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JOPROJĀM KOPĀ!
Spēcīgas un siltas rokas sāk mīcīt mitru un aukstu māla piku. Podnieka ripa griežas arvien ātrāk. Viegli pirkstu pieskārieni, un māls atdzīvojas, 

pārvēršas par keramikas mākslas darbu. Vērojot šīs pārvērtības, izjūti brīnuma klātbūtni reālajā pasaulē. 
22. februārī Krāslavas kultūras namā tika atklāta keramiķa Valda Pauliņa jubilejas izstāde „Joprojām kopā!”. Apsveikt mākslinieku ieradās draugi, 

kolēģi, viņa talanta cienītāji. Kā uzsvēra pats meistars, viņš ļoti mīl pozitīvus cilvēkus, tāpēc viņam ir daudz draugu un paziņu. 

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks ap-
sveica Valdi Pauliņu jubilejā un pasniedza viņam LR Kultūras 

ministrijas Atzinības rakstu: „Dzīves gaitā mēs bieži meklējam 
vainīgos, sūdzamies par to, ka kaut kas neizdodas, kaut kas nesanāk. 
Pagāja daudz gadu kopš dienas, kad sāku sadarboties ar Valdi. Viņš ir 
cilvēks, kurš nekad nesūdzas. Ļoti svarīgi, ka savas zināšanas un pras-
mes viņš nodod citiem. Tā ir gan liela priekšrocība, gan liela atbildība. 
Novēlu Tev daudz jaunu ideju, labu garastāvokli, turpini priecēt ar savu 
mākslu visus Krāslavas novada iedzīvotājus!”

Andris Ušpelis, Tautas lietiš-
ķās mākslas studijas „Rēzeknes 
apriņķa pūdnīki” vadītājs: „Val-
dim ir savdabīgs talants. Viņš 
nebaidās eksperimentēt, izmēģi-
nāja visu - gan krāsainā glazūrā 
rotātu keramiku, gan keramiku 
bez glazūras. Viņa darbi ar katru 
gadu kļūst vēl interesantāki un 
pievilcīgāki.”

Līga, Olgas un Valda Pau-
liņu meita: „Mājās tētis ir tieši tāds 
pats, kāds viņš ir ar visiem cilvē-
kiem, - ļoti jautrs. Atcerēties kādu 
konkrētu kuriozu gadījumu ir grūti, 
tāpēc kā joki un humors mūsu mā-
jās ir parasta lieta. Vecāki vienmēr ir 
kopā, vienmēr jautri. Nebija neviena 
gadījuma, kad es nevarētu atrast ar 
viņiem kopēju valodu.” 

Krāslavas mākslinieks 
Česlavs Aprups: „Dzīve piedāvā 
cilvēkam daudz iespēju, taču ne visi 
prot tās izmantot. Valdis gan dzīvo, 
gan dara par visiem 100%, viņš vien-
mēr ir aktīvs – strādā savā keramikas 
darbnīcā, palīdz vecākiem, kaut ko 
būvē un remontē savās mājās. Viņš 
vienmēr saglabāja savu augsto līme-
ni un vērtēja Latgales tradīcijas”. 

Rēzeknes podnieks 
Antons Ušpelis: „Valdis ir īsts 
meistars - talantīgs, strādīgs, at-
saucīgs, viņš vienmēr ir gatavs 
nākt palīgā. Savas zināšanas un 
prasmes viņš nodod bērniem, tā-
pēc keramika Krāslavā attīstās.” 

Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
direktors: „Tev izdevās kļūt par Latgales podniecības patriarhu. Savas 
dzīves lielāko daļu tu veltīji keramikas mākslai, tāpēc vēlu veiksmi 
tieši šajā jomā!”

Maija Šuļga, Krāslavas Mākslas 
skolas skolotāja: „Valdis ir visde-
mokrātiskākais un tolerantākais 

priekšnieks, viņš vienmēr var saprast 
un iedziļināties savu padoto situāci-
jā. Visi bērni viņu vienkārši dievina. 
Mūsdienās pusaudžiem neeksistē ne-
kādas autoritātes, taču Valdis saviem 
skolēniem ir etalons. Viņš prot pacel-
ties līdz bērnu līmenim.”

Elvīra Škutāne, 
autores foto













 

Šodien numurā:
  Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties 

projektu konkursā – 2. lpp.;
  Transportlīdzekļu masa tiks ierobežota – 3. lpp.;
  Galdnieks Anatolijs Nemiro uzdrošinājās un uzsāka 

savu biznesu– 4. lpp.;
  Intervija ar notāri Eviju Paļumu - 5. lpp.;
  Rihlicku ģimenē dimanta jubileja – 6. lpp.;
  Jaunatnes lietas - 7. lpp.;

  Krāslavas sportistu panākumi -8. lpp.



2 Kraslavas ESTISraslavas V

aktuālā informācija

Konkursa mērķis: 
atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību 

sabiedriskajās norises, kas veicina jaunie-
šu intelektuālās, fi ziskās un sociālās dzīves 
kvalitātes uzlabošanu.

Projekta konkursa jomas:
izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes 

labiekārtošana, kultūra, māksla un sports.
Projekta iesniedzēji:
Krāslavas novada izglītības iestāžu skolē-

nu pašpārvaldes, jauniešu nevalstiskās orga-
nizācijas, jauniešu klubi, kā arī neformālās 
jauniešu grupas.

Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 
līdz 25 gadiem.

Budžets: kopējais jauniešu projektiem 
pieejamais fi nansējums 2014. gadā - EUR 
4500, maksimālā fi nansējuma summa viena 
projekta realizēšanai - EUR 300.

Projekta pieteikuma veidlapas un noliku-
mu meklē www.kraslava.lv sadaļā „Jaunie-
šiem”.

Projekta pieteikumus jāiesniedz Krāsla-
vas novada domes Izglītības un kultūras 
nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), līdz 2014. 
gada 14.martam.

Kontaktpersona: jauniešu koordinatore 
Julianna Moisejenkova (tālr. 26302442, e-
pasts: julianna@kraslava.lv).

AICINĀM JAUNIEŠUS
 PIEDALĪTIES BIZNESA 

IDEJU KONKURSĀ

KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS

 JAUNIEŠU 
PROJEKTU KONKURSS

Trešo gadu pēc kārtas Krāslavas novada dome organizē projektu konkur-
su jauniešiem, piešķirot finansējumu jauniešu ideju īstenošanai.

Valdība izskatīja Zemkopī-
bas ministrijas informatīvo 
ziņojumu „Par Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) profilakses pa-
sākumiem medību jomā”, jo 
Latvijā bez kavēšanās ir ne-
pieciešams efektīvi īstenot 
bīstamās infekcijas slimības 
– ĀCM – profilakses pasāku-
mus. Ar šiem pasākumiem 
paredzēts samazināt meža 
cūku populācijas blīvumu, se-
višķi tajās Latvijas teritorijas 
daļās, kurās ir koncentrēts 
liels šo dzīvnieku skaits.

Medību tiesību lietotāji, kas sa-
vās medību platībās būs nomedījuši 
vairāk nekā 70 procentus no Valsts 
meža dienesta (VMD) noteiktā 
pieļaujamā nomedīšanas apjoma 
(limita), varēs saņemt 35 eiro par 
katru nomedīto meža cūku virs mi-
nētajiem 70 procentiem. Šī atbalsta 
fi nansējuma izlietojumu adminis-
trēs Lauku atbalsta dienests, pama-
tojoties uz medību tiesību lietotāju 
pieteikumiem un VMD sniegto in-
formāciju par izpildīto meža cūku 
nomedīšanas apjomu.

Īstenojot mežacūku populācijas 
samazināšanu, tiks nodrošināts dzi-
nējmedību termiņa pagarinājums 
līdz 2014. gada 15. martam meža 
cūku, kā arī medību tiesību lietotā-
jiem būs pieejamas papildu medību 
atļaujas meža cūku medībām pēc at-
ļauju pieprasīšanas VMD.

Latvijā 2013./2014. medību se-
zonas sākumā meža cūku populāci-
jas lielums ir novērtēts 74 tūkstošu 
īpatņu apjomā. Aptuveni 10 procenti 
meža cūku populācijas apdzīvo teri-
torijas, kurās aizliegts medīt, tāpēc 
noteiktais pieļaujamais nomedīšanas 
apjoms – 66 tūkstoši – ir 90 procenti 
no kopējā meža cūku skaita Latvijā. 
Prognozējams, ka pēc šīs medību 
sezonas meža cūku skaits, sekmīgi 

veicot mežacūku populācijas sama-
zināšanas pasākumus, Latvijā nepār-
sniegs 15 tūkstošus īpatņu. 

11. februārī valdība no valsts bu-
džeta programmas līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem piešķīra 1,35 
miljonus eiro, lai 2014. gadā nodro-
šinātu ĀCM profi lakses pasākumu 
īstenošanu pārtikas un dzīvu dzīv-
nieku tirdzniecības vietās un robež-
kontroles punktos uz Latvijas ārējās 
robežas.

ĀCM ir epizootiska rakstura sli-
mība, kas ļoti strauji izplatās cūku 
dzimtas dzīvnieku starpā. Tās klī-
niskās pazīmes ir līdzīgas klasiska-
jam cūku mērim, bet ar ĀCM sasli-
mušajiem dzīvniekiem ir augstāki 
mirstības rādītāji (gandrīz 100 pro-
centi). Slimība cūkām nav ārstēja-
ma. Situāciju pasliktina atbilstošas 
vakcīnas trūkums, kura pasargātu 
no tālākas dzīvnieku infi cēšanās un 
slimības izplatīšanās lielā mērogā. 
Baltkrievijas kompetentā iestāde jau 
2013. gada jūnijā ziņoja par to, ka ir 
apstiprinājies ĀCM uzliesmojums 
piemājas saimniecībā Grodņas rajo-
nā, kas atrodas tuvu Lietuvas un Po-
lijas robežai. 2014. gada 27. janvārī 
no Lietuvas Pārtikas un veterinārā 
dienesta tika saņemta informācija, 
ka 2014. gada 22. janvārī Lietuvas 
laboratorija, izmeklējot divus no 
mežacūku ķermeņiem ņemtus pa-
raugus, ir apstiprinājusi ĀCM vīrusu 
Lietuvā.

Savukārt pagājuša nedēļā Latvijas 
Pārtikas un veterinārais dienests sa-
ņēma informāciju no Polijas, ka Po-
lijas pierobežā, Podļaskas provincē 
900 metrus no robežas ar Baltkrie-
viju, meža cūkai apstiprināta ĀCM 
vīrusa klātbūtne.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,

ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

LAI NEPIEĻAUTU ĀFRIKAS 
CŪKU MĒRA 

IZPLATĪBU LATVIJĀ,
 SAMAZINĀS MEŽA CŪKU 

POPULĀCIJU

Krāslavas novada pašvaldība 
jau ceturto reizi izsludina projek-
tu pieteikumu konkursu „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis ir motivēt jau-
niešus sava biznesa veidošanai vai attīstī-
bai, inovatīva produkta vai pakalpojuma 
radīšanai, veicinot jaunu uzņēmēju veido-
šanos vai esošo attīstību novadā.

Projektus var iesniegt jaunieši vai jau-
niešu grupas vecumā no 18 līdz 30 ga-
diem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību 
un jaunie uzņēmēji šajā vecumā, kuri savu 
darbību reģistrējuši ne vēlāk kā vienu 
gadu pirms konkursa izsludināšanas die-
nas (03.03.2014). 

Projektu pieteikumu pieņemšana no-
tiek no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 

11.aprīlim.
Konkursa pieteikumus var iesniegt per-

sonīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas no-
vada pašvaldībai (Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
LV-5601).

Kontaktpersona: Krāslavas novada do-
mes uzņēmējdarbības atbalsta projekta ko-
ordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, 
25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var ie-
pazīties: 

interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, 

Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.ka-
binetā vai Krāslavas novada domes Attīstī-
bas nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā); jums 
tuvākajā pagasta pārvaldē.

Aicinām visus interesentus piedalīties un 
īstenot/ attīstīt savu biznesa ideju! 

APTAUJA: PAŠVALDĪBU SĒŽU
 AUDIO IERAKSTI

 NODROŠINĀS GODĪGĀKU 
UN CAURSKATĀMĀKU

DEPUTĀTU DARBU

Domes sēžu audio ierakstu 
pieejamību īpaši novērtē res-
pondenti vecumā no 50 līdz 74 
gadiem – 55% atzinuši, ka iz-
mantos iespēju tos noklausīties. 
Turklāt šajā vecuma grupā arī ir 
vislielākais to iedzīvotāju īpat-
svars (14%), kas jau ir informēti, 
ka audio ieraksti būs pieejami.

Katrs ceturtais respondents 
uzskata, ka audio ieraksti ļaus 
identifi cēt aktīvākos deputātus 
un tos, kas sēdēs piedalās vien 
formāli, kā arī uzlabos savstar-
pējo komunikāciju, proti, de-
putāti debašu laikā runās kons-
truktīvāk, bez savstarpējiem 
apvainojumiem vai lamu vār-
diem. Jo īpaši šo ieguvumu izceļ 
lauku iedzīvotāji (32% laukos 
pret 24% vidēji Latvijā).

Turpretī par audio ierakstu 
noderību skeptiskākie ir 40 līdz 
49 gadus vecie Latvijas iedzīvo-
tāji (37%), rīdzinieki (32%) un 
iedzīvotāji ar augstiem ienāku-
miem (31%) – šie respondenti 
uzskata, ka no audio ierakstiem 
nebūs īpaša labuma, jo deputāti 
tāpat visus lēmumus saskaņos 
pirms ieraksta. Salīdzinoši skep-
tiski ir arī vīrieši (29%, salīdzi-
not ar 19% sieviešu).

Intereses centrā – 
teritorijas attīstība

Latvijas iedzīvotājus visvairāk 
interesē ar teritorijas plānošanu 
un attīstību saistītie jautājumi 
(59%), nekustamā īpašuma un 
nodokļu tēmas (49%), kā arī in-
formācija par sociālo palīdzību 
un dažādiem pabalstiem (44%). 
Īpaši aktuāla sociālās palīdzības 
tēma ir septiņiem no desmit ie-
dzīvotājiem ar zemiem ienāku-
miem. Turpretī jaunieši vecumā 
no 15 līdz 19 gadiem norādījuši, 
kas to interesē galvenokārt izglī-
tības tēma (67%). Rīgā biežāk 
nekā citviet Latvijā interesē sa-
biedriskais transports (59% Rīgā 
pret 32% citās pilsētās). 

No pašvaldībām 
sagaida kvalitatīvus 

ierakstus
90% Iedzīvotāju atzīst – ja 

izlemtu klausīties domes sēžu 
ierakstus, ieraksta kvalitāte tiem 
būtu svarīga. Turklāt par ļoti 
svarīgu faktoru to atzinusi puse 
aptaujāto. Īpaši kvalitāti izceļ 
jaunieši vecumā līdz 19 gadiem 
– pilnīgi visi to uzskata par bū-
tisku. 

Likums „Par pašvaldībām” 
nosaka, ka no 2014. gada 1. jūli-
ja pašvaldībām būs jānodrošina 
domes sēžu ierakstīšana audio 
formātā un ieraksta ievietošana 
pašvaldības domes mājas lapā 
internetā. Jau šobrīd līdzīgas 
iespējas piedāvā vairākas valsts 
iestādes. Valsts kancelejas di-
rektora vietniece valsts pārval-
des komunikācijas jautājumos 
Laine Kučinska uzsver, ka valsts 
un pašvaldības iestādēm jānod-
rošina maksimāla informācijas 
atklātība un pieejamība par pie-
ņemtajiem lēmumiem un ietek-
mi uz iedzīvotāja dzīvi. Tādēļ 
kopš pagājušā gada tiek nodroši-
nātas valdības sēžu tiešraides un 
videoieraksti, kurus izmanto ne 
tikai visā Latvijas teritorijā, bet 
arī no ārvalstīm.

Pētījumu veicis „Snapshots” 
pēc „Lattelecom” pasūtījuma 
2013.gada decembrī, aptaujājot 
929 respondentus vecumā no 
15-74 gadiem.

Zanda Šadre,
„Lattelecom” 

Sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja

Lai arī 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem nav informēti, ka no 2014. gada 1. jūlija 
pašvaldībām jānodrošina domes sēžu ierakstīšana audio formātā, teju katrs ot-
rais atzīst, ka labprāt izmantos iespēju tos noklausīties, liecina „Lattelecom” veiktā 
aptauja. Iedzīvotāji uzskata, ka audio ierakstu būtiskākie ieguvumi būs plašāka in-
formācijas pieejamība, godīgāks un caurskatāmāks pašvaldības deputātu darbs un 
iespēja izvērtēt deputāta darbību amatā, lai atvieglotu izvēli nākamajās pašvaldību 
vēlēšanās.
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Ceļa nosaukums Ceļa 
garums Seguma veids

Masas 
ierobe-
žojums

St.Krāslava - Vilmaņi 3,42 grants 10t
Adamova - Skerškāni 4,76 grants 7t
Kalnieši - Pakuliški 9,26 grants 10t
Niedrica - Pavlinova 2,89 grants 10t
Kalnieši - Sloboda 4,14 grants/melnais 10t
Kombuļi - L.Zīmaiži 4,90 grants 7t
Kombuļi - Romuļi 0,85 grants 7t
Kombuļi - Rimšani 0,46 grants 7t
Vanagi - Sjaniši 0,82 grants 7t
Vagaļi - “Veiksmes” 0,20 grants 7t
Kombuļi - Dricmuiža - 
Bolūži - Ģeriņi

11,05 grants 7t

Platači - L.Zīmaiži 3,79 grants 7t
Bauriškas - Banceniškas 2,86 grants 7t
Platači - Dricmuiža 1,69 grants 7t
M.Unguri - Soleimi - Kusiņi 4,41 grants 7t
L.Unguri - Soleimi 2,82 grants 7t
Mateļi - Dzalbi 1,60 grants 7t
Kropiškas - M.Zīmaiži 1,57 grants 7t
Kombuļi - Sēneites - Ģeriņi 5,38 grants 7t
Čaupi - Kudiņi 0,49 grants 7t
Čaupi - Cihani 1,07 grants 7t
Bolūži - Krumpāni 0,62 grants 7t
L.Unguri - “Līcīši” 0,36 grants 7t
L.Unguri - “Viselovo” 0,72 grants 7t
Soleimi - Jadlovci 2,36 grants 7t
Kusiņi - Plintes 1,31 grants 7t
Kusiņi - Kursīši 3,83 grants 7t
Ģeriņi - Bragas 0,62 grants 7t
Bolūži - Žuras 0,54 grants 7t
Plociņi - Čaupi 1,37 grants 7t
Skrebeļi - Vidaki 4,46 grants 7t
Vecais zirgu ceļš 1,10 grants 7t
Skadiņi - ‘’Akmeņkalni’’ 0,97 grants 7t
Kombuļi - Karjers 0,31 grants 7t
Kombuļi - Pūcītes 0,27 grants 7t
Bolūži - Cīrulīši 1,00 grants 7t
Meža Doski - Brāslava 2,83 grants, šķembas 7t
Meža Doski - Žaunerāni 4,05 grants, šķembas 7t
Auleja - Vanagi 3,28 grants, šķembas 7t
Bleideļi - Buseniški 2,44 grants, šķembas 7t
Auleja - Reinieki 5,05 grants, šķembas 7t
Auleja - Anči 2,42 grants, šķembas 7t
Buseniški - Bleideļi 4,56 grants, šķembas 7t
Ezergali - Vanagi 2,98 grants, šķembas/ 

grunts, uzl.grunts
7t

Ceļš uz Šķipu gateri 0,87 grants, šķembas 7t
Šķipi - Cibuļkova 1,41 grants, šķembas 7t
Šķipi - Kalviši 1,29 grants, šķembas 7t
Grītāni - Butkeviči 1,48 grants, šķembas 7t
Ceļš uz Lejas podniekiem 1,50 grants, šķembas/ 

grunts, uzl.grunts
7t

Viļamāni - Čerpinski 2,89 grants, šķembas/ 
grunts, uzl.grunts

7t

Brenči - Peipiņi 1,14 grants, šķembas 7t
Zīperi - Veiguļi 2,30 grunts, uzl.grunts 7t
Veiguļi - Nitiški 0,75 grants, šķembas 7t
Māteji - Drongāni 1,52 grants, šķembas 7t
Ceļš uz Kalna Podniekiem 0,81 grants, šķembas 7t
Ceļš uz Ezergaliem 0,65 grants, šķembas 7t
Ceļš uz Bleideļu purvu 0,42 grants, šķembas 7t
Vaišļi - Vanagi 1,10 grants, šķembas/ 

grunts, uzl.grunts
7t

Veiguļi - Kronīši 0,5 grunts, uzl.grunts 7t
Auleja - Lieli Doski 1,29 grunts, uzl.grunts 7t
Visauleja - Anči 2,03 grunts, uzl.grunts 7t
Brenči - Kaktiņi 3,08 grunts, uzl.grunts 7t
Jakoveļi - Kuhari 1,58 grants, šķembas/ 

grunts, uzl.grunts
7t

Vecais Romanišku ceļš 1,15 grants 7t
Pļavu iela - V614 0,20 grants 7t
Auleja - Ferma 0,33 grants 7t
Robežnieki - Ikaženci 4,95 grants 7t
Zarečje - Čerepova 2,96 grants 7t
Nauļāni - Pizāni 4,24 grants 7t
Nauļāni - Kseverova 4,08 grants 7t
Skuki - Kuhtiški - Ionini 3,70 grants/grunts 7t
Kuhtiški - Noviki 1,80 grunts 7t
Okolica - Podjuhneviči 3,39 grunts 7t
Pleiki - Padari - Geljutova 5,70 grants 7t

Krumāni - Borovinas kapi 1,82 grants 7t
Mihalova - Borovina 2,06 grunts 7t
Pleiki - Zareniški 1,23 grants 7t
Čenčupu - Ludzītis - 
Grundāni - Bedriši

5,47 grunts 10t

Čenčupi - Ezeriņi Vēveri 4,92 grants 10t
Puncuļi - Veceļi 1,41 grunts 10t
Piedruja - Cirmani 9,85 melnais/ grants 7t
Stremki - Lupandi 4,69 grants 7t
Kiselevci - Berjozki 2,55 grants 7t
Piedruja - Marki - A6 4,16 grants 7t
Lupandi - A6 1,44 grants 7t
Kiselevci - Tolojevci 3,22 grants 7t
Patarnieki - Kulbovo 0,5 grants 7t
Kaplava - Druvenieki 1,53 grants 10t
Grantiņi2 - Matulišķi 2,08 grants 10t
Kaplava - Laiviņas 0,70 grants 7t
Vecborne - Matulišķi 4,82 grants 10t
Arāji - Vecborne/Matulišku
 ceļa atzarojums

2,33 grants 7t

Vecborne/Matulišķu ceļa
 atzarojums - Klebanija

4,82 grants 10t

Vecborne - Kaplava 1,88 grants 7t
Vecborne - Priedkalni 1,88 grants 10t
Matulišķi - LR/BR robeža 1,05 grants 10t
Imanti1 - Upmalieši 0,75 grants 10t
Kaplava - Stirbļi 6,55 grants 10t
Kaplava - Biķernieki 1,55 grants 10t
Kaplava/Biķernieku ceļa
atzarojums - Akmentiņi

0,20 grants 10t

Kaplava/Biķernieku ceļa
 atzarojums - Klajumi

2,09 grants 10t

Gaiseļi - Saulkrasti 3,27 grunts 10t
Stirbļi - Kaktiņi - Gaiseļi 1,20 grunts 10t
Dvorišče - Upmaļi 2,58 grants 10t
Upmaļi - Rožupole 3,45 grants 10t
Rožupole - Rusteiķi 5,62 grants 10t
Avoti - Krāslava /Varnaviču
 ceļa atzarojums

0,55 grunts 10t

Savčenki - Krāslava/Varna-
viču ceļa atzarojums

0,45 grunts 10t

Varnaviči - Rusteiķi 2,22 grants 7t
Rožupole - Krāslavas/Var-

naviču ceļa atzarojums
1,29 grants 7t

Jaunzemi - Puķīši 3,59 grunts 10t
Vecborne - Pilskalni 1,31 grants 10t
Varnaviči - Novoseļci 1,83 grants 10t
Novoseļci - Robežlauki 2,57 grants 10t
Varnaviči - Ābelīši 2,87 grants 10t
Robežlauki - Zemčizna 2,27 grants 10t
Borovka - Dvorišče 3,02 grants 10t
Magoņi - Grantiņi 2 1,70 grants 10t
Kaplava - Putramišķi 0,41 grants 10t
Kaplavas iela 0,332 melnais 7t
J.Jaunsudrabiņa iela 0,728 melnais/grants 7t
Dārza iela 0,347 melnais 7t
Krāslavas iela 0,537 grants 7t
Darbnīcas - M.Kusiņi 0,21 grants 7t
Mazie Kusiņi - Krasnoļenka 2 3,87 grants 7t
Miglāni - Drīdzis - Voiņi 4,68 grants 7t
Krasnoļenka 1 - Podboroka 1,57 grants 7t
Ezerkalns - Aišpuri 1,62 grants 7t
Lielie Kusiņi - Nadboltova 4,07 grants 7t
Tračumi - Gribuļi 2,35 grants 7t
Miglāni - Rusaki 1,47 grants 7t
A6 - Ferma 0,39 grants 7t
Vavodi - Rusakova - Indra 6,42 grants 7t
Lapoški - Saveiki 3,85 grants 7t
Semjoški - Maksimova 4,94 uzl.grunts 7t
Indra - Ķelova Janeļeva 4,24 grants 7t
Gorodišče - Kikovščina 2,75 grants 7t
Indra - Janeļeva 4,78 grants 7t
Rusakova - Savenci 0,59 uzl.grunts 7t
Vaicuļevas - A6 4,98 grants 7t
Lieli Trūļi - Pitrini 3,61 grants 10t
Izvalta - Krekeliški 3,99 grants 10t
Krekeliški - Pupiki 2,63 grants 10t
Sprūģi - Krekeliški 3,13 grants 10t
Bernadski - Lejas Boliņi 1,87 grants 10t
Ierobežojumi stājas spēkā  03.03.2014 ( bet nelabvēlīgo laika 

apstākļu dēļ ierobežojumi var būt arī ātrāk) un ir piemērojami līdz 
ierobežojumu piemērošanas nepieciešamības izbeigšanās brīdim. 

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU MASAS IEROBEŽOJUMIEM 
UZ KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻIEM

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, noteikt transportlīdzekļu ma-
sas ierobežojumus pavasara atkušņa laikā uz šādiem Krāslavas novada pašvaldības ceļiem:

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteik-
tajā kārtībā tiek atsavināta Krāslavas novada 
Ūdrīšu pagasta pārvaldes īpašumā esošā kusta-
mā manta – automašīna „VW TRANSPORTER”, 
valsts reģistrācijas numurs FU 7846.

Kustamās mantas atsavināšanas veids – pārdošana par 
brīvu cenu. Kustamās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 
(trīs simti eiro, 00 centi).

Pieteikumu par mantas iegādi var iesniegt Krāslavas 
novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2014.gada 
18.martam.

Tālrunis uzziņām - 65681764.
*       *       *

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteik-
tajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdota Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta 
pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – 
vieglā automašīna „OPEL ZAFIRA”, valsts reģis-
trācijas numurs GO 783.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1400,00 (viens 
tūkstotis četri simti eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākum-
cena, nodrošinājums – EUR 140,00. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāsla-
vas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 
2014.gada 18.marta plkst.12.00. Izsole notiks 2014.gada 
18.martā plkst.14.00.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodro-
šinājumu, jāsamaksā desmit dienu laikā no līguma noslēg-
šanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 65681764.

paziņojumi

LATGALES REĢIONA 
TŪRISMA 

PIEDĀVĀJUMS 
PREZENTĒTS IZSTĀDĒ 

TALLINĀ
No 14. līdz 16. februārim Latgales 

plānošanas reģions Igaunijas, Latvi-
jas un Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas Eiropas kaimiņat-
tiecību un partnerības instrumenta 
2007 – 2013. gadam ietvaros pro-
jekta „Tour de Latgale and Pskov”  
ietvaros piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē „TOUREST 2014” 
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. 

Tas ir lielākais gada no tikums tūrisma no-
zarē mūsu kaimiņzemē, kas pulcē gan paš-
māju, gan ārzemju tūrisma nozares pārstāv-
jus. Šajā gadā izstāde bija plaši apmeklēta, 
arī par Latvijas tūrisma piedāvājumu tika 
izrādīta liela interese.

Jāsaka, ka pagaidām Igaunijas tūristu pie-
plūdums Latgales reģionā nav pārāk liels, 
taču ar katru gadu tas pieaug. Šajā izstādē 
vietējie tūroperatori un individuālie tūristi 
interesējās par kultūras, amatniecības un ak-
tīvā tūrisma iespējām Latgalē.

Latgales stendā 3 dienu laikā strādāja Lat-
gales reģiona tūrisma informācijas centru 
speciālisti, Krāslavas TIC pārstāvēja Inta 
Lipšāne. Izstādē piedalījās keramiķi Valdis 
un Olga Pauliņi no Krāslavas, kas padarīja 
stendu pievilcīgāku un izraisīja izstādes ap-
meklētājos papildus interesi par Latgales re-
ģionu. V. Pauliņš organizēja arī meistarkla-
ses, kuru laikā izstādes apmeklētāji savām 
rokām no māla veidoja „švilpaunīkus”.

Inta Lipšāne
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darbi, notikumi, cilvēki

Anatolija Nemiro vectēvs nekad nestrādā-
ja kolhozā vai kādā ražotnē, viņam bija savs 
darbs. Padomju laikā viņu sodīja, iesaistīja 
piespiedu darbos, bet viņš neatkāpās - tur-
pināja nodarboties ar galdnieka un namdara 
amatu, izgatavoja logus, durvis, mēbeles, 
apdares dēļus. Visus izstrādājumus taisīja 
ar virpošanas darbgaldu palīdzību vai ar ro-
kām, strādāja ar ēveli. Parasti cilvēka talan-
ti nav saistīti ar kādu vienu noteiktu sfēru. 
Paralēli galdniecībai viņš sacerēja dzeju un 
gleznoja. 

Sava senča radošo garu mantojuši mazbēr-
ni. Terēza Dreilinga ir profesionālā māksli-
niece keramiķe, kura pašlaik ir pasniedzēja 
Somijā. Olga Jevsejeva ir beigusi Krāslavas 
Mākslas skolu, pēc tam turpināja izglītību 
mākslas jomā, ir ieguvusi maģistra grādu 
mākslā. O.Jevsejevas darbi tika eksponēti 
daudzās izstādēs, bijušas arī vairākas perso-
nālizstādes. 

Savu mazbērnu Anatoliju Nemiro vectēvs 
iemācīja mīlēt koku. Pašlaik Anatolijam 
ir sava galdniecības darbnīca, mūsdienīgi 
kokapstrādes darbgaldi, klientu atzinība un 
talants, ko viņš ir mantojis no sava vectēva. 

No rīta Anatolijam bija darbs,
bet pēcpusdienā tā jau nebija

Tāpat kā daudzi krāslavieši 90.gados 
Anatolijs Nemiro ir strādājis kokapstrādes 
uzņēmumā „Krebsars”. Viņam bija galdnie-
ka specialitāte, nodarbojās ar individuāliem 
pasūtījumiem. 

2008.gadā, kad uzņēmumam mainījās 
īpašnieks, tas pārtrauca savu darbu, un dau-
dzi strādnieki domāja par to, ko darīt tālāk?”

„Biju cieši saistīts ar savu darba vietu,” 
atzinās Anatolijs, „iecienīto darbu zaudēt 
negribējās, tāpēc es un vēl divi meistari vie-
nojāmies ar saimnieku un nolēmām nomāt 
cehu - izmantojām telpas un darbgaldus.” 

Bijušā uzņēmuma „Krebsars” cehā viņi 
nostrādāja 5 gadus, taču kādā no 2013. gada 
karstajām augusta dienām Anatolijs un viņa 
kolēģi izjuta īstu šoku. Kokapstrādes darb-
nīcā ienāca cilvēki - bankas pārstāvji, kam 
tajā laikā piederēja uzņēmuma īpašums, un 
pieprasīja divu stundu laikā atbrīvot telpas. 

Līdz ar to no rīta Anatolijam vēl bija darbs, 
bet pēcpusdienā tā vairs nebija. Ko darīt? 

Tomēr veiksme ir labvēlīga tiem cilvē-
kiem, kas prot izmantot izdevību. Anatolijs 
un viņa kolēģis saņēma lielu pasūtījumu no 
Holandes fi rmas, kas bija iegādājusies bijušo 
zvērsaimniecību Tartakā.

„Var teikt, ka šos holandiešus mums Dievs 

ir sūtījis! Tā mēs sākām izgatavot ūdeļu krā-
tiņus,” atcerējās Anatolijs.

Pēc dažiem mēnešiem, kad turpinājās sa-
darbība ar holandiešiem, Anatolijs jau bija 
pārdomājis turpmākos plānus. Ļoti gribējās 
turpināt nodarboties ar savu sirdslietu, tāpēc 
bija jāpērk aprīkojums. 

„Ja nebūtu manas sievas Anitas atbalsta, 
droši vien es būtu nolaidis rokas. Viņa man 
palīdzēja, uzmundrināja, atbalstīja, teica: 
„Uzdrošinies, dari! Es tev ticu, tev viss iz-
dosies!” 

Ja sieva nopietni izturas pret sava vīra in-
teresēm, viņš kļūst par bezgalīgi mērķtiecī-
gu cilvēku. Panākumi biznesā ir atkarīgi no 
„laika apstākļiem” mājās. Anatolijs uzdroši-
nājās uzsākt savu biznesu, īrē telpas Krāsla-
vas stacijā, nopirka aprīkojumu, ieguldīja 
darbgaldos ievērojamus naudas līdzekļus un 
turpina nodarboties ar savu iecienīto amatu. 

Ir svarīgi nodarboties ar to,
ko proti darīt vislabāk

Tagad Anatolija galdniecības darbnīcas 
arsenālā ir viss nepieciešamais aprīkojums. 
Format-griešanas darbgalds ir visdārgākais 
agregāts viņa cehā, taču tā ir arī visnepie-
ciešamākā ierīce mēbeļu izgatavošanai, tās 
kvalitāte noteic detaļu izgatavošanas preci-
zitāti un cirpes tīrību. Divās ceha telpās ir iz-
vietoti - gludēvelēšanas mašīna un urbšanas 
darbgalds, svītrvilcis, slīpmašīna, citi kokap-
strādei un mēbeļu izgatavošanai nepiecieša-
mie darbgaldi un dažādi instrumenti. 

„Atgūt” fi nanšu līdzekļus, kas ir ieguldīti, 
lai iegādātos aprīkojumu, Anatolijs nestei-
dzas un neuzskata to par galveno tagadējās 
darbības mērķi. Svarīgāk ir nodarboties ar 
to, ko proti darīt vislabāk un kas sagādā lielu 
gandarījumu. 

Koka logi, koka profi la stikla pakešu logi, 
durvis, koka un lamināta mēbeles - virtuvei, 
priekšnamam, skapji - kupejas - izstrādāju-
mu sortiments ir diezgan plašs.

„Kokmateriālus pērku Ķegumā, tur tie ir 
daudz kvalitatīvāki, ar optimālu mitrumu - 
8-12%,” uzsvēra Anatolijs. „Ja kokmateriāli 
nav pietiekami labi izžāvēti, koksne var sa-
rauties un izplesties, var izveidoties plaisas, 
spraugas, un tāds izstrādājums jau nebūs 
kvalitatīvs. Turklāt es cenšos pirkt kokma-
teriālus ar līdzenu virsmu, bez zaru vietām, 
pats pārbaudu katru dēli.” 

Mūsdienās, kad klientiem ir svarīga izstrā-
dājuma cena un tā praktiskums, priekšroka 
tiek dota lamināta mēbelēm. Taču pašam 
meistaram labāk patīk strādāt ar koku - tas 

ir silts, dzīvs. Taču strādāt ar mākslīgajiem 
materiāliem arī ir interesanti, un šie izstrādā-
jumi izskatās ļoti pievilcīgi.

Nākamā izstrādājuma modelis rodas Ana-
tolija prāta, atnāk it kā pats no sevis. Sēžoties 
pie datora, lai uzzīmētu rasējumu un veiktu 
aprēķinus, viņš skaidri redz, kā izskatīsies 
nākamās durvis, skapis, apmales. Visbiežāk 
klienti uzticas viņa gaumei. 

Visinteresantākais pasūtījums, kurā Ana-
tolijs ieguldīja visu savu sirdi un dvēseli, 
bija skapis notāra kabinetam – ekspozīci-
jai  Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā. 
Meistars strādāja pusotra mēneša laikā, slī-
pējis katru centimetru. Lai skapis izskatītos 
līdzīgs senlaiku mēbelēm, dažas detaļas tika 
izgatavotas ar rokām.

Lai uzsāktu savu biznesu,
ir vajadzīga pacietība, 

centīgums un uzņēmība
Anatolijs uzsvēra, ka reklāma „no mutes 

mutē” ir daudz iedarbīgāka un efektīvāka 
nekā jebkāda cita. Ja meistara darbs klien-

tam patika, pasūtītājs obligāti pastāstīs par to 
saviem paziņām. Tā, pateicoties rekomendā-
cijām, Anatolijam nekad nav „tukšās” sezo-
nas – viņam klienti ir vienmēr.

Pasūtījumu pietiek, tāpēc drīz meistaram 
būs vajadzīgi palīgi un papildiekārtas - Ana-
tolijs plāno attīstīties.

Kas ir svarīgāks - talants vai centīgums? 
Anatolijs uzskata, ka bieži vien talantīgām 
personībām nepietiek strādīguma. Bet, ja 
cilvēks visus savus spēkus velta kādam dar-
bam, ja viņš būs mērķtiecīgs un pacietīgs, 
tad ar laiku attīstīsies arī viņa talants.

„Lai uzsāktu savu biznesu, ir vajadzīga 
pacietība, centīgums un uzņēmība,” ir pār-
liecināts Anatolijs. „Taču vissvarīgākais ir 
atrast sevi, saprast, kas tevi visvairāk intere-
sē, kādā darbā gribas ieguldīt savu dvēseli. 
Ja darbojies pēc sirds aicinājuma - esi uz pa-
reizā ceļa, tev viss izdosies.” 

Elvīra Škutāne,
foto no Anatolija personīgā arhīva

JA DARBOJIES PĒC SIRDS AICINĀJUMA - ESI UZ PAREIZĀ CEĻA!
Bērnības atmiņas saglabājušās līdz šim laikam - garēveles, ēveles, tikko 

ēvelēta koka un svaigu zāģu skaidu smarža, vectēva veiklās un spēcīgās 
rokas – Anatolijs atceras katru sīkumu tā laika galdniecības darbnīcā. 
Viņš, mazs zēns būdams, centīgi spieda pedāli, un virpa sāka griezties. 

Anatolijs ar sievu Anitu uz šūpolēm, kas izgatavotas paša rokām

 Kāzu muzikantu balle šogad tika 
organizēta 14. februārī - Svētā Va-
lentīna dienā. Tie, kas gribēja ap-
meklēt šo pasākumu,  jau iepriekš 
rezervēja galdiņus, un Mīlētāju 
svētkos, ģērbušies vakartērpos, 
aizņēma savas vietas Krāslavas 
kultūras nama zālē. 

Pēc kāzu muzikantu kolektīvu pirmajiem 
priekšnesumiem atmosfēra zālē kļuva ne-
piespiestāka, sākās dejas. Toni uzdeva mu-
zikanti no Dagdas. Kolektīva nosaukumu 
viņu izdomāja, iedvesmojoties no saviem 
vārdiem – „Juris un Jānis”. 

Viesi varēja novērtēt arī krāslavieša Jura 
Sprūģa, viņa dēla Mārtiņa un Aleksandra 
Griņeviča priekšnesumus. Katram kolektī-
vam ir sava radošā pieeja. Neatkārtojams 

skanējums piemīt Valērija Stivriņa un Do-
nāta Cauņas duetam. 

Ir vērts atzīmēt bijušā krāslavieša Vik-
tora Bernāna solo priekšnesumu. Viņa uz-
stāšanās uz skatuves, brīnišķīga balss un 
izpildījuma maniere dāvāja gandarījumu 
visiem skatītājiem. Starp citu, ir informāci-
ja par to, ka šajā pavasarī Krāslavas kultū-
ras namā tiek plānots viņa koncerts. 

Šajā ballē skanēja dziesmas arī Norberta 
Volodko, Arvīda Vorslova, Mihaila Mihai-
lova izpildījumā. 

Kā mēdza teikt vēl nesenajā pagātnē, at-
pūtas vakars pagāja siltā un draudzīgā at-
mosfērā. Gribam pateikties kultūras nama 
darbiniekiem par prasmi radīt mājīgu at-
mosfēru.

Boriss Tarleckis, 
autora foto

LABAS TRADĪCIJAS TURPINĀS
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inteRvija

Evija, kāpēc jūs izvēlējāties 
šo garlaicīgo papīru dar-

bu?
- Notāra profesija nemaz nav 

garlaicīga, jo mūsu darbs ir saistīts 
ar cilvēkiem, ar dažādām dzīves 
situācijām. Cilvēkam rodas prob-
lēma, un viņš atnāk pie mums, lai 
to atrisinātu. Mēs palīdzam klien-
tam rast atbildes uz sarežģītiem 
jautājumiem, izmantojot tiesību 
aktus un juridiskos instrumentus. 
Notāram savā ziņā ir jābūt  arī 
par psihologu, jo cilvēki atnāk pie 
viņa ne tikai kā pie profesionāļa, 
jurista, bet arī kā pie cilvēka. 

Dzīves situācijas klientiem ir 
ļoti dažādas, līdz ar to darba laikā 
mums ir dažādas izjūtas - atbildī-
ba, stress, šaubas. Katru dienu ir 
jāpieņem svarīgi lēmumi, kas var 
nopietni ietekmēt cilvēka turpmā-
ko dzīvi. Tas nav garlaicīgi!

 Pastāv viedoklis, ka kļūt 
par notāru nav tik vien-

kārši. Kā jums tas izdevās?
 - Jā, šīs profesijas pārstāvju 

skaits Latvijā nav liels, pašlaik 
mūsu valstī ir apmēram 112 prak-
tizējošu zvērinātu notāru. 

Zvērinātus notārus, tāpat kā 
tiesnešus, amatā ieceļ uz mūžu. 
Kārtība ir šāda: ir jākārto zvēri-
nātu notāru eksāmens, eksāme-
nu nokārtojušās personas gaida 
vakanto zvērināta notāra amata 
vietu. Ja trīs gadu laikā nav ne-
vienas vakantas zvērināta notā-
ra amata vietas, tad nokārtotais 
eksāmens zaudē spēku, un to ir 
nepieciešams kārtot vēlreiz. Tur-
klāt, ja kāda no zvērinātu notāru 
vietām ir vakanta, tad sākotnēji šī 
vieta tiek piedāvāta jau praktizē-
jošajiem notāriem, ja neviens no 
praktizējošajiem notāriem nevēlas 
pieteikties uz vakanto amata vie-
tu, tad tā tiek piedāvāta eksāmenu 
nokārtojušajiem zvērinātu notāru 
amata kandidātiem. Arī visiem 
praktizējušajiem zvērinātiem no-
tāriem ir nepārtraukti jāmācās un 
jāapmeklē gan zvērinātu notāru 
padomes rīkotās apmācības, gan 
arī jāpiedalās citās ar juridisko 
jomu saistītās aktivitātēs (jāveic 
publikācijas, jāvada lekcijas un jā-
piedalās vietējās un starptautiskās 
konferencēs), jo ik pēc 4 gadiem 
zvērināti notāri kārto kvalifi kāci-
ju, ja kvalifi kācija netiek nokār-
tota, tad jākārto zvērinātu notāru 
eksāmens. Kad tika izsludināta 
zvērināta notāra vieta Krāslavā, 
pieteicos uz vakanto vietu un kad 
Tieslietu ministrs mani iecēla 
amatā, es atbraucu uz šo pilsētu, 
lai iepazītos ar situāciju uz vietas, 
gribēju visu redzēt savām acīm. 
Strādāju, skatījos un vērtēju, sa-
līdzināju dzīves apstākļus, darba 

dienās dzīvoju šeit un brīvdienās 
braucu uz Rīgu pie savas ģimenes. 
Pēc gada mēs nopirkām dzīvokli 
un pārcēlāmies uz dzīvi Krāslavā.

Tas nozīmē, ka jums patika 
mūsu pilsēta?

- Jā, man patika. Protams, pirmā 
pusgada laikā bija grūti. Taču pa-
kāpeniski iepazinos ar dažādiem 
cilvēkiem, vietējiem iedzīvotā-
jiem, un sapratu, ka man patiešām 
šeit patīk. 

Starp citu, arī mans vīrs šeit 
veiksmīgi nodarbojas ar savu 
biznesu. Viņš ir kamīnu meistars, 
remontē dzīvokļus, un tāds darbs 
šeit ir pieprasīts pat vairāk nekā 
Rīgā. 

Bērni arī ātri adaptējās Krāsla-
vā. No sākuma vecākais dēls pār-
dzīvoja, ka būs jāšķiras no drau-
giem, no dzimtās skolas. Tagad 
viņam ir jauni draugi, viņš mācās 
Krāslavas pamatskolā, kur viņam 
ļoti patīk. Krāslavā bērni ir drau-
dzīgāki nekā Rīgā, kur katrs ir 
pats par sevi. 

Jūs strādājāt Rīgā, bet ta-
gad Krāslavā. Vai galvas-

pilsētas klienti atšķiras no vietē-
jiem iedzīvotājiem?

- Protams! Tagad, strādādama 
Krāslavā, es ātri varu atpazīt cil-
vēkus no galvaspilsētas. Rīdzi-
nieki parasti uzskata, ka klients ir 
galvenais, bet cilvēks, kas sniedz 
viņiem pakalpojumus, šajā gadī-
jumā zvērināts notārs – nav nekas. 
Rīgā klienti ir pārliecināti, ka viņi 
visu zina paši, bet Krāslavā cil-
vēks atnāk pie notāra kā pie pro-
fesionāļa. Jā, šeit cilvēki ar lielāku 
cieņu izturas cits pret citu.

 Cik man ir zināms, no-
tārs ir viena no senāka-

jām profesijām?
- Jums ir taisnība, kaut gan laika 

gaitā šīs profesijas struktūra mai-
nījās. Piemēram, pagājušajā gad-
simtā, pirmās Latvijas Republikas 
laikos notāri strādāja kā pašnodar-
binātas personas un viņiem bija 
tiesības pārstāvēt klientu intereses 
arī tiesā, padomju laikos notāri 
bija valsts ierēdņi un saņēma dar-
ba algu no valsts budžeta līdzek-
ļiem. Pašlaik notāri arī ir ierēdņi, 
taču darba algu no valsts nesaņem 
un strādā kā pašnodarbinātas per-
sonas. 

Jums ir palīgs. Kādas prasī-
bas jūs izvirzāt, pieņemot 

cilvēku darbā?
- Pirmkārt, darbiniekam ir jābūt 

ļoti atbildīgam. Mēs strādājam ar 
konfi denciālu informāciju, kuru 
nedrīkst izplatīt, un man ir pilnīgi 
jāuzticas savam palīgam. 

Droši vien tāpat kā citos dar-
bos ir svarīga interese - vēlēšanās 
strādāt tieši šajā sfērā. Mūsu dar-

bā liela nozīme ir arī sabiedrisku-
mam un prasmei kontaktēties ar 
cilvēkiem. 

Notāra profesijā strādā 
galvenokārt sievietes. 

Kāpēc?
- Manuprāt, vīrieši biežāk izvē-

las radošās profesijas, bet notāra 
darbā ir nepieciešama pacietība, 
skrupuloza attieksme, bet rado-
šums ir nepieciešams tikai tik 
daudz, lai spētu piemeklēt un pie-
mērot normatīvos aktus attiecīga-
jam dzīves gadījumam. 

Vai jūs piekrītat tam, ka 
pēdējā laikā par notā-

riem strādā arvien vairāk jaunu 
cilvēku? Ar ko, jūsuprāt, tas ir 
saistīts?

- Tas saistīts ar paaudzes nomai-
ņu. Notārus ieceļ uz mūžu, un ir 
nepieciešams ilgs laiks, lai jaunā 
paaudze stātos vietā vecajai. Ir 
pagājis krietns laiks kopš Latvijas 
notariāta atjaunošanas, tie ir jau 
20 gadi, un pašreiz ir periods, kad 
vecie iet pelnītā pensijā un arvien 
vairāk iespēju paveras jaunajiem. 
Turklāt, ņemot vērā zvērinātu no-
tāru kvalifi kāciju, valsts, atslogo-
jot Latvijas tiesas, uztic (deliģē) 
arvien jaunus pienākumus - no 
2006.gada zvērināti notāri kār-
to mantošanas procesu, no 2011.
gada zvērinātiem notāriem tika 
nodotas bezstrīdus laulību šķirša-
nas lietas, no 2014.gada zvērināti 
notāri izdod saistību piespiedu iz-
pildu aktus. Viss minētais rosina 
jurista profesiju apguvušos  jau-
niešus izvēlēties zvērināta notāra 
profesiju. 

Kāda ir jūsu parastā dar-
badiena?

- Esmu pašnodarbināta perso-
na, tomēr valsts man ir piešķīrusi 
amatpersonas statusu un ar liku-
mu noteikusi, gan pienākumus, 
gan kārtību, kādā zvērināti notāri 
pilda savus amata pienākumus. 
Kā viens no likumā ierakstītajiem 
ir arī darba laiks. Zvērinātu notā-
ri birojam ir jābūt pieejamam 8 
stundas dienā, pašam zvērinātam 
notāram 5 stundas dienā. Dar-
bā pavadītais laiks ir atkarīgs no 
cilvēku pieprasījuma pēc mana 
pakalpojuma, to sarežģītības un 
dokumentu apjoma. Ir noteikts 
pieņemšanas laiks, bet pārējo 
laiku aizņem darījumu sagatavo-
šana, novitāšu un normatīvo aktu 
izpēte, kā arī daudz laika aizņem 
lietvedības un arhīva sakārtošana. 

Cik maksā konsultācija 
jūsu birojā un kā to var 

saņemt?
- Lai saņemtu konsultāciju, 

jāpierakstās uz pieņemšanu. Ja 
pēc konsultācijas tiks noslēgts 
darījums, tad es konsultēju bez 

maksas. Ja cilvēks vienkārši grib 
saņemt informāciju par kādu juri-
disku jautājumu, tad konsultācijas 
cena ir 13 eiro. 

 Kādus pamatprincipus 
jūs ievērojat savā dar-

bā?
- Stājoties amatā, es devu zvē-

restu, ka savus pienākums veikšu 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
ievērojot likumus, morāles un 
ētikas normas. Ir nepieciešama 
augsta atbildības izjūta, jo man 
kā zvērinātam notāram uzticas 
gan katrs konkrētais cilvēks, gan 
sabiedrība kopumā, gan arī pati 
valsts. Savā darbā es ievēroju 
vienlīdzības principu – neviens 
cilvēks nav svarīgāks par kādu 
citu cilvēku, neskatoties uz to 
kādu amatu vai statusu konkrētā 
persona ieņem. Un protams, manā 
darbā viens no svarīgākajiem 
principiem ir likuma ievērošana, 
kas attiecas ne tikai uz zvērināta 
notāra amata pienākumu pildīša-
nu, bet arī uz saimniecisko darbī-
bu, grāmatvedības jautājumiem. 

Vai jums izdodas par dar-
ba lietām nerunāt un 

nedomāt mājās, bet personis-
kas problēmas atstāt aiz biroja 
durvīm?

- Ar ģimeni saistītās lietas es, 
patiešām, spēju uz darbu līdzi ne-
ņemt. Bet, darbā piedzīvotās emo-
cijas un stresa situācijas, nereti 
pārdzīvoju arī mājās. Gadās arī 
juridiski sarežģītas situācijas, kas 
jāturpina analizēt, pētīt un domāt 
arī mājās. 

Kas jums visvairāk patīk 
jūsu darbā un ko uzska-

tāt par mīnusiem?
- Man patīk strādāt ar cilvē-

kiem, patīk justies vajadzīgai. 
Esmu gandarīta, kad spēju rast 
risinājumus arī juridiski sarežģī-
tās situācijās. Kā negatīvu uztveru 

to, par ko jau runāju - situācijas, 
kad klients, tikko pārkāpis biroja 
slieksni, izsaka savas pretenzijas, 
nemaz neizstāstot sava apmeklē-
juma iemeslus. Reizēm tas pama-
tīgi „izsit no sliedēm”. 

Kam jūs veltāt savu brīvo 
laiku, ar ko nodarboja-

ties?
- Lielāko daļu brīvā laika es 

veltu, kā jau katra sieviete, kurai 
ir ģimene – saviem bērniem. At-
rodu arī laiku sevis palutināšanai, 
tās ir grāmatas, fi lmas. Esmu arī 
sportisku aktivitāšu cienītāja, 
Krāslavā es apmeklēju deju fi tne-
su - Zumba dejas, tās ietver gan 
deju, gan aerobikas elementus. 
Dejojot var lieliski relaksēties un 
ne par ko nedomāt. 

Ko jūs gribētu ieteikt vai 
novēlēt mūsu lasītājiem?

- Gribu aicināt visus Krāslavas 
novada iedzīvotājus iesaistīties ik-
gadējās Notāru dienās, kas notiks 
5. un 6.martā visā Latvijā. Šogad 
zvērināti notāri palīdzēs iedzīvo-
tājiem atrisināt problēmas, kas 
saistītas ar vienu no aktuālākajiem 
jautājumiem - kam jāpievērš uz-
manība, dzīvojot nereģistrētās un 
reģistrētās attiecībās. Bieži vien 
cilvēki ilgus gadus dzīvo kopā, 
bet nereģistrē savas attiecības, ar 
laiku viņiem var rasties situācijas, 
kad viņi juridiski nav aizsargāti. 
Tiks sniegti padomi, kā izvairīties 
no dažādām problēmām un ris-
kiem. Ja jums ir jautājumi par šo 
tēmu, jūs varat atnākt un saņemt 
bezmaksas konsultāciju.

Gaidu jūs savā birojā Lāčplēša 
ielā 5, Krāslavā. Laipni lūdzam!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Pierakstīties pie zvērinātas no-
tāres Evijas Paļumas var pa tālr. 
65624477.

Evija Paļuma — 34 gadi, precējusies, ir divi bērni. 11 gadus strādāja Rīgā par notāra palīgu, jau 2 gadus strādā Krāslavā par zvērinātu notāri. 
Dodoties uz interviju ar Eviju Paļumu, es iedomājos, ka intervija būs praktiski tāda pati, kādas ir šī raksta pirmās rindas – „sausa”, prozaiska un 

garlaicīga. Ko citu var gaidīt no juristes un vēl jo vairāk no notāres? Dokumenti, zīmogi, papīru kaudzes, likumu panti un paragrāfi...
Taču žurnālista darbs ir interesants ar to, ka dažreiz tikšanās ar cilvēku pēkšņi sagrauj visus stereotipus. 
Tātad, iepazīstieties — Evija Paļuma — spilgta, aktīva un sabiedriska, atklāta un labvēlīga.  Viņa sapņo par to, lai viņas ģimene vienmēr būtu 

laimīga, lai dēli sekmīgi mācītos un  kļūtu par labiem cilvēkiem, lai nākotnē ģimenei būtu neliela mājiņa ar pirtiņu, uz kurieni atbrauks viņu pie-
augušie bērni. 

NOTĀRA PROFESIJA
 NAV GARLAICĪGA!
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SVĒTKI UN JUBILEJAS

Cilvēki saka, ka Dievs ir tas, kurš veido mūsu likteņus. 
Šķiet, ka Viņam labpatikās, ka satikās divi cilvēki no tik 
tālām vietām. 

Antons ir dzimis Baltkrievijā. Ģimenē tika uzaudzināti 
četri dēli. Dzīve nelutināja, tāpēc ģimenē neviens nebijās 
no darba. Neskatoties uz pieticīgajiem dzīves apstākļiem, 
bērniem tika dots svarīgākais - vecāku mīlestība, atbalsts, 
vērtīgi padomi un cieņa pret apkārtējiem.

Anna ir uzaugusi Sibīrijā. Arī viņas bērnība nebija vieg-
la. Annu un viņas brāli mamma audzināja viena, tāpēc viss 
lauku dzīves smagums agri gūlās arī uz bērnu trauslajiem 
pleciem. Taču, kā saka, grūtības mēdz norūdīt, tāpēc Anna 
iemācījās daudz sasniegt pati.

Jaunieši vienmēr skatās ar gaišu un cerīgu skatu nākot-
nē. Gan Anna, gan Antons, cerot uz labāku dzīvi, pame-
ta dzimtās vietas un devās uz Maskavu, kur tobrīd notika 
augstceltņu būvniecība. Darba bija daudz, tas nebija arī no 
vieglākajiem, bet tas nekļuva par šķērsli abu savstarpēju 
jūtu uzplaukumam. Un 1954. gada 18. februārī tika svinē-
tas kāzas.

Drīz vien ģimene sāka augt. Pēc pirmās meitas piedzim-
šanas viņi pārcēlās uz Kazahstānu, kur notika neapstrādātas 
zemes attīstība. Antons sāka strādāt par matemātikas skolo-
tāju vietējā skolā, bet Anna kļuva par dispečeri. Laika gaitā 
klāt nāca vēl trīs bērni, divas meitas un dēls. Neskatoties 
uz to, ka ģimene bija gana liela, mājas durvis vienmēr bija 
vaļā draugiem un ciemiņiem. Pagasts, kurā dzīvoja Rihlic-

ku ģimene, bija pilns ar dažādu tautību pārstāvjiem, tāpēc 
dzīvesbiedri ieguva gan daudz labu draugu, gan Anna, kā 
mājas pavarda sargātāja, turpmāk prata pārsteigt viesus ar 
ēdienu dažādību. 

Bērni auga, un Anna ar Antonu centās dot viņiem la-
bas dzīves iespējas. Nekad līdzekļi netika žēloti izglītībai, 
tāpēc tika nolemts pārcelties uz Omsku. Kad bērni jau 
bija izauguši un stabili nostājušies uz savām kājām, dzī-
ve aizveda Annu un Antonu uz Latviju, uz mazo pilsētiņu 
Krāslavu, kurp tolaik bija pārcēlušies Antona vecāki. Šeit 
Antons sāka strādāt par namdari Krāslavas SCO, bet Anna 
- Krāslavas kokapstrādes uzņēmumā.

Kā mēdz teikt cilvēki, īstam vīrietim ir jāuzceļ māja, 
jāuzaudzina dēls un jāiestāda koks. Tā arī sanāca Antona 
dzīvē. Māju Krāslavā viņš uzcēla pats, kurā īstenojās arī 
jaunības sapnis- būdams Maskavā, Antons apmeklēja Tret-
jakova galeriju. Viņš bija pārsteigts, cik krāšņs bija parketa 
klājums muzejā. Tajā brīdī viņš saprata, ka, uzceļot savu 
māju, daļiņu šī skaistuma viņš ieviesīs arī pie sevis. Tā-
pēc vēl joprojām viņu mājā ir saglabājušās Antona veidotās 
rakstainās parketa grīdas.

Dzīvi nekad nevar paredzēt uz priekšu. Lai cik ļoti gri-
bētos visiem būt kopā, Rihlicku ģimene ir sazarojusies 
viscaur pasaulei. Meitas ar ģimenēm ir palikušas uz dzīvi 
Krievijā, dēls ar ģimeni Krāslavā, tuvāk vecākiem. 

Anna un Antons ir laimīgi un savā ziņā bagāti cilvēki- 
četri bērni viņiem ir dāvājuši astoņus mazbērnus, piedzi-

muši septiņi mazmazbērni un gaidāms arī pirmais mazmaz-
mazbērns. 

Anna un Antons, iemantojuši daudz no saviem vecākiem, 
arī visiem mums spēja sniegt bezgala stipru mīlestību un 
rūpes, iemācīja būt draudzīgiem vienam pret otru, cienīt un 
mācēt piedot. Neskatoties uz pāra cienījamu vecumu, mājā 
vienmēr skan smiekli, sarunas un smaržo pašceptie pīrāgi. 
Tas viss ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa, par ko sa-
kām jums, mīļie, paldies! Sveicam 60. kāzu gadadienā un 
vēlam saglabāt možu garu, sirsnīgu smaidu un daudz patī-
kamu atkalredzēšanās brīžu!

Es atminos sevi jautājam vectēvam: „Kā jūs spējāt nodzī-
vot tik ilgu mūžu kopā, palikt draudzīgiem un saglabāt tik 
siltas attiecības?” Man tika klāstīts daudz no viņu dzīves, 
bet svarīgākais, ko vectēvs man teica, ir: „Mēs esam dzīvo-
juši laikā, kad mūs mācīja, ja kaut kas ir ieplīsis, to vajag 
salabot, nevis izmest.”

Anita Rihlicka, 
Annas un Antona mazmeita 

MĪLESTĪBA UN UZTICĪBA, 
KAS ILGST VISU MŪŽU

Dimants ir ne tikai viscietākais dārgakmens, bet arī visskaistākais. Tas ir arī izturības, bagātības 
un laimes simbols. 

Nodzīvot laulībā 60 gadus ir tiešām rekorda cienīgs skaitlis, kuru diemžēl nespēj sasniegt visi. Tā-
pēc dimanta kāzas ir svarīgs notikums laulāto dzīvē. Saites, kas bijušas stingras tik daudzus gadus, 
ir ne tikai izturīgas kā dimants, bet arī bezgala vērtīgas. Tās nespēja saraut ikdienas problēmas un 
grūtības, sadursme ar kurām ir neizbēgama jebkurā ģimenē. Un šīs saites sargā stipra mīlestība 
un bezgalīga ģimenes laime, kas neizzūd cauri gadiem. Tādu „dimanta” vecumu sasniedza arī An-
nas un Antona Rihlicku ģimene.

TŪRISMS

Visas trīs dienas izstādes apmeklētājiem 
bija iespēja degustēt Latgales un Vitebskas 
reģiona kulinārā mantojuma ēdienus un 
iegādāties produkciju, kas ražota no ekolo-
ģiski tīriem produktiem.

Aglonas maizes muzeja vadītāja Vija Ku-
diņa izstādes viesiem piedāvāja nobaudīt 
Latgales kļockas saldā krējuma mērcē un 
iegādāties dažāda veida maizes izstrādāju-
mus, rupjmaizi un baltmaizi. Lauku mājas 
„Upenīte” saimnieki - Inese Survilo un 
Ziedonis Grikovs - piedāvāja klātesošajiem 
nobaudīt „Malvīnes pankūkas” un „guļ-
bešņīkus”, kā arī iegādāties mājās ražotus 
3 veidu sierus - kūpinātu, ar ķimenēm un 
klasisko.

Z/s „Kalni” saimniece Irēna Koleda pie-
dāvāja marmelādes, kas izgatavota no da-
bīgas aveņu sulas, kā arī mājas upeņu un 
aveņu vīna degustāciju un iespēju to iegā-
dāties. Biedrības „Latgaļu golds” pārstāvji 
piedāvāja īsto diētisko speķi no Latgales, 
bet z/s „Rūķīši” cienāja izstādes apmeklētā-
jus ar kūpinātiem samiem un karpām. Savu 
garšīgo Andrupenes maizi ar mājās pagata-
voto sviestu piedāvāja arī muzejs „Andru-
penes lauku sēta”, bet ar mājas alu izstādes 
apmeklētājus cienāja viens no labākajiem 
Latgales aldariem Dainis Rakstiņš. Nevie-
na „Balttour” izstāde nav iedomājama bez 
garšīgajām un smaržīgajām z/s „Kurmīši” 

zāļu tējām. „Andrupenes” siera degustāciju 
un iespēju to iegādāties piedāvāja Dagdas 
novada uzņēmums - SIA „TRY”. Netradi-
cionālu ēdienu baudītājiem vīngliemežu 
audzētavas „Ošu mājas” īpašnieks Ainis 
Noviks piedāvāja nodegustēt ēdienus no 
gliemežu gaļas, kā arī aizraujoši iepazīs-

tināja klātesošos ar gliemežu audzēšanas 
specifi ku. 

Lielu interesi izstādes apmeklētājos radī-
ja projekta „BELLA CUISINE” Baltkrievi-
jas partneru un uzņēmēju stends. Polockas, 
Verhņedvinskas un Mioru rajona pārstāvji 
piedāvāja ne tikai plašu konditorejas izstrā-

dājumu klāstu, cepumus, barankas, maizi, 
ko varēja gan nodegustēt, gan iegādāties, 
bet arī dažādus tradicionālos baltkrievu su-
venīrus.

Stenda apmeklētājiem bija piedāvāta ie-
spēja par brīvu saņemt brošūru „Latgales 
reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais 
mantojums” latviešu valodā, kas ietver 
informāciju par Latgales reģiona un Vi-
tebskas apgabala ēdināšanas sektora uzņē-
mumiem, šī brošūra var būt arī kā pavār-
grāmata, jo tajā ir piedāvātas latgaļu un 
baltkrievu ēdienu receptes. Tā ir sagatavota 
un izdota projekta „BELLA CUISINE” ie-
tvaros un ieguva lielu popularitāti stenda 
apmeklētāju vidū. 

Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes, Aglonas, 
Ludzas novadu no Latgales un Polockas, 
Verhņedvinskas un Mioru rajonu no Balt-
krievijas dalība izstādē notika projekta 
LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzla-
bošana Latgales un Vitebskas reģionos, pa-
matojoties uz kulinārā mantojuma koncep-
ciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 
483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 
434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta Latvijas, Lietu-
vas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas atbalsts.

Juta Bubina 

PROJEKTA „BELLA CUISINE” DALĪBNIEKI PIEDALĪJĀS 
STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ „BALTTOUR 2014”

No 7. līdz 9. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās 21. starptau-
tiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2014”, kur savu piedāvājumu 
prezentēja projekta „BELLA CUISINE” partneri no Latgales reģiona un Vi-
tebskas apgabala. 
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13-15. februārī  nu jau 9. 
reizi pēc kārtas Rīgā, Pļav-
nieku ģimnāzijā, notika 
tūrisma sacensības. No 
Krāslavas un Robežniekiem 
tajās piedalījās 16 bērnu, 
kas darbojas Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centra 
sporta tūrisma pulciņā, viņi 
startēja četrās dažāda ve-
cuma grupās. 

Šajā gadā mums bija divas 
visjaunākā (2002.g.dz.), 

viena jaunākā (2000.-2001. g.dz. ) 
un viena  vidējā vecuma ( 1998.-
1999.g.dz.) grupa. Mēs nepār-
stāvējām tikai vecāko grupu, jo 
diemžēl pagaidām nav 10.-12.kla-
šu skolēnu, kas nopietni vēlētos 
nodarboties ar tūrismu. Noteikumi 
paredz, ka komanda sastāv no di-
vām meitenēm un diviem zēniem, 
kā arī ir atļauts, ja nav zēnu, tos 
aizvieto meitenes. Es ļoti uztrau-
cos par to, kā mums veiksies sa-
censībās, jo mūsu komandā kopā  
bija 13 meitenes un 3 zēni.  Pie-
bildīšu, ka šogad kopumā  bija 
vēl lielāks dalībnieku skaits (150 
dalībnieku) nekā pagājušajā gadā 
(85-90 dalībnieku).  Visplašāk 
bija pārstāvēta jaunākā grupa (vai-
rāk nekā 60 dalībnieku). 

Pirmajā dienā mums tika pre-
zentēti visi etapi, un pēc tam bēr-
niem tika piedāvāta iespēja pa-
šiem izmēģināt etapus, pieļaujot 
pēc iespējas mazāk kļūdu.  Pēc 
tam bērniem bija iespēja izanali-
zēt  savas kļūdas un izmēģināt vēl 
vienu reizi, izvēloties  stratēģiju, 
kura ļauj pareizāk, precīzāk un 
ātrāk veikt distanci. Visi strādā-
ja individuāli, un šeit jau varēja 
redzēt visas kļūdas - gan manas, 
gan bērnu. Bija redzams, kā stresa 
situācijā bērni izrādīja savas emo-

cijas, dažreiz bija asaras tādēļ, ka 
ne viss sanāca, kā gribējās, bet 
pēc nomierinošiem un uzmun-
drinošiem  vārdiem izdevās kopā 
stresu pārvarēt un pabeigt trasi pat 
ar labiem rezultātiem. Sarunu lai-
kā daudzi (īpaši tie, kas piedalījās 
pirmo reizi) atzinās, ka tik lielās 
sacensībās bija interesanti, bet ļoti 
bail. 

Otrajā sacensību dienā no-
tika komandu sacensības, 

mūsu bērni rādīja, ka sadarbo-
joties viņi var draudzīgi izpildīt 
visdažādākos tūrisma elementus. 
Daudz kas  izdevās, daudz kas 
arī neizdevās, bet tagad, zinot  
kļūdas, mācību programmu var 
pilnveidot. Šīs sacensības snie-
dza bērniem pamatīgu motivāciju 
darboties, mācīties, lai nākamgad 
rezultāti būtu vēl labāki. Esmu 
gandarīts, ka man ir izdevies iein-
teresēt un stimulēt  bērnus, lai viņi 
nesēdētu mājās pie datora, bet gan 
produktīvi  pavadītu laiku ar sa-
viem draugiem un censtos attīstīt 
savus talantus. 

Pēc sacensībām, vakaros (kā arī 
pusdienās un brokastīs) draudzīgi 
gatavojām. Un pašu pagatavotais 
ēdiens izrādījās garšīgs. Paldies 

uzņēmumam „Krāslava D”, kas 
mums sagādāja produktus līdzi 
ņemšanai – visi bija labi paēdu-
ši un enerģijas pilni.   Pēc grūtās 
dienas vakari pagāja ļoti jautri, 
reizēm pat nesapratu, no kurienes 
nogurušajiem bērniem, kas knapi 
spēja atnākt uz klasi, pēkšņi radās 
tik daudz enerģijas, lai atkal skrie-
tu iepazīties ar citu skolu bērniem, 
spēlētu sporta spēles.

Sacensību rezultāti ieprieci-
nāja  -  individuālajā etapā 

E.Kairans (Robežnieku pamat-
skola) ieguva 3. vietu, visjaunākā 
grupa (L.Nipāne, K.Ļeņivkina, 
N.Egle – Varavīksnes vidusskola, 
O.Vaivodišs –Krāslavas pamat-
skola) spēja savākties un kopvēr-
tējumā  ieguva 3. vietu.

 Paldies Krāslavas novada do-
mei par sniegto fi nansiālo atbal-
stu, pateicoties kam bērni de-
monstrēja savus talantus Latvijas 
mērogā. Paldies vecākiem, kas 
man uzticējās un ļāva saviem bēr-
niem piedalīties sacensībās.

Dzintars Patmalnieks, 
sporta tūrisma pulciņa 

vadītājs 

TŪRISMA PULCIŅŠ „CEĻOTPRIEKS” RĪGĀ
izglītība

Krāslavas novada PII „Pīlādzī-
tis” iesaistās Ēnu dienas akcijā jau 
otro gadu. Šogad uz iestādi atnāca 
astoņas skolnieces no Krāslavas 
pamatskolas:  4.a klases skolniece  
Sintija Gendele,  7.c klases skol-
niece Diāna Vasiļjeva, 6.a klases 
skolniece Sigita Vīksna,  5.a kla-
ses skolniece Anastasija Ižika, 8.a 
klases skolniece Jolanta Markevi-
ča un  6.a klases skolnieces Evija 
Medzjuta, Alise Spivačenko un 
Dana Soskova.

Par ēnojamiem meitenes izvēlē-
jās pirms skolas izglītības skolotā-
jas Žanetu Moiseju un  Viktoriju 
Leibusu, mūzikas skolotāju Viju 
Gončarovu  un pirmsskolas med-
māsu Jeļenu Rukmani.

Ēnu dienas akcijas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties 

profesiju un atbilstoši sagatavotos 
darba tirgum, kā arī demonstrētu 
saistību starp izglītību un karjeru, 
rosinot skolēnus nopietni pievēr-
sties mācībām. Veidojot sadarbību 
starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, akcija sekmē jauniešu integ-
rāciju sabiedrībā un darba tirgū 
nākotnē.

Dienas sākumā darbinieki (ēno-
jamie) sniedza  īsu prezentāciju 
par iestādi, iepazīstināja ar pārē-
jiem darbiniekiem. Dienas gai-
tā skolnieces (ēnas) vēroja 4 – 5 
stundu garumā interesējošās pro-
fesijas pārstāvja darba ikdienu un 
pašas aktīvi iesaistījās dažādās 
aktivitātēs un vienkāršāku pie-
nākumu veikšanā: svēra bērnus, 
pārbaudīja higiēnas prasmes, va-
dīja rīta rosmi, līdzdarbojās no-
darbībās un pastaigās, aizpildīja 
kavējumu žurnālu un skolotājas 

dienasgrāmatu e-klasē. Meitenes 
uzzināja par prasmēm un izglī-
tību, kas ir nepieciešama darba 
veikšanai. Darbinieki atbildēja uz 
skolēnu jautājumiem, izskaidrojot 
savas darba dienas ritmu. Ēnu die-
nas nobeigumā tika aizpildītas  in-
tervijas, anketas un apliecinājuma 
zīmes – īpašas veidlapas, kurās 
ēnojamie ierakstīja savas atsauks-
mes un rekomendācijas par Ēnu 
dienu un savu “ēnu”.

Skolēnu atsauksmes: „visi dar-
ba pienākumi bija gana interesan-
ti”, „es pieļauju iespēju izvēlē-
ties šādu profesiju, jo man liekas 
interesanti strādāt šīs profesijas 
nozarē”, „ir ļoti interesanti strādāt 
ar bērniem”, „es sapratu, ka nav 
viegli strādāt par pirmsskolas sko-
lotāju”, „ es gribētu atkal atnākt uz 
„Pīlādzīti”, „man patīk bērni, un 
es gribu šo profesiju apgūt”, „bija 

forši!”, „agrāk man likās, ka būt 
par audzinātāju ir nedaudz nogur-
dinoši un garlaicīgi, bet tagad es 
tā nedomāju un varbūt pati būšu 
audzinātāja”, „man patika taisīt 
apsveikuma kartiņas un nodarbī-
bas ar klaunu”.

Uzskatām, ka galvenie Ēnu 

dienas mērķi ir sasniegti – šī die-
na bija iespaidiem un pozitīvām 
emocijām pilna, notikumiem ba-
gāta. Uz tikšanos nākamgad!

Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada 

PII „Pīlādzītis”
 vadītājas vietniece 

12.FEBRUĀRIS – ĒNU DIENA „PĪLĀDZĪTĪ”
Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē 

kādu darba vietu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement 
– Young Enterprise Latvija” (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. 

VIZUĀLO DARBU KONKURSS 
„PUĶU LODZIŅŠ”

Jau daudzas paaudzes ir uzaugušas ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju. Mēs 
visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu 
ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, 
par grāmatu, kura pati nelasās vai lellīti Lolīti un daudzus citus. Ikvie-
nam noteikti ir kāds īpašais Raiņa dzejolis, ko varam ieteikt arī citiem. 
Tuvojoties Raiņa 150 gadu jubilejai, ko atzīmēsim 2015. gadā, gribam 
aktualizēt Raiņa daiļradi un rosināt interesi par bērnu dzeju.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālo darbu konkursu „PUĶU 
LODZIŅŠ”, kas domāts bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam.

Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājumu „Lellīte Lo-
līte”, „Puķu lodziņš” un „Vasaras princīši un princītes” 90. gadadienu.

Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dze-
jolim no minētajiem krājumiem.

Ilustrācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem: darba tehnika pēc dalīb-
nieka izvēles (zīmējums, glezna, grafi ka); darba formāts: A3 vai A4.

Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu. Konkursa organizato-
riem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un 
izstādēs. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek 
izsniegti.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 24. aprīlis (pasta zīmogs).
Darbs ar norādi „Vizuālo darbu konkursam „PUĶU LODZIŅŠ”” ie-

sniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, 
Preiļu novads, LV 5305. Informācija uzziņām pa tālr. 29487589 (Solvita 
Brūvere) vai pa e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.

JAUNSARGI ROBEŽNIEKOS 
Šī gada 20. februārī 308.Krāslavas jaunsargu vienībai 

bija iespēja apmeklēt  Robežnieku pamatskolu, iepazīties 
ar tās vēsturi, apmeklēt sporta halli. 

Šoreiz par braucienu lielu interesi izrādīja daudz bērnu, tāpēc vaja-
dzēja domāt, kuri brauks šoreiz, bet kuri -  nākamreiz. Biju patīkami 
pārsteigts, ka tie, kam bija jāpaliek mājās, to saprata un neapvainojās. 
Atbraucot uz Robežniekiem, skolēni tika sadalīti divās grupās - 11 ve-
cākie un 11 jaunākie. Viņi trenējās tā, kā tas notiek tūrisma treniņos. 
Šeit bērniem bija iespēja ne tikai kāpt pa sienu, bet arī spēlēt dažādas 
sporta spēles, piemēram, tautas bumbu un volejbolu. Pasākums izdevās 
ļoti interesants, daudzi bērni gribēja atkārtot dažādus etapus. Gandrīz 
visiem skolēniem līdzi bija paņemts ēdamais, un viņi draudzīgi dalījās 
ar tiem bērniem, kas ēdamo paņemt līdzi bija aizmirsuši. Jaunākajiem 
dalībniekiem Robežniekos ļoti patika, un, kad atbraucām uz Krāslavu, 
viņi interesējās, kad būs nākamais brauciens. Esmu ļoti priecīgs, ka bēr-
ni laiku pavadīja lietderīgi un interesanti, kā arī sadraudzējās ar citiem 
skolēniem.

Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors 
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sports

Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 2.c  klases skol-
niekam Valērijam Čurgelim 
(2005. g.dzim.) 2013./2014. 
m.g. bija piesātināts ar sa-
censībām. Tas bija laiks uz-
varām, personīgiem rekor-
diem un izpildītiem sporta 
klases normatīviem.

Disciplīnā „25 m brīvais stils” 
pusgada laikā ir startēts divreiz, 
iegūtas 2. un 3. vieta, pēdējais la-
bākais rez. 0.18.09.

Disciplīnā „50 m brīvais stils” 
Valērijs ir piedalījies 4 sacensībās 
Latgales reģionā un Lietuvā, kur 
startējis gan ar 2002. g.dz., gan 
2004. g.dz. un jaun. dalībniekiem. 
Smagajās un sīvajās cīņās ir sa-
sniegtas 1. un 2. vieta.

31. janvārī  peldēšanas sacen-
sībās „Kraula divcīņa” Rēzeknē 
Valērijs ir sasniedzis savu lielāko 
personisko rekordu šajā disciplī-
nā, ar rez.0.36.46. izcīnot 2.vietu 
2004. g.dz. un jaun. dalībnieku 
vidū un izpildot 1.viņa dzīvē  IV 
sporta klasi.

Peldot nākamajā disciplīnā -100 
m brīvajā stilā, Valērijs uzlaboja 
savu iepriekšējo rezultātu par 18 
sek. (!!!)  un ar rez.1.28.15 izcīnī-
ja 2. vietu 2004. g.dz. un jaun. da-
lībnieku vidū, kā arī sasniedza IV 
sporta klasi, abās šajās disciplīnās 
kopsummā iegūstot 2.vietu.

Disciplīnā „25 m uz muguras” 
pagājušā gada 25. oktobrī  Rēzek-
nes BJSS meistarsacīkstes peldē-
šanā ar rez.0.20.90 Valērijs iegūst 
1.vietu 2005. g.dz. un jaun. dalīb-
nieku vidū, uzlabojot iepriekšējo 
rezultātu par 2 sek.

Disciplīnā „50 m uz muguras” 
startēts 2 sacensībās Latgales re-
ģionā, kur iegūtas 1.vietas. 

7. februārī Jelgavas Specializē-
tās peldēšanas skolas sacensībās 
„Jaunie talanti”, kur piedalījās ap 
300 peldētājiem no labākajām Rī-
gas, Jūrmalas, Ogres un citu pilsē-
tu peldēšanas skolām. 

Tās bija ļoti atbildīgas sacensī-
bas, jo nedrīkstēja pievilt koman-
du un vajadzēja pierādīt sev un ci-
tiem, ka pusotra gada ilgs periods 
regulāros un smagos treniņos nav 
pagājis velti, kā arī to, ka vari būt 
viens no labākajiem ne tikai savā 
reģionā, bet arī Latvijas labāko 

peldētāju vidū.
Un Valērijam tas izdevās. Ar 

rez. 42.66 viņš ieguva 2.vietu 
2004. g.dz. un jaun. dalībnieku 
vidū, un tas ir 1.rez. 2005.g.dz. 
peldētāju konkurencē. Valērijs 
uzlaboja savu rezultātu pusgada 
laikā  par 7 sek. un izpildīja IV 
sporta klasi.

Šajās sacensībās 2004. g.dz. da-
lībnieku konkurencē  viņš 1.reizi 
startēja viņa vecumam ļoti sarež-
ģītajā disciplīnā (50 m tauriņstilā), 
un ar rez. 45.88 ieguva 4. vietu. 
Tas ir apsveicams rezultāts!

    Disciplīnā „50 m tauriņstilā” 
viņam jau bija neliela pieredze. 
1. reizi viņš startējis Daugavpilī 
2002.-2004. g.dz. dalībnieku kon-
kurencē, kur ieguva1.vietu.

17. janvārī BJSS „Rīdzene” –
DSN peldēšanas sacensībās „Del-
fīna diena”, kur piedalījās labā-
kie sportisti no dažādām Latvijas 
sporta skolām un klubiem, Valē-
rijs 2004. g.dz. dalībnieku konku-
rencē atkal pierādīja savas spējas 
gan sev, gan pārējiem un ar rez. 
18.50 ieguva 3.vietu!

    Ir teiciens, ka sportā vienmēr 
jāvēl uzvara. Tāpēc gribas Valē-
rijam un visiem pārējiem sportis-
tiem dažādos sporta veidos novē-
lēt izturību un stabilu izaugsmi. 
Lai nekāds psiholoģisks spiediens 
un ārējie faktori nevarētu ietekmēt 
jūsu rezultātus! Lai vienīgais bā-
kuguns jums spīd –uzvara! Tad jūs 
obligāti uzvarēsiet!

Panākumus tev, Valērij, un vi-
siem sportistiem jaunajos startos!

Sņežana Bondare
 

VIEGLATLĒTU STARTI RĪGĀ
Gatavojoties Latvijas čempionātiem, februārī mūsu sportisti piedalī-

jās Rīgas pilsētas mačos savās vecuma grupās. Junioriem un pieauguša-
jiem sacensības norisinājās kopējā startā, bet apbalvošana notika junio-
riem atsevišķi. Junioru konkurencē Evelīna Petunova izcīnīja 1.vietu 
lodes grūšanā ar rezultātu 12.55 m, kas pieaugušo konkurencē viņai 
deva 3.vietu un arī bronzas medaļu. 

Vecākajā vecuma grupā Rolandam Škutānam 3.vieta tāllēkšanā ar 
personisko rekordu – 6.15 m, kā arī 5.vieta trīssoļlēkšanā – 12.30 m. 
Aigars Ļaksa tika B fi nālā, izcīnīja 8.vietu 60 m sprintā – 7.63 sek. un 
6.vietu 200 m  -24.90 sek. 

Vidējā vecuma grupā Alīnai Ņikitinai 4.vieta augstlēkšanā – 1.48 m, 
Raivim Seļaninam 9.vieta – 200 metru skriešanā – 26.97 sek., 11.vieta 
tāllēkšanā ir Ērikam Silovam- 5.04 m. Abiem puišiem tie ir personiskie 
rekordi. 

Inese Umbraško, direktora vietiece 

PELDĒŠANA

BASKETBOLS
Otro gadu pēc kārtas par Krāsla-

vas basketbola čempioniem kļuvu-
si „RH Būve” komanda.

Spēle sākās ar rezultatīviem „LK” uz-
brukumiem. Pēc Maksima Gurjančika 3 
precīziem tālmetieniem rezultāts bija 11:4 
„LK” labā, bet pirmā ceturtdaļa beidzās ar 
rezultātu 25:16 „LK” labā.

Turpmākajā spēles gaitā pieredzējušie 
„RH Būve” spēlētāji pamazām izlīdzināja 
rezultātu, bet beigās guva samērā pārlieci-
nošu uzvaru (ceturtā ceturtdaļa 31:18 viņu 
labā).

Spēles tablo beigās uzrādīja 91:73 
„RHB” labā, tāpēc fi nālā ar rezultātu 2:1 
uzvaru svinēja „RH Būve” komanda. Jā-
piemin, ka „LK” komandai nevarēja palī-
dzēt viens no tās līderiem - Kaspars Mig-
lāns un tikko pēc traumas spēlē piedalījās 
Jānis Cauņa.

„RHB”: Sergejs Komļevs 20, Leonīds 
Terenetjevs 19, Ēriks Kreipāns 18, Vla-
dislavs Tihonovičs 12, Salvis Liepiņš 11, 
Aleksejs Jegorovs 9, Sergejs Frolovs 2, 
Guntis Jakovelis, Andrejs Borodavko, 
Ivans Gļeba, Vadims Ševernovičs, Pāvels 
Savickis.

LK: Maksims Gurjančiks 20, Valentīns 
Gurjančiks 12, Krišjānis Kaminskis 10, Ki-
rils Pildiks 10, Vladislavs Fedjašs, Harijs 
Anspoks 9, Jānis Cauņa 2, Arnolds Zubo-
vičs, Guntis Griņēvičs, Artūrs Gorenko.

Līdz ar to otro gadu pēc kārtas pirmais 
četrinieks ir bez izmaiņām: „RH Būve”, 
„Labiekārošana K”, „SIA „Brīvība””, „Stu-
denti”.

Individuālās balvas saņēma: labākais 
soda metienos - Krišjānis Kaminskis, 
precīzākais trīspunktu metējs - Valentīns 
Gurjančiks, rezultatīvākais - Arnis Bebrišs, 
bet par MVP (lietderīgākais spēlētājs) tika 
atzīts Aleksejs Jegorovs.

Apsveicam uzvarētājus, bet, kā teica „RH 
Būve” menedžeris Ruslans Homutinins, ie-
guvēji bija visi, gan uzvarētāji, gan pēdējās 
vietas ieguvēji, jo basketbols ir foršs. Pal-
dies līdzjutējiem, kuru vidējais apmeklē-
jums bija aptuveni 150-170 cilvēku. 

Līdz nākamajai sezonai!
Raitis Timma

TELPU 
FUTBOLS

16.februārī startēja Krāslavas at-
klātais čempionāts telpu futbolā.

Šogad ir pieteikušās septiņas komandas 
– „Pipari” (pagājušajā sezonā nosaukums 
– „Krāslava”), „68/All in”, „FK Krāslava” 
(pagājušajā sezonā šīs komandas dalībnieki 
spēlēja „Krāslava”, „DK Stars”, „Varavīk-
sne” un citās komandās), „Šķeltova”, „Da-
gda XXL”, „Jaunieši”, „BFK Krāslava”.

Čempionāts notiks divos posmos: priekš-
sacīkstes un izslēgšanas spēles, kurās jau 
tiks noskaidroti šī gada Krāslavas čempioni 
telpu futbolā.

Priekšsacīkstēs vienā aplī tiksies visas 
komandas. Izslēgšanas posma pirmajā kār-
tā notiks 3 ceturtdaļfi nāla spēles, kurās tik-
sies komandas, kas būs ierindojušās no 2. 
līdz 7.vietai, bet pirmās vietas ieguvēji gai-
dīs savus pusfi nāla pretiniekus, tad sekos 
pusfi nāls, 20.aprīlī plānotas ir fi nālcīņas.

Raitis Timma 

KKN PASĀKUMI

3.martā plkst.18.00 KN - Aleksandra Mirska koncerts 
„Jums, dārgās sievietes!”, ieeja 2  EUR;

7.martā plkst.18.00 - Mūzikas skolas audzēkņu atskaites 
koncerts Krāslavas Kultūras namā;

12.martā plkst.13.00 - KN skolu deju kolektīvu 
skate.

Latvijas Sarkanais krusts un Asinsdonoru Centrs aici-
na 2014.gada 5.martā no plkst. 9.00. - 12.00. uz donoru 
dienu Krāslavas novada Sociālā dienesta telpās Grāfu 
Plāteru ielā 6. 

Donoram pusdienu nauda – EUR 4.27. Obligāti jāņem 
līdzi pase. Donors var būt  - vecumā no 18- 65 gadiem - ar 
svaru virs 50 kg. 

Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!

Kaplavas pagasta pārvalde paziņo, ka sakarā ar til-
ta remontu Upmaļu ciema teritorijā caurbraukšana pa 
ceļu „Upmaļi-Rožupole” no 23.02.2014. ir slēgta. Atvai-
nojamies par sagādātājām neērtībām, lūdzām plānot 
pārvietošanās maršrutus un izmantot citus braucamos 
ceļus. 

20.martā plkst.14.00 Krāslavas kultūras namā notiks 
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapul-
ce. Jautājumus un priekšlikumus rezolūcijai lūdzam 
līdz 18.martam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie no-
vada domes, sociālā dienesta vai mūzikas skolas ēkas. 
Sapulces laikā novada domes amatpersonas atbildēs uz 
iepriekš uzdotajiem un iesniegtajiem jautājumiem.

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI
 UN REKLĀMDEVĒJI!

Informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” pie-
ņem komercreklāmu un privātos sludinājumus.

Maksa par privātajiem sludinājumiem -  1 EUR.
Juridisko personu reklāma - 1 EUR par cm2.

Redakcijas adrese: Krāslavas novada dome
 (19.kab.), Rīgas iela 51, Krāslava. 

Cienījamie vecāki!
Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 

1. klasē, kā arī piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavo-
šanās skolai grupiņās 2014./2015. mācību gadam.

4.martā plkst.18.00 skolas administrācija un skolotāji 
organizē tikšanos un aicina iepazīties ar skolas darbu un 
noformēt dokumentus. Pasākums notiks skolas centrā-
lajā ēkā N.Rancāna ielā 4.

Iesniegumi tiek pieņemti darba dienās 
no 8.00 līdz 16.00.


