekss.
Dzīvojam Krāslavā vecmāmiņas mājā. Vecmāmiņa man arvien
ir ļoti svarīgs cilvēks, cenšos viņu
biežāk apciemot. Ja nebūtu viņas,
es nezinu, kur būtu šodien. Kad
nokļūsti grūtībās, galvenais, lai
būtu tuvs cilvēks, kurš neliedz padomu un atbalstu, manā gadījumā
tā ir vecmāmiņa. Nedrīkst pakļauties kompānijām, bet nedrīkst arī
palikt vienam, visu labi apdomāt
un iet tālāk, neapstāties. Vienmēr
jāpatur prātā, ka dzīve patiesībā ir
ļoti īsa.”

Hobiji

Vislabāko atpūtu Artūrs saskata
laukos un lauku darbā. Viņam nav
daudz hobiju, bet tie ir ļoti mīļi.
Mājas garāžā viņš daudz laika
velta savai automašīnai, kuru ne
tikai uztur pilnīgā darba kārtībā,
bet arī parada tādu, kas sirdij tuvāka. Otrs hobijs sasitās ar dator-

tehniku. Pirms daudziem gadiem
vecmāmiņa viņam bija nopirkusi
jaunu datoru, kas pēc mēneša sabojājās. Pēc remonta mājās pamanīja, ka dators nav noplombēts, un
intereses pēc noņēma vāku – zem
tā vecas detaļas. Taisnību meklēt
negāja, bet pašmācībās ceļā apguva datortehnikas remontu un ir
gandarīts, ka nekādās situācijās
vairs nav nebija jāizmanto servisu
pakalpojumi.
Kopā ar ģimeni Artūrs labprāt
ceļotu. Gribētos redzēt Franciju,
Spāniju, vai vēl kādu valsti, bet tikai ne Angliju vai Vāciju. Turp abi
vismaz pagaidām kāju nespertu.
Artūram jau atkal ir piedāvājuši
doties uz Vāciju, taču viņš atbildējis ar kategorisku „nē”. Retumis ar
sievu arī parunā par šo tēmu, bet
šīs sarunas vairāk pielīdzināmas
sapņošanai - kā būtu, ja būtu.

Jāmāk darīt visu

„Vislabāk ir dzimtenē un paldies Dievam mums abiem ir
darbs,” turpināja Artūrs. „Es nezinu, par ko izaugs dēls, bet gribu,
lai viņš iegūst labu izglītību. Tas
ir pats galvenais, ja savā laikā es
būtu bijis čaklāks un man būtu
labākas ﬁnansiālas iespējas, tad
dzīvē noteikti būtu sasniedzis vairāk. Tikai šodien saprotu, ka laba
izglītība ir pamatu pamats. Mana
vecmāmiņa bieži atgādina: „Mūžu
dzīvo, mūžu mācies!” To es teikšu
arī savam dēlam. Mūsdienās bez
mācīšanās nevar, arī manā darbā
tas šodien ir aktuāli - tehnika attīstās strauji. Man tas patīk. Es nomainīju daudz darbus, jo visu laiku meklēju savu vietu un beidzot
atradu. Šo darbu nemainītu ne pret
kādu citu, jo tas ir darbs ar tehniku un nav rutīnas – visu laiku kaut
kas jauns. Pateicoties izpalīdzīgajiem kolēģiem, esmu apguvis
daudz tāda, ko agrāk nemācēju.
Arī mūsu priekšnieks saka - jāmāk
darīt visu!”
Juris Roga,
autora foto
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TICĪBAS MOCEKLIS BOĻESLAVS SLOSKĀNS
Tajā pašā dienā bīskaps Boļeslavs
Sloskāns ieradās Rīgā. Centrālajā
dzelzceļa stacijā ar milzīgu sajūsmu
viņu sagaidīja Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs arhibīskaps Cehīni,
valdības pārstāvji, deputāti, studenti,
vienkāršā tauta. Lūk, ko par to stāstīja Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis Vatikāna radio intervijā 2004.
gada 30. decembrī, atsaucoties uz
kāda laikabiedra atmiņām: „Bīskaps
Boļeslavs Sloskāns, tērpts sarkanā
kažociņā, nelielā ādas cepurītē, vājš
un kalsns, tikai iekritušās acis sevī
atspoguļo mieru, prieku un nesalaužamu gara spēku. Vienā acumirklī
sagaidītāji ielenc atbraucēju. Iestājas
svētsvinīgs klusums. Daudziem acīs
asaras. Svētā tēva sūtnis sveic uzticīgo Mātes Baznīcas un Latvju tautas dēlu. Ikkatrs cenšas nokļūt tuvāk
bīskapam, lai noskūpstītu viņa svētīgo roku, lai saņemtu no viņa svētību.
Viņam sniedz ziedus, gājiens dodas
uz stacijas izeju. Tauta šūpojas priekā, vicina ziedus, palmu zarus. Žurnālisti, fotogrāﬁ, priecīgi saucieni,
nepārredzama cilvēku straume. Viss
plūst vienā priekā un sirsnīgā gaviļu
pacilātībā. It kā apmulsis par plašo
un grandiozo tautas simpātiju manifestāciju, bīskaps raugās ap sevi,
cilvēkos, Latvijā.”
1933. gada 26. martā, pāvesta
aicināts, bīskaps Boļeslavs Sloskāns
ieradās Vatikānā, kur pāvests Pijs XI
iecēla viņu par troņa asistentu.
Apceļojis vairākas Rietumeiropas valstis, Boļeslavs Sloskāns
1934. gada maijā atgriezās Latvijā,
kur neformāli pildīja Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapa pienākumus, jo
oﬁciāli skaitījās Mogiļevas un Minskas apustuliskais administrators, bet
pienākumus reāli veikt nevarēja.
B.Sloskāns tika iecelts par Rīgas
Garīgā semināra profesoru. 1938.
gadā seminārs tika pārveidots par
Katoļu teoloģijas fakultāti pie Latvijas Universitātes, kura vācu okupācijas laikā pārcēlās uz Aglonas
klosteri. 1944. gada oktobrī bīskapu B.Sloskānu, bīskapu J.Rancānu
un bīskapu A.Urbšu vācu okupācijas iestādes piespiedu kārtā nosūtīja uz Vāciju. 1946. gada beigās
B.Sloskāns pārcēlās uz Beļģiju, kur
Skildē, netālu no Antverpenes, izveidoja latviešu Semināru, pēc kura
beigšanas tā audzēkņi varēja turpināt studijas katoļu universitātēs.
1952. gadā pāvests Pijs XII iecēla Boļeslavu Sloskānu par apustulisko vizitoru trimdā dzīvojošiem
baltkrieviem un krieviem, kā arī par
apustulisko moderatoru trimdā dzīvojošiem latviešiem un igauņiem.
Sakarā ar veselības pasliktināšanos, no 1979. gada rudens
B.Sloskāns dzīvoja aprūpes namā
netālu no Kezersbergas, kur arī
mira 1981. gada 18. aprīlī (Lielajā
sestdienā). Sēru Svētā Mise notika
1981. gada 25. aprīlī, piedaloties
citu skaitā arī četriem latviešu priesteriem – toreizējiem monsinjoram
Kazimiram Ručam, prāvestiem
Pēterim Dupatam, Antonam Smelterim un Ārvaldim Andrejam Brumanim.
Ņemot vērā mocekļa un svētuma
pazīmes bīskapa B.Sloskāna dzīvē, dievkalpojums netika noturēts
melnos, bet Lieldienu baltos ornatos. Boļeslavu Sloskānu apbedīja
Kezersbergas benediktiešu abatijas
kriptā blakus klostera abatiem.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika nolemts pārapbedīt bīskapu

Izdevējs - Krāslavas novada dome
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B.Sloskānu dzimtenē. 1993. gada
30. septembrī B.Sloskāna šķirsts
tika atvests uz Rīgu, kur 10 dienas
Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notika aizlūgumi. Bīskapa B.Sloskāna
pārapbedīšana notika 1993. gada 10.
oktobrī Aglonas bazilikas kriptā, ko
svinēja bīskaps Jānis Bulis, piedaloties visiem bīskapiem un klātesot
oﬁciāliem Latvijas, Beļģijas valstu
pārstāvjiem.
2000. gada 14. aprīlī Vatikāns
piekrita bīskapa Boļeslava Sloskāna
beatiﬁkācijas procesa sākšanai. Beļģijā savāktie materiāli tika nosūtīti
uz Vatikānu, kur īpaša komisija 9
teologu sastāvā tos izpētīja un 2004.
gada 8. novembrī vienbalsīgi nobalsoja par bīskapa Boļeslava Sloskāna
izcilo dzīvi un darbiem.
2004. gada 30. decembrī ar pāvesta Jāņa Pāvila II izsludināto dekrētu, ko 2004. gada 14. decembrī
apstiprināja 24 kardinālu komisija,
atzīta bīskapa Boļeslava Sloskāna tikumu varonība, par ko bīskaps saucams kā godināms, tas ir paveikts
posms pirms bīskapa beatiﬁkācijas
jeb pasludināšanas par svētīgo.
Balstoties uz Baznīcas kanoniem, beatiﬁkācija nevar sākties agrāk nekā 5 gadus, bet kanonizācija
agrāk nekā 50 gadus pēc personas
nāves, taču likumā tiek atrunāti arī
izņēmumi procesa ātrākai uzsākšanai, un lēmumu pieņem pāvests.
Pasludināšana par svētīgo apliecina,
ka baznīca novērtē personas dzīves
izcilību, kuru uzskata par atdarināšanas vērtu.
Pagājuši jau gandrīz 37 gadi
kopš bīskapa Boļeslava Sloskāna
nāves. Viņa ieguldījums Latgales
un visas Latvijas Romas katoļu baznīcas stiprināšanā, kā arī katolicisma
saglabāšanā padomju Krievijā 20.
gadsimtā ir nenovērtējams.
Lai godinātu šo izcilo un gaišo Latvijas tautas dēlu - bīskapu
Boļeslavu Sloskānu, Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejs lūdz
Krāslavas novada domi pieņemt
lēmumu par piemiņas plāksnes uzstādīšanu bīskapam Boļeslavam
Sloskānam uz Indras dzelzceļa stacijas ēkas, bet Indras pagasta pārvaldi un Indras (Balbinovas) Romas
katoļu baznīcas draudzi šo ieceri
atbalstīt, Latgales un citu Latvijas
novadu katoļticīgos un citu konfesiju ticīgos ziedot līdzekļus plāksnes
izgatavošanai.
Tas būtu patiesi sirsnīgs un paliekošs ieguldījums bīskapa Boļeslava
Sloskāna piemiņas saglabāšanā
mūsu dzimtenes - Latvijas simtajā
gadadienā.
Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja direktors
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6.februārī Krāslavas Sporta skolas zālē un Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas zālē notika Latgales reģiona sacensības basketbolā 2004.2005.gadā dzimušiem zēniem un meitenēm.
Meitenēm sacensībās piedalījās četras komandas: Daugavpils 15.vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Jaunsilovas pamatskola, Rēzeknes
sākumskola. Savukārt zēniem trīs komandas: Krāslavas pamatskola,
Līvānu 1.vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.
Meitenēm pārliecinoši labākā komanda bija Daugavpils 15.vidusskola, kura arī svinēja uzvaru. Otro vietu izcīnījā Jaunsilovas skola un trešo
- Balvu Valsts ģimnāzija.
Zēniem pirmo vietu izcīnīja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, otro vietu
ieguva Līvānu 1.vidusskola un trešo - Krāslavas pamatskola.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

informācija
Tiks ierobežota
satiksme

Kaplavas ielas stūrī un slēgta gājēju pieeja Daugavai Zvejnieku ielas
galā.
28. februārī (ﬁlmēšanas vietas
– laukums pie Ostas/Krasta ielas,
Zvejnieku/Kaplavas ielu krustojums pie Daugavas):
- tiks slēgts transporta kustībai
laukums Ostas ielas galā;
- tiks slēgta transporta kustībai
Zvejnieku iela un Kaplavas/Zvejnieku ielas krustojums;
- tiks aizliegta automašīnu novietošana Kaplavas ielā posmā no
tilta līdz sūkņu stacijai;
- tiks aizliegta automašīnu novietošana Zvejnieku ielā;
- tiks slēgta gājēju pieeja pie
Daugavas Zvejnieku ielas galā.

CIENĪJAMIE VECĀKI!

ar visiem ieinteresētiem un aicina
iepazīties ar skolas darbu, tikties ar
skolotājiem, noformēt dokumentus
nākamajam mācību gadam.
Pasākums notiks 6. martā,
plkst.18.00, Rancāna ielā 4. Iesniegumus pieņem katru dienu no
8.00 no 16.00.

Sakarā ar režisora Viestura Kairiša jaunās spēlﬁlmas „PIĻSĀTA
PI UPIS” ﬁlmēšanu Krāslavā šī
gada 27. un 28. februārī tiks ierobežota transporta satiksme.
27. februārī (ﬁlmēšanas vieta –
Strēlnieku iela 7):
- tiks slēgta transporta kustībai
Strēlnieku ielā posmā no Lauku ielas līdz Siena ielai;
- tiks aizliegta automašīnu novietošana Strēlnieku ielā posmā no
Lauku ielas līdz Siena ielai;
- sakarā ar sagatavošanās darbiem ﬁlmēšanai, tiks ierobežota
transporta satiksme Zvejnieku un

Krāslavas Varavīksnes vidusskola
uzņem audzēkņus 1. klasē un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanās skolai grupās 2018./2019.
mācību gadam. Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos

PASĀKUMI

Pirms 85 gadiem risinājās zīmīgs
notikums Latvijas un visas Eiropas Katoļu baznīcas dzīvē - 1933.
gada 22. janvārī Indras robežpunktā Romas katoļu baznīcas bīskaps
Boļeslavs Sloskāns, kurš kā ticības
moceklis izgāja cauri padomju cietumu un Solovku ellei, tika apmainīts pret Latvijā apcietināto padomju spiegu.
Boļeslavs Sloskāns dzimis 1893.
gada 31. augustā Rēzeknes apriņķa
Stirnienas pagasta Tiltgalos. 1904.
gadā pabeidza Varakļāņu pagasta
skolu, bet 1909. gadā – Rēzeknes
četrgadīgo pilsētas skolu. Vēlāk kā
eksterns nokārtoja pārbaudījumus
ģimnāzijā, saņemot apliecību ar tiesībām iestāties Garīgajā seminārā,
ko viņš realizēja 1911. gadā, iestājoties Sanktpēterburgas Garīgajā seminārā, ko pabeidza 1916. gadā un
kā viens no spējīgākajiem absolventiem iestājās Petrogradas Garīgajā
Akadēmijā, kur mācības pārtrauca
1918. gadā sakarā ar tās slēgšanu.
1917. gada 21. janvārī Petrogradas katoļu katedrālē Mogiļevas
bīskaps Jānis Cepļaks iesvētīja
Boļeslavu Sloskānu par priesteri,
kura primīcijas dievkalpojums notika Ludzas baznīcā 1917. gada 22.
aprīlī. Bija paredzēts, ka pēc Garīgās Akadēmijas pabeigšanas
B.Sloskāns dosies kalpot uz Latviju,
bet pēc boļševiku apvērsuma 1917.
gada oktobrī Petrogradā bija katoļu
priesteru trūkums, B.Sloskānu atstāja Petrogradā, kur viņš ar nelieliem pārtraukumiem nokalpoja līdz
1926. gadam. 1924. gada vasarā
B.Sloskāns apmēram trīs mēnešus
kalpoja par vikāru Maskavas Pētera
un Pāvila baznīcā, bet 1925. gadā
Svētās Barbaras baznīcā Vitebskā.
1923. gadā B.Sloskāns noformēja Latvijas pilsonību, bet bija spiests
izņemt padomju pasi, jo Krievijas
varas iestādes nepagarināja viņam
uzturēšanas atļauju valstī.
Pēc boļševiku nākšanas pie
varas Krievijā sākās ticīgo un garīdznieku vajāšanas. Tika apcietināti un vēlāk izraidīti no Krievijas
arhibīskaps Eduards fon der Ropps
un bīskaps Jānis Cepļaks. Padomju Savienībā nebija palicis neviens
katoļu bīskaps, tāpēc pāvests Pijs
XI, rūpējoties par katoļu Baznīcas
turpmāko likteni, nolēma Padomju
Savienībā iesvētīt vairākus bīskapus
no tur esošajiem priesteriem. Tāpēc
1926. gada 10. maijā slepeni Maskavā Svētā Ludvika franču draudzes baznīcā pāvesta Pija XI legāts
bīskaps d’Erbiņjī nepilnus 33 gadus
veco priesteri Boļeslavu Sloskānu
konsekrēja par Cilitānas titulārbīskapu, ieceļot viņu par Mogiļevas
un Minskas apustulisko administratoru. 1926. gada 14. septembrī
B.Sloskāns pārņēma Mogiļevas,
bet 1927. gada 10. maijā Minskas
bīskapiju. Taču jau 1927. gada 16.
septembrī B.Sloskāns tika apcietināts, par iemeslu minot spiegošanu,
un izsūtīts uz Solovkiem, vēlāk uz tā
paša Solovecas arhipelāga Anzera
salu. Beidzoties soda laikam 1930.
gada 29. oktobrī, B.Sloskāns atgriezās Mogilevā, taču jau 1930. gada
8. novembrī tika arestēts atkārtoti,
piespriežot 3 gadu cietumsodu Irkutskā.
Visus apcietinājuma gadus
Latvijas katoļu Baznīca, Vatikāns
un Latvijas valdība centās panākt
B.Sloskāna atbrīvošanu, kas beidzot izdevās 1933. gada 22. janvārī.

sludinājumi
 Jauni, kapitāli atjaunoti un mazlietoti „Belarus MTZ” traktori. Cena:
MTZ-820 2010. g., 1800 moto.h. – 11000 EUR, MTZ-82.1, 81z.s., 2000
moto.h. ar pastiprināto pr. tiltu – 13000 EUR, MTZ-892, 90 z.s., 2500
moto.h. ar pastiprināto pr.tiltu – 14000 EUR. Iespējama piegāde.
 Pārdod bērnu ratiņus „Bexa” (divi vienā); bērnu autosēdekli „Aton
1 ideal” (viss labā stāvoklī), jenota puskažociņu, ūdeļādas kažoku (46.48. izm.) ļoti labā stāvoklī. T. 26831418.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, istabas ir izolētas, saulainā puse, lodžija 3 m, 5.
stāvs, Lielā iela 18. Cena - 3500 EUR. T.22433510.
 Dīzeļa dzinēja „common rail” degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju
kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un bremžu sistēmas remonts,
elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie
auto, traktori). T. 29413904.
 Elektriķa pakalpojumi. Т.20200442.
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