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Biedrība “SPORTISTS” 20. februārī organizēja sacensības “Slēpotāju diena - 2018”, kurās piedalījās vairāk nekā 40 Krāslavas novada slēpotāji. Bērni 
un jaunieši sacentās dažāda garuma un sarežģītības distancēs.

22. februārī starp Latvijas poļu 
savienību (LPS) un Krāslavas no-
vada domi noslēgta vienošanās 
par sadarbību Krāslavas gr. Plāte-
ru v.n. Poļu pamatskolas funkcio-
nēšanas un attīstības nodrošinā-
šanas jomā. Vienošanos svinīgi 
parakstīja LPS priekšsēdētājs Ri-
šards Stankevičs un Krāslavas no-
vada domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. 

Saskaņā ar parakstīto dokumen-
tu LPS apņemas piešķirt Krāsla-
vas novada domei fi nansējumu 
2017. gada apmērā (27066 eiro), 
precīzu summu saskaņojot līdz 
2018. gada 31. augustam, lai no-
drošinātu skolas darbošanos līdz 
2017./2018. mācību gada beigām. 
LPS piešķirtais fi nansējums pare-
dzēts izglītības iestādes darbības 
nodrošināšanai, proti, izdevumu 

skolotāju un administratīvi-teh-
niskā personāla atalgojuma, kā 
arī ēkas komunālo pakalpojumu 
(apkure, ūdens un kanalizācija, 
elektriskās enerģijas piegāde) 
segšanai, materiālu, inventāra un 

mācību līdzekļu iegādei. Vienoša-
nās stājas spēkā tās parakstīšanas 
dienā un ir spēkā līdz 2019. gada 
1. augustam.

Juris Roga, 
autora foto

PARAKSTA  SVARĪGU 
VIENOŠANOS

Krāslavas novada pašval-
dības deputāti dome sēdē 
vienbalsīgi lēma par Krāsla-
vas atgriešanos Latvijas 
Pašvaldību savienībā (LPS). 

Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks: „Tie 
iedzīvotāji, kuri sekoja līdzi šiem 
notikumiem pirms vairākiem ga-
diem, atcerēsies, ka LPS sava kon-
gresa rezolūcijā nevēlējās iekļaut 
punktu, kas aktualizētu jautājumu 
par ceļu slikto kvalitāti no pagas-

tu centriem līdz novada centram 
un nepieciešamību savest šos ce-
ļus kārtībā. Krāslavas pašvaldība 
aktīvi iestājās par to, ka no katra 
pagasta līdz novada centram jābūt 
kvalitatīviem ceļiem gan skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai, gan 
uzņēmējdarbības veicināšanai, gan 
lauksaimnieku un visu citu iedzī-
votāju vajadzībām. Līdz šodienai 
šajā jautājumā esam pavirzījušies 

uz priekšu un mums novadā jau ir 
vairāki acīmredzami uzlaboti ceļa 
posmi, bet es gan neteiktu, ka tas ir 
tikai LPS nopelns - mēs paši mek-
lējām risinājumus. Liels paldies 
par izpratni Satiksmes ministram 
Uldim Augulim. Ceru, ka tagad 
pavirzīsimies vēl tālāk uz priekšu 
novada ceļu sakārtošanā.”

Turpinot par domes lēmumu at-
griezties pašvaldību savienībā, G. 

Upenieks pastāstīja, ka ir ticies ar 
jauno LPS priekšsēdi Gintu Ka-
minski, kurš aicināja Krāslavas 
novadu atgriezties savienībā un 
apsolīja, ka turpmāk LPS ieklausī-
sies ar ceļu sakārtošanu saistītajos 
lūgumos un citos novadam aktuā-
los jautājumos.

G. Upenieks: „ Par piemēru 
ņemsim kaut vai izglītības iestāžu 
reformu, kas sasaucas ar skolēnu 

skaitu klasēs un citām lietām. Ce-
rēsim, ka nebūsim zaudētāji. Gan 
LPS varēja iztikt bez mums, gan 
mēs bez viņiem, tālab būsim go-
dīgi – mūsu balsojums ir pašval-
dības uzticēšanās, ka varam kopā 
virzīties tālāk. Turklāt nekādā kara 
stāvoklī ar LPS nebijām - informā-
cijas apmaiņa notika visus gadus, 
un darbs ritēja.”

Juris Roga

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA ATGRIEŽAS LPS

PAR KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM 

IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu 

Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. 
izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba uzdevums ar izstrādes termi-
ņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

Programmas izstrādes uzdevumi:
defi nēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību ko-

pumu, fi nanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plā-

nošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to 
vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos 
un ieplānotos infrastruktūras projektus;

nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, 
veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.
Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012.–2018. gadam 

var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē kraslava.lv. 
Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: 
inara.dzalbe@kraslava.lv.
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pašvaldības budžets 2018

Izdevumu nosaukums
Izdevumi 

EUR
Izpildinstitūcija 2414157
Krāslavas novada domes pārvalde 1502000
Uzņēmējdarbības attīstībai, jauniešu ideju konkurss, jauniešu nodarbi-

nātība, tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotiem projektiem 74900
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 837257
Sabiedriskā kārtība  un drošība 183892
Krāslavas novada domes pašvaldības policija 98812
Krāslavas novada bāriņtiesa 84517
Ūdrīšu pagasta pārvalde 563
Ekonomiskā darbība 4933635
Krāslavas novada domes pārvalde 38384
projekts LV - LT - BY projekts - Robežšķērsošanas infrastruktūras at-

tīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai  - 
stāvlaukums Paterniekos 1200000

projekts  ERAF 5.6.2. - Loģistikas parka attīstība pierobežā (tehniskais 
projekts) 50000

projekts ERAF 5.6.2. (Latgale) - Ražošanas zonas un saistītās infra-
struktūras izveide Krāslavā, I kārta Tirgus ielas 19,  Indras un Latgales ielu 
ražošanas teritorijas attīstībai 1640898

projekts  ERAF 5.6.2. - Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju 
sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei I  - Tir-
gus 19, Krāslava 350000

projekts  LAD Pamatpakalpojumi- Krāslavas novada pagastu prioritāro 
ceļu pārbūve 838562

projekts  LAD Pamatpakalpojumi II Krāslavas novada stratēģiskā ceļa 
St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve ar viskārtu (2,5km) 47817

projekts LAT - LIT projekts “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Mar-
ket without Borders”) 100000

projekts  LLI-82 “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlat-
vijas un Lietuvas pierobežā” 48000

PA “Krāslavas slimokase” 578634
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 41340
Vides aizsardzība 560796
Krāslavas novada dome-atkritumu apsaimniekošana, pilsētas ielu un 

ceļu uzkopšana 129718
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K” 379431
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 51647
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1406739
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi 470733
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K”- ielu apgaismošana 130961
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 805045
Veselība 279788
Veselības aizsardzības un pieejamības projektu līdzfi nansējums 44693
projekts ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicinā-

šanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā 80000
Kaplavas  pagasta pārvalde 155095
Atpūta, kultūra, reliģija 2427992
Krāslavas novada centrālā bibliotēka 155906
Krāslavas Kultūras nams 149191
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs  127251
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi kopā 507795

t.sk. Novada centrālā bibliotēka, muzejs, kultūras nami 109271
 Sabiedrības informēšana 59889

Reliģija 20000
Krāslavas kultūras, sporta pasākumi 318635

projekts ERAF 5.5.1. - Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu)  re-
konstrukcija 724976

projekts LAD Leader Laimes muzeja ēkas pielāgošana un rekreācijas 
objekta izveide Indras pagastā 85209

projekts  V - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecī-
bas prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE) 100000

projekts  LV - LT Riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties 
uz sporta aktivitātēm” 35000

Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 542664
Izglītība 7152647
Krāslavas novada Izglītības pārvalde 5058988
Pašvaldības izdevumi izglītībai 76630
projekts “PROTI un DARI” 31284
projekts  ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana-stadiona pils parkā  pārbūve 1029723
Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 956022
Sociālā aizsardzība 2057692
Pansionāts “Priedes” 290649
BSRC “Mūsmājas” 212435
Pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 721682
projekts  Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā 84271
Ēkas Gr.Plāteru 6 uzturēšana un pārējie sociālie izdevumi 42889
projekts  LV - LT - BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot 

kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Po-
lockas pašvaldībās” (ENJOY BEING TOGETHER) 100000

ERAF Deinstitucionalizācijas projekts - tehniskie projekti, pieteikuma 
sagatavošana 10000

Krāslavas novada  pagastu pārvaldes 595766
Izdevumi pavisam 21417338
Finansējums -4955578
Budžeta līdzekļu atlikums atlikuma izmaiņas 704054
 Aizņēmums no Valsts kases 4765988
 Aizņēmumu atmaksa 514464

Krāslavas novada dome 491135
Robežnieku  pagasta pārvalde 23329

           PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 
Rādītāja nosaukums Ieņēmumi

 EUR
Nodokļu ieņēmumi kopā 6596940
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5955173
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmu-

mi 477240
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 35780
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 56257
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 3130
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada maksājumi 48320
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem ga-

diem 5020
Azartspēļu nodoklis 16020
Nenodokļu ieņēmumi kopā 74439
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 100
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 

un pagasttiesās 4700
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu ap-

liecinošos dokumentos 1500
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildi-

nāšanu 1300
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1940
Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto ofi ciālo dokumentu 

un apliecinātu to kopiju saņemšanu 577
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1500
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu pub-

liskās vietās 250
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 700
Sodi un sankcijas 7000
Ieņēmumi no  ūdenstilpņu  un zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kar-

tes) 10000
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 480
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasifi cēti 16680
Ieņēmumi no zemes un meža īpašuma pārdošanas 26712
Maksas pakalpojumi kopā 1246547
Ieņēmumi no vecāku maksām 152148
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpo-

jumiem 330
Ieņēmumi par nomu 279408
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 3500
Ieņēmumi no zemes nomas 22600
Pārējie ieņēmumi par  nomu un īri 12144
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 275199
Ieņēmumi no pacientu iemaksām 250000
Ieņēmumi no biļešu realizācijas 6290
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 85000
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 123008
Pārējie iepriekš neklasifi cētie ieņēmumi 36920
Saņemtie valsts  budžeta transferta pārskaitījumi kopā 8543834
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem 2019839
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu fi -

nanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 2262119
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 

fonda 4079975
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti 93301
Norēķini ar citām pašvaldībām par  sniegtajiem pakalpojumiem 88600
Ieņēmumi pavisam 16461760

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA
 IZDEVUMU STRUKTŪRA
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Investīcijas Kopā EUR
IZGLĪTĪBA  
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglī-

tības iestāžu mācību vides uzlabošana - stadiona 
Krāslavas pils parkā pārbūve 1029723

KULTŪRA, SPORTS  
ERAF 5.5.1. Krāslavas pils Amatu mājas (pils 

staļļu)  pārbūve 704976
Citi darbi Krāslavas pils kompleksā - būvpro-

jektu izstrāde, parka stādījumi 20000
LAD Leader Laimes muzeja ēkas pielāgošana 

un rekreācijas objekta izveide Indras pagastā 85209
LV - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicio-

nālo amatniecības prasmju saglabāšana un popu-
larizēšana - amatnieku darbnīcu izveide Krāslavas 
pils staļļos 100000

LV - LT Riska grupas jauniešu sociālā integrā-
cija, balstoties uz sporta aktivitātēm - skeitparka 
izveide Artilērijas ielā 35000

IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS  
LV - LT - BY Robežšķērsošanas infrastruktūras 

attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsoša-
nas procesa uzlabošanai  - stāvlaukuma Paternie-
kos būvniecība 1200000

ERAF 5.6.2. Loģistikas parka attīstība pierobe-
žā - būvprojekta izstrāde 50000

ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas un saistītās infra-
struktūras izveide Krāslavā Indras ielā, I kārta 1708198

ERAF 5.6.2. Pašvaldības īpašumā esošo degra-
dēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un 
privāto investīciju piesaistei - ēkas Tirgus ielā 19, 
Krāslavā, būvprojekts un pārbūve 350000

Krāslavas novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - 
Vilmaņi pārbūve (2,5 km) - virskārta 47817

LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Au-
lejas pagasta prioritārā ceļa Meža Doski - Žau-
nerāni, Kalniešu pagasta prioritārā ceļa Kalnieši 
- Pakuliški, Robežnieku pagasta prioritārā ceļa 
Pleiku apbraucamais ceļš pārbūve, novada stra-
tēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (0,96 
km)  798562

LAD Pamatpakalpojumi  Indras pagasta prio-
ritārā ceļa Vaivodi - Rusakova - Indra, Piedrujas 
pagasta prioritārā ceļa Stremki - Lupandi, Kapla-
vas pagasta pritoritārā ceļa Vecborne - Kaplava 
būvprojektu izstrāde 40000

LV - LT Darba tirgus bez robežām - aprīkojums 
profesionālajai izglītībai 100000

LV - LT Sinerģiskas drošības platformas izveide 
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā - novēro-
šanas kameru iegāde, datu serveris 48000

Pārceltuves ielas  posma remonts Krāslavā* 80000
Tilta pāri Jāņupītei Raiņa ielā Krāslavā pārbūve 250000
Trotuāra remonts tiltam pār Daugavu Krāslavā* 36000
Ceļa no Krāslavas pagasta uz Kombuļu pagastu 

remonts* 20000
Piebrauktuves pie Krāslavas pamatskolas sporta 

zāles remonts * 70000
PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS  
ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības vese-

lības veicināšanai un slimību profi laksei Krāsla-
vas novadā 80000

LV - LT - BY Sociālās iekļautības veicināšana, 
organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot so-
ciālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas paš-
valdībās - multisensorās istabas izveide 100000

ERAF Deinstitucionalizācijas projekts - būv-
projekta izstrāde 10000

LV - LT Degradētās teritorijas - bijušo attīrīša-
nas iekārtu Krāslavā sakārtošana 40000

Zivju fonds - Zivju resursu aizsardzības pasāku-
mu efektivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaiša-
na Krāslavas novada ūdenstilpnēs (Dabas resursu 
nodoklis) 11000

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 4, Krāslavā, no-
jaukšana 55000

* fi nansējums no autoceļu fonda

KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS

 PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS 
2018.GADĀ

aktuālā informācija

Audžuģimene ir ģimene, kas bez vecāku 
gādības palikušam bērnam nodrošina ap-
rūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties 
savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek 
adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. 
Aicinām jūs apdomāt, varbūt jūs varētu kopā 
ar saviem bērniem parūpēties par vēl kādu 
bērnu un dot viņam iespēju augt labvēlīgā 
ģimeniskā vidē?

Kā kļūt par audžuģimeni?
Var kļūt laulātie (persona), kur vienam ir jābūt vecu-

mā no 25 līdz 60 gadiem, iespējami izņēmumi (ja tas ir 
bērna interesēs).

Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu ap-
liecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteik-
tā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī 
ārsta, kurā veselības aprūpē atrodas vismaz 6 mēnešus, 
atzinumu par veselības stāvokli.

Jāiesniedz psihiatra un narkologa atzinums par vese-
lības stāvokli.

Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta 
laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu.

Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) pie-
mērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām 

veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmu-
mu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt audžuģimenes statusu. 

 Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par 
audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā, un in-
formācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus 
(norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek pub-
licēta Labklājības ministrijas tīmekļvietnē. 

 Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums 
starp audžuģimeni un pašvaldību.

No 2018. gada 1. janvāra
Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ie-

skaitot) gadu vecumam ir 215 eiro, bet bērnam vecumā 
no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem - 258 eiro.

Atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākumu pil-
dīšanu ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 EUR 
mēnesī;

ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 EUR 
mēnesī, 

ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 EUR mēnesī.
No 2018. gada 1. janvāra par audžuvecākiem, kuri sa-

ņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
un nav sociāli apdrošinātas personas (nav darba ņēmēji 
vai pašnodarbinātie) tiks veiktas sociālās apdrošināša-
nas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes ap-
drošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.                                                                  

 Ja esat apsvēruši domu un esat motivēti kļūt par au-
džuģimeni, Jūs tiekat aicināti vērsties Krāslavas nova-
da bāriņtiesā Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, vai zvanot 
pa tālruni 65623319. Vairāk informācijas: http://www.
bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/

KĀ KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI?

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma, Tie-
su aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko 
funkcionalitāti, ir izveidojusi bezmaksas pakalpoju-
mu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju 
klātienē uzrakstīt iesniegumu vai elektroniski portālā 
www.zemesgramata.lv  piereģistrēt savu e-pasta adresi, 
uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par 
katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā eso-
šu nekustamo īpašumu. 

Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības 
novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti 
viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais 
īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, 
saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu ne-
kavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašnie-
kam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespē-
jami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, 
lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā 
īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir īpašnie-
kam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts, jo nekustamā 
īpašuma īpašnieks klātienē, rakstot iesniegumu jebkurā 
zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Anto-
nijas ielā 6, Rīgā, var norādīt jebkuru e-pastu, uz kuru 
turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu 
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo 
īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums tiks 
iesniegts Zemesgrāmatā. 

Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.ze-
mesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas lī-
dzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā „Mani dati”, 
apakšsadaļā „Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, iz-
vēlnē – „Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma 
lūgumiem”.

Latvijas Pašvaldību savienība

JAUNS ZEMESGRĀMATU 
BEZMAKSAS PAKALPOJUMS 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2018.gada  II ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, 

jānomaksā līdz 31.03.2018.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

 Slimokases administrācija

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ
 ĪPAŠUMA PIRMO IZSOLI

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja 
Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, 
pārdod pirmajā izsolē Elitai Meilandei piederošo nekustamo īpa-
šumu Sporta ielā 2 k-3 - 2, Krāslavā, Krāslavas novadā, kadas-
tra Nr. 6001 900 0782. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 
48,25 m2 platībā un 4825/61186 kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs: akciju sabiedrība „Reverta”, 
jur. adrese: Rīga, Brīvības iela 148A - 1. Nekustamā īpašuma pie-
spiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 800,00 EUR. 
Izsoles solis: 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievieno-
tās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums - 2018. gada 8. marts plkst.13.00, izso-
les noslēguma datums un laiks - 2018. gada 9. aprīlis pīkst. 13.00. 

Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

NĪN PIRMĀ 
MAKSĀJUMA 
TERMIŅŠ IR 

3. APRĪLIS
Cienījamie nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāji, Krāslavas no-
vada dome atgādina, ka NĪN pirmā 
maksājuma termiņš ir 3. aprīlis. 

Lūdzam savlaicīgi veikt nekusta-
mā īpašuma nodokļa apmaksu.

 Ja nav saņemts maksāšanas pa-
ziņojums, lūdzam vērsties Krāsla-
vas novada domē, 18. kabinetā, 
t.65681766.
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projektu konkursi

PROJEKTU KONKURSS
 KRĀSLAVAS NOVADA JAUNIEŠIEM

Krāslavas novada Izglītības pārvalde izsludina tradicionālo projektu kon-
kursu jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību 
sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fi ziskās un sociālās 
dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekār-
tošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.

Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpār-
valdes, nevalstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jau-
niešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem.

Kopējais jauniešu projektiem pieejamais fi nansējums 2018. gadā - EUR 
4500, maksimālā fi nansējuma summa viena projekta realizēšanai - EUR 300.

Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas novada Izglītības pārvaldei (Sko-
las ielā 7, Krāslavā), līdz 2018. gada 16. martam.

Kontaktpersona: Julianna Moisejenkova, jaunatnes lietu speciāliste (tālr. 
26302442, e-pasts: julianna@kraslava.lv)

IZSLUDINA JAUNIEŠU BIZNESA
 IDEJU PROJEKTU KONKURSU 

Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties biznesa ideju īstenošanā 
un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai 
attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju ra-
šanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Tā ir iespēja talantīgākajiem un 
uzņēmīgākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt finansiālu atbalstu savu 
prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas 
uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, un jaunie 
uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projek-
tu konkursa izsludināšanas dienas. Tāpat būs iespēja piedalīties konkursā arī 
iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem saskaņā ar nolikuma 12.2. un 
12.3. punktā minētajiem noteikumiem, ceļot savu konkurētspēju, attīstot jau-
nus inovatīvus produktus/pakalpojumus.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2018. gada 1. marta līdz 2018. 
gada 9. aprīlim plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas 
novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmēj-
darbības atbalsta projekta koordinatore Agita Ļebedkova, tālr. 65620286, 
28304906, e-pasts: agita.lebedkova@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
interneta tīmekļvietnē www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv;
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietve-

des 3. kabinetā vai Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, 
Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores 12. kabinetā;

j ums tuvākajā pagasta pārvaldē.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu, grāmat-

vedības jautājumiem, projekta uzraudzību notiks 2018. gada 21. martā plkst. 
14.00 Skolas ielā 7, Krāslavā.

ĪSTENO SAVU IDEJU PROJEKTU 
KONKURSĀ „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”!

Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus līdz šī gada 6. aprīlim 
iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam „Iedzīvo-
tāji veido savu vidi”, saņemot līdz 600 eiro lielu pašvaldības budžeta fi nansē-
jumu savām idejām! 

Šogad projektu konkurss tiek rīkots jau desmito gadu un, kā ierasts, tā ak-
tivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram, rotaļu un sporta 
laukumu atjaunošanai un ierīkošanai, pagalmu, baznīcu, kapu un citu publisku 
teritoriju labiekārtošanai utml. Projekta īstenošana plānojama no šī gada jūnija 
līdz septembra beigām.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās 
aizpildīšanai pieejami pašvaldības tīmekļvietnēs www.kraslava.lv un www.
kraslavasvestis.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesako-
ties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.ka-
binetā (tālr. 65620032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

Liela projektu pieteicēju skaita un līdzīgas kvalitātes projektu gadījumā 
priekšroka tiks dota projektiem, kas:

veltīti Latvijas simtgadei; nav saņēmuši fi nansējumu 2009. - 2017. gadu 
konkursos; piesaista papildus līdzfi nansējumu; kuru rezultāti ir pieejami pla-
šākai publikai.

Projektu kvalitāte un arī konkurence ar katru gadu pieaug, tāpēc neaizmirs-
tiet ne tikai aprakstīt savu ideju, bet arī pievienot skices, plānus, fotogrāfi jas 
un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomā-
juši savas ieceres un esat gatavi arī ieviest plānoto! 

Lai iedvesmas pilna projektu rakstīšana!
Ināra Dzalbe, 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

darbi, notikumi, cilvēki

Kā pastāstīja Gunārs Upenieks, sanāksmes laikā 
tika runāts par rīcības plānu Latgales reģiona iz-
augsmei 2018.-2021. gadam.  

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī jautājumam 
saistībā ar šī gada izmaiņām elektroenerģijas cenu 
jomā. 

Gunārs Upenieks: „Esmu gandarīts par to, ka tad, 
kad rodas dažāda veida problēmas, mums izdodas 
iegūt atbildes no valsts pirmajām personām, ku-
ras aicinām uz tikšanos Latgalē. Tika norādīts, ka 
Ekonomikas ministrijai ir uzdots novērst problēmas 
saistībā ar lielajām elektroenerģijas cenām, kas pie-
auga, kad stājās spēkā jaunā obligātās iepirkumu 
komponentes piemērošanas kārtība. Presē jau vai-
rākkārt tika aktualizēts jautājums par „Latvenergo” 
peļņas daļu, kas ir virs plānotā. Tas ir saistīts gan 
ar lietainiem laika apstākļiem, kas ietekmēja elek-
troenerģijas ražošanas un pārdošanas apjomus, gan 
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.” 

Nekad nezaudē savu aktualitāti jautājums par 

ceļu remontu un būvniecību. Kā uzsvēra G. Upe-
nieks, pašlaik apspriešanas stadijā ir jautājums par 
dažu valsts ceļu ar nelielu satiksmes intensitāti no-
došanu pašvaldību pārraudzībā. Par to, kuri valsts 
ceļu posmi tie būs, kādos apstākļos tie tiks nodoti 
vietvaru pārziņā un kāds fi nansējums ir paredzēts 
šim mērķim, pagaidām nav konkrētas informācijas. 

Pēc Latgales plānošanas reģiona Attīstības pado-
mes sēdes Māris Kučinskis, Kaspars Gerhards un 
pašvaldību vadītāji tikās ar LPR Sadarbības komi-
sijas locekļiem. 

„Sadarbības komisijas ietvaros darbojas uzņē-
mējdarbības, izglītības un kultūras nozares pārstāvji 
no dažādiem Latgales novadiem,” pastāstīja Gunārs 
Upenieks. „Viņu viedokļi, zināšanas un pieredze 
palīdz mums risināt savus jautājumus valdības lī-
menī.” 

Elvīra Škutāne , 
foto lpr.gov.lv

TIKA APSPRIESTAS 
LATGALES PAŠVALDĪBU AKTUALITĀTES

2. martā Riebiņos notika Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes 
sanāksme, ko vadīja tās priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Šajā sēdē ar Latgales paš-
valdību vadītājiem tikās Ministru prezidents Māris Kučinskis, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un citas augstas amatpersonas. 

Šonedēļ Krāslavā tika filmēti kadri reži-
sora Viestura Kairiša jaunajai spēlfilmai 
„PIĻSĀTA PI UPIS”, kas top studijā „Ego 
Media”. Uz jautājumiem piekrita atbil-
dēt filmas producents Guntis Trekteris.

- Par pašu fi lmu jau ir daudz rakstīts un 
pateikts, bet ir interesanti uzzināt, kāpēc tieši 
Krāslava tika izvēlēta par vienu no fi lmēšanas 
vietām?

- Tāpēc, ka Krāslava ir skaista pilsēta! Faktiski 
mēs to pilsētu pie upes radām no jauna un tās lie-
lākā daļa būs Krāslava, taču tur būs arī mazliet no 
Ludzas un mazliet no Rēzeknes. Bet Krāslava ir 
galvenā fi lmēšanas vieta tāpēc, ka šeit ir upe. Fil-
mas scenārija pamatā ir Gunara Janovska romāns 
ar tādu pašu nosaukumu – „Pilsēta pie upes”, un 
tur darbība notiek Jēkabpilī. Diemžēl šodien Jē-
kabpils ir tāda, ka tur nav ko fi lmēt šai spēlfi lmai. 
Tur viss ir atjaunots, pilns ar benzīntankiem, liel-
veikaliem pašā pilsētas centrā utt. Faktiski tur nav 
vietas nolikt kameru, viss ir pārveidots. Pie jums 
tomēr vēl ir mazliet saglabājusies pagātnes garša 
un, manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi Krāslavā arī 
turpmāk saglabāt šo autentiskumu un nepārtaisīt 
to par vidusmēra, eiroremonta skartu, garlaicīgu 
pilsētu. Tātad - šeit ir attiecīga ainava, un galvenā 
varoņa Anša māja arī ir šeit, tieši upes krastā, un 
vēl daži objekti, kurus esam pie jums atraduši. 

- Ko var sacīt par Krāslavas aktieriem? Fil-
mā viņu redzēsim daudz?

- Mēs speciāli rīkojām aktieru atlasi Krāslavā, jo 
bija doma, ka ainās, kur ir masu skaiti, mēs iesais-
tām vietējos cilvēkus. Tas patiesībā mums pašiem 
ir ērtāk, jo nav jāved cilvēki no Rīgas un citurie-
nes. Būs daudz krāslaviešu, turklāt viņi būs redza-
mi ne tikai masu skatos, bet arī epizodiskās lomās. 

- Cik viegli  vai grūti jums pie mums fi lmējas?
- Filmējas ļoti viegli un jāsaka milzīgs paldies 

Krāslavas domei par atbalstu mums. Mūs atbalsta 
praktiski visi vietējie dienesti, palīdz sagatavoties 
fi lmēšanai. Īpašu paldies gribu pateikt Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas teritoriālai struktūrvienībai, 
kur mūsu mākslinieki varēja strādāt un izgatavot 

visas nepieciešamās dekorācijas. Viņi pat negrib 
braukt uz Rīgu, jo tik labos apstākļos nekad nav 
strādājuši.

- Kas fi nansē fi lmu? 
- Uz šodienu ir tā: mūs ir atbalstījis Nacionā-

lā Kino centrs un Čehijas Valsts kino fonds. Starp 
citu, šodien kopā ar mums ir čehu kolēģi, kas 
gādā par skaņas ierakstīšanu. Vēl gaidām, ko par 
fi nansējumu mums atbildēs Lietuva. Bet būs vēl 
jāmeklē fi nansējums, jo fi lma ir ļoti, ļoti dārga - 
pēc aptuveniem aprēķiniem pusotrs miljons eiro. 
Tas tamdēļ, ka ir ļoti daudz dekorāciju, ļoti daudz 
jābūvē, fi lmā iesaistīti masu skatu dalībnieki, līdz 
ar to vajag nodrošināt daudzas lietas. 

- Varat pateikt, kad fi lma būs gatava?
- Aptuveni nākamā gada beigās. 
- Vai Krāslava būs to pilsētu skaitā, kur no-

tiks fi lmas pirmizrāde?
- Domāju, noteikti būs, bet šobrīd vēl negribu 

apsolīt kurā dienā tieši. Ņemot vērā to lielo atbal-
stu, ko esam saņēmuši, un to, ka Krāslava visiem 
fi lmēšanas grupas dalībniekiem ļoti iepatikusies. 
Krāslava tomēr ir patālu no Rīgas, un daudzi gru-
pas dalībnieki vai nu vispār šeit nav bijuši vai ļoti 
sen bijuši. Man šķiet, mēs visi esam iemīlējušies 
jūsu pilsētā.

- Laikam jau atbrauksiet vēlreiz?
- Vismaz vienreiz noteikti, jo jāfi lmē ainas uz kuģa, 

ar kuru brauksim pa upi.  Tad mums ir vasaras pe-
riods fi lmēšanā. Iespējams, būsim pat divas reizes. 

Juris Roga, 
Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVA IR GALVENĀ FILMĒŠANAS VIETA
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- Kā nonācāt pie domas pildīt audžuģi-
menes pienākumu?

- Es nāku no lielas ģimenes, kur nemitīgi 
apgrozījās sveši bērni, un tālab neredzu ne-
kādas problēmas arī pašai audzināt bērnus, 
par kuriem ir nepieciešams parūpēties, dot 
ģimenes siltumu. Manā dzimtā gādību par 
audžubērniem uzsāka jau mana mamma 
Anna, kura nebaidījās savā ģimenē uzņemt 
svešus bērnus. Es ar prieku sekoju viņam 
piemēram. Tas laikam ir ģimenes kupluma 
sauciens, jo pati esmu no kuplas ģimenes, 
tāpēc man ir nepieciešams šis bērnu radī-
tais troksnis un jautrība, lai nebūtu garlaicī-
gi. Bet pats galvenais ir iespēja dot viņiem 
savu mīlestību, gādību un ģimenisko siltu-
mu, kas šobrīd šiem bērniem ir visvairāk 
nepieciešams. Šodien pie mums dzīvo trīs 
audžubērni, bet kopumā mūsu ģimene ir 
devusi patvērumu jau 13 audžubērniem. 

- Vai kaut kā īpaši gatavojāties uzņemt 
savā ģimenē svešu bērnu? 

- Protams, ir jāsagatavojas! Te nav runa 
tikai par telpām – četristabu dzīvoklī pietiek 
vietas visiem. Bērni no svešām ģimenēm 
atnāk ar audzināšanas un citām problēmām, 
atnāk nobijušies, dusmīgi, raudulīgi un ne-
kontaktējas. Katram bērnam ir izveidojies 
savs priekšstats par dzīvi, ne jau tas labā-
kais. Tad stāsti, rādi, dari kopā, lai kaut ko 
mainītu. Kamēr viss nostājas vietās, paiet 
mēnesis, divi, pusgads - kā ar kuru. Piemē-
ram, dažs ir gulējis skapī un grib tā turpināt. 
Nākas samīļot un pacietīgi stāstīt – nē, tev 
būs sava gulta! Ir vajadzīgs laiks, lai viņi 
atbrīvotos no pagātnes nastas un iedzīvotos, 
aprastu ar jauno ģimeni un mājām. Pama-
zām, izpētot visu sev apkārt, redzot pārējo 
ģimenes locekļu gādību, rūpes un mīlestī-
bu, viņi atmaigst, paliek drošāki, sāk saukt 
audžuģimenes vecākus par mammu un tēti. 
Aizkustinoši ir, kad bērns saka: „Mamma, 
es palīdzēšu izmazgāt traukus.” Citreiz es 
slauku grīdu un pēc manis pavisam mazi-
ņā meitiņa jau velk slotu – arī viņa slaucīs 
kopā ar mani! 

Reizēm cilvēki man jautā – kā, tu ar visu 
tiec galā? Manā ģimenē bērni ātri pielāgo-
jas, reizēm pat nedēļas laikā. Bet nevar būt 
tā, ka jau nākamajā dienā viss būs, kā vajag. 
Gadās, ka pašā pirmajā mirklī bērns negrib 
pie mums palikt, bet ierauga, ka šeit ir vēl 
citi bērni, kas nāk komunicēt, un viss nostā-
jas savās vietās. Radot ģimenes kopīguma 
sajūtu, pacietīgi runājoties, stāstot, rotaļā-
joties visiem kopā, izmantojot psihologa 
palīdzību, visu var atrisināt. Ir iespēja katru 
mēnesi apmeklēt arī atbalsta grupu, kur var 
pastāstīt par savu problēmu un sāpi. 

- Vai jūsu pašas bērni viegli sadzīvo ar 
svešajiem?

- Viss ir labākajā kārtībā. Protams, bēr-
ni ir bērni, bet kopumā viņi māk sadzīvot 
ļoti, ļoti labi. Kad kāds no audžubērniem 

ir projām, manējie mudina ņemt jaunus: 
„Mamma, kad mums mājās atkal būs vai-
rāk bērnu?” Saku, ka jāpagaida, bet meita 
aicina zvanīt tantēm, kuras lemj, un prasīt, 
lai ātrāk. Viņiem tas arī nepieciešams, jo ir 
pieraduši par kādu rūpēties. Mums pašiem 
draudzīga ģimene, un audžubērniem esam 
piemērs. Draudzība un mīlestība ir ļoti sva-
rīga, lai viņi iemācās, kā ir jārūpējas vie-
nam par otru.

- Liela ģimene – lieli fi nansiāli izdevu-
mi. Vai jūtat valsts atbalstu?

- Valsts atbalsts no šī gada ir mazliet pie-
audzis, bet agrāk krietni vairāk bija jāpaļau-
jas uz to, ko pats vari nopelnīt. Vislielākie 
izdevumi ir ēdienam un apģērbam, izdevu-
mi skolai nav tie lielākie. Protams, bērniem 
gribas un vajag kaut kādas izklaides. Brau-
cam ekskursijās, bijām Latvijas lielākajās 

pilsētās – Daugavpilī un Rīgā. Ar savu au-
totransportu esam izbraukājuši apkārtējos 
ezerus, atpūtušies pie dabas arī teltīs. Cen-
šamies dažādot, lai bērniem lielāks prieks. 
Dažreiz bērniem ir vēlmes, kuras nevar uz-
reiz izpildīt. Tad pacietīgi, ar mīlestību stās-
tu, ka šodien to nevar, jāpaciešas, citreiz. 

Atgriežoties pie jautājuma par valsts at-
balstu audžuģimenēm, gribu akcentēt, ka 
mums ļoti pietrūkst sociālo garantiju. Vis-
lielākās bažas rada fakts, ka audžuģimenes 
statuss netiek ņemts vērā pensiju aprēķinā. 
Tai pašā laikā ir jāveltī daudz laika šiem 
bērniem, neizdodas to apvienot ar algotu 
darbu. Pietrūkst arī skaidrojošas informāci-
jas par to, kā kļūt par audžuģimeni. 

- Pastāstiet par savu pieredzi, cik viegli 
vai grūti kļūt par audžuģimeni? 

- Tikai ar vēlmi ir par maz – uzreiz ne-

viens bērnu nedod audzināt, un tā ir gara 
procedūra. Lai pretendētu uz audžuģimenes 
statusu, jābūt atbilstošā vecumā, nepiecie-
šams iesniegums bāriņtiesai, jāsaņem psi-
hiatra, narkologa un psihologa atzinums, 
bāriņtiesa apseko dzīvesvietu. Vēl ir jāiziet 
speciāli kursi un jānokārto eksāmens. Pro-
tams, vajag arī otras pusītes piekrišanu. Tad 
braucam iepazīties ar bērnu uz krīzes cen-
tru, aprūpes centru vai bērnunamu. Brau-
cam vienreiz, otrreiz, trešoreiz - cik nepie-
ciešams. Ja viss ir labi, bērns nonāk mūsu 
ģimenē. Mēs uzņemam bērnus no Daugav-
pils, jo laika gaitā ir izveidojusies cieša sa-
darbība ar Daugavpils bāriņtiesu. Bija bērni 
arī no citām vietām, bet visvairāk tieši no 
Daugavpils. Manuprāt, tas ir labs variants 
arī tāpēc, ka tā ir mierīgāk bērniem un pa-
šiem. Ja būtu vietējie, tad viņu vecāki var-
būt ik dienu klauvētu pie mūsu durvīm, un 
nevienam tāds stress par labu nenāktu. Lai 
atbrauktu no Daugavpils, tomēr jābūt lielā-
kai motivācijai, jāmēro patāls ceļš, attiecīgi 
jāsagatavojas tikšanās brīdim utt. 

Savulaik izskatīju iespēju adoptēt kādu 
bērnu, bet nebija pārliecības, ka varēšu būt 
viņa vecāks visu mūžu. Vismaz pagaidām 
tam neesmu gatava. Manuprāt, šobrīd au-
džuģimenes statuss ir labākais variants, ar 
ko varu palīdzēt. Mans novēlējums ir ne-
baidīties un uzdrīkstēties pieņemt savā ģi-
menē grūtībās nonākušos bērnus. 

- Ko ģimenei nākas ziedot, uzņemot 
svešus bērnus?

- Savu brīvo laiku, kura atliks daudz, 
daudz mazāk. Faktiski ir jābūt gatavam 
praktiski visas 24 stundas veltīt bērniem. 
Otra lieta, kas noteikti jāņem vērā un ar ko 
jārēķinās – sveši bērni ir ar saviem niķiem, 
stiķiem un ir pabijuši dažādās sarežģītās 
situācijās. Jābūt ļoti pacietīgam - jāklausās 
un jāieklausās, jārunā un jārunā, jo tikai 
sarunu ceļā ir jāatrod kopsaucējs. Tas nav 
vienkāršs uzdevums, un, risinājumu meklē-
jot, jāveltī daudz laika bērnam, bet nekādā 
gadījumā nedrīkst rīkoties drastiskām me-
todēm. Vislielākais gandarījums ir redzēt, 
kā bērni mainās, sadraudzējas ar citiem un 
pēc laika faktiski vairs nevēlas pamest sa-
vas jaunās mājas. 

- Kā ir, kad jāšķiras no audžubērniem?
- Laika gaitā ļoti pieķeramies viens ot-

ram. Šķiršanās ir ļoti skumīgs brīdis, birst 
asaras. Bet ar to jārēķinās - bioloģiskie ve-
cāki izlabo savas kļūdas, Bāriņtiesa bērnu 
viņiem atdot. Dažreiz gadās, ka bērnu at-
dod adopcijā, ja viņš kļuvis juridiski brīvs. 
Audžubērni mūsu ģimenē uzturas vidēji 
piecus gadus, līdz pēc Bāriņtiesas lēmuma 
bērns atgriežas bioloģiskajā ģimene. Parasti 
arī turpmāk uzturam kontaktus ar bērnu un 
vecākiem, izņemot atsevišķus gadījumus, 
kad vecāki vispār negrib sazināties. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga, 
autora foto

intervija SVEŠU BĒRNU PIEŅEMT KĀ SAVU
Audžuģimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina 

aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav ie-
spējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Viena no audžuģime-
nes statusu ieguvušajām ir arī krāslaviete Sarmīte Boka, kura piekrita pastāstīt 
par savu pieredzi audzinot ģimenē svešus bērnus, lai iedrošinātu līdzcilvēkus 
spert līdzīgi soli. 

Sarmīte nāk no Preiļu puses (mājas „Rītiņi”), kur pagāja pašas bērnība. Sko-
las gaitas Sarmīte sāka Preiļu novada Aizkalnes pamatskolā, pēc tam turpināja 
izglītoties Jaunaglonas arodvidusskolā, kuru diemžēl nepabeidza. Par savu nā-
kamo dzīvesvietu viņa izvēlējās Krāslavu, kur uz pastāvīgu dzīvi jau bija iekār-
tojusies viena no māsām. Līdz ar to Krāslava Sarmītei nebūt nebija pilnīgi sveša 
un nepazīstama pilsēta, kuru viņa ieraudzīja ļoti skaistu un nesteidzīgu, kas 
saskanēja ar laukos ierasto dzīves ritmu. Sarmīte ir strādājusi par klientu ap-
kalpošanas operatori biznesa jomā, šobrīd – algotu darbu nestrādā, jo tam ne-
atliek laika. Sarmītes vecākajai meitai ir 15 gadi, dēlam - 12 gadi un jaunākajai 
meitai 8 gadi, visi mācās Krāslavas poļu pamatskolā. Viņu vecākiem nav poļu 
saknes, bet no lauku vides nākušajiem bērniem bija grūti iejusties Krāslavas 
pamatskolas lielajā kolektīvā, tāpēc priekšroka tika atdota poļu pamatskolai. 
Ģimenē aug trīs atvases, bet Sarmīte rūpējas arī par vairākiem audžubērniem.

Pasākums „Krāslavas novada uz-
ņēmējs”, ko pašvaldība rīko gada 
beigās, jau ir kļuvis par labu tradī-
ciju mūsu novadā. Tā ir laba iespēja 
apbalvot labākos un veiksmīgākos 
uzņēmējus, kā arī iepazīties ar jau-
niem biznesa virzieniem novadā. 

Pašvaldība godina uzņēmējus 
dažādās nominācijās. 2017. gada 
beigās par jaunu darba vietu ra-
dīšanu tika apbalvots suši bāra 
„Tokyo Town” īpašnieks Vjačeslavs 
Volkovs. 

Šī suši bāra mājīgo atmosfēru un daudz-
veidīgo ēdienkarti daudzi krāslavieši un 
pilsētas viesi iecienījuši jau kopš atklāšanas 
dienas. 

„Tokyo Town” viesus piesaista arī kāda 
īpaša suši bāra iezīme – ēdienkarte, ko pie-
dāvā saviem apmeklētājiem šī iestāde, re-
gulāri tiek mainīta un papildināta. Neskato-
ties uz to, ka „Tokyo Town” statuss ir suši 
bārs, šeit tiek piedāvāti ne tikai suši, bet arī 

citi ēdieni, tai skaitā Eiropas virtuves ēdie-
ni, kā arī bērnu ēdienkarte. Turklāt šeit ir 
plaša garšīgu tēju izvēle, laba kafi ja, Japā-
nas un Eiropas tradicionālie dzērieni, alus. 

Nesen „Tokyo Town” ir izstrādājis jaunu 
piedāvājumu saviem viesiem - no otrdienas 
līdz piektdienai no plkst.12.00 līdz 16.00 
suši bārs aicina krāslaviešus un pilsētas 
viesus uz biznesa pusdienām, un to cena 
atkarībā no ēdienkartes ir 3,50 - 4,50 eiro. 
Piedāvājumā iekļauti mājas virtuves ēdieni 
- zupa, karstais ēdiens un citronūdens. 

Biznesa pusdienas ir īpašas ar to, ka 
ēdienkartē tiek piedāvāti arī austrumu vir-
tuves ēdieni. 

„Lai izstrādātu šo ēdienkarti, mēs uzaici-
nājām šefpavāru no Indijas Vinodu Kuma-
ru, kas ne tikai piedāvāja mums ēdienkartes 
sastāvdaļas, bet arī apmācīja mūsu pavārus 
un atklāja dažus ēdienu gatavošanas no-
slēpumus,” pastāstīja Vjačeslavs Volkovs. 
„Mūsu viesiem mēs piedāvājam vistas 
gaļu, liellopu gaļu vai cūkgaļu un piede-
vas – kartupeļus vai rīsus. Katru nedēļu tiek 

piedāvāta arī jauna mērce. Ja ir vēlēšanās, 
kompleksās pusdienas var paņemt līdzi, 
par iepakojumu būs jāpiemaksā tikai 0,60 
eiro.” 

Biznesa pusdienas nav v ienīgais suši bāra 
jaunums. Kopš nesena laika „Tokyo Town” 
piedāvā savas telpas banketu rīkošanai ar 
viesu skaitu līdz 15 cilvēkiem. Banketa 
ēdienkartē tie iekļauti tradicionālie ēdieni 
atkarībā no pasūtījuma. 

Sākoties pavasara-vasaras sezonai, 
krāslaviešiem un pilsētas viesiem tiks pie-
dāvāta iespēja iedzert tasi kafi jas vai ieturēt 
maltīti, baudot sauli un svaigu gaisu, - suši 
bāra saimnieki plāno uzstādīt galdus lauku-
mā pie ieejas ēkā. 

Veikt pasūtījumu, kā arī saņemt citu in-
formāciju par suši bāra „Tokyo Town” pa-
kalpojumiem var pa tālr. 20209065. 

Elvīra Škutāne 
P. S. Nevaru nepadalīties savos iespaidos 

par biznesa pusdienām – ātras, garšīgas, 
vieglas, bet sātīgas. Atnākšu vēlreiz.

ĒDIENKARTE NO INDIJAS SEFPAVĀRA?! IR VĒRTS PAGARŠOT! 
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ROTĀSIMIES KRĀSLAVAS 3X3!

Laikā, kad Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā izskanēs simtgades Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts, Krāslavā 
ieskanēsies pirmais no diviem Vispasaules latviešu ģimeņu saietiem 3x3 
Latvijā 2018. gadā. Krāslavieši saieta saimnieku godā būs pirmo rei-
zi. 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! Šī ir mana rota! Un tikai es esmu šīs rotas kalējs un 
glabātājs!” 

Uz nedēļu par saieta mājvietu kļūs Krāslavas pamatskola un Krāslavas 
Valsts ģimnāzija. Pasākumi un citas aktivitātes notiks Grāfa Plātera jeb 
Krāslavas pils teritorijā, kas ir 18. gadsimta valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. To ieskauj saimniecības ēkas un pils parks. Parkā valda 
barokāli romantiska noskaņa, un, tur pastaigājoties, var baudīt unikālo 
skatu uz Daugavas lokiem un Krāslavas pilsētu.

Krāslavas saieta pamattēma ir ROTA. Rota kā garīgs spēks, dvēseles 
kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Rota kā tautas vienotība un 
spēks. Rota it visur: cilvēkos, dabā un notikumos.

Saieta ievirzēs rotāsim sevi, apkārtējos un Tēvzemi. Tam esam sarū-
pējuši īpaši daudzveidīgas ievirzes (nodarbības), lai katrs varētu izvēlē-
ties sev tīkamāko. Būs iespēja izzināt Latgales kultūrvides konceptu ar 
Ilgu Šuplinsku. Latviešu likteņstāstus stāstīs Lelde Neimane. Ar Jāni Ati 
Krūmiņu aplūkosim latviešu godus no vissenākajiem laikiem  līdz mūs-
dienām. Ieskatu žurnālistikas pasaulē sniegs Ansis Bogustovs un Daiga 
Bitiniece, savukārt savus spēka avotus smelties varēs kopā ar Aloidu 
Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Viena no saieta ieviržu klāsta nemainīga-
jām vērtībām arī šogad būs ģimeņu seminārs ar Līgu Ruperti un Māru 
Tupesi, bet kopā ar Andri Tomašūnu varēs doties pie Krāslavas novada 
interesantajiem un nozīmīgajiem cilvēkiem. Lolita Lūse sievām sniegs 
padomus no saimnieču pūra, savukārt kopā ar Albertu Rokpelni pētīsim 
modernā latvieša dziesmu rotu.

Sajust Krāslavas augu un bišu spēku varēsi, dodoties uz vietējo saim-
niecību pie Ivara Geibas vai kopā ar Annu Āzi dodoties meža takās. Pie 
Daiņa Rakstiņa uzzināsi, kā pļavas smaržu var saglabāt, vārot Latgales 
tradicionālo alu.

Kā ierasts, būs arī iespēja darināt pašu sadzīvei noderīgas lietas. Katrs 
saieta dalībnieks varēs izvēlēties starp iespēju izmēģināt roku Latgales 
tradicionālajā keramikā podnieka Valda Pauliņa uzraudzībā vai iemācī-
ties darināt māla bungas ar Madaru Bartkeviču, šūdināt lina kreklu pie 
Madaras Briedes, veidot arheoloģiskās rotas Pētera Ločmeļa un Mārti-
ņa Pundura uzraudzībā. Agrita un Māra Krieviņas ierādīs, kā pagatavot 
pastalas un skaistas ādas rotas, savukārt Dace Miezīte mācīs, kā aust 
ceļu jostu. 

Vieglāku un gaisīgāku materiālu cienītāji varēs izpausties papīru 
ziedu un lampu izgatavošanā. Meitu un sievu rotu - vainagu varēsi iz-
gatavot kroņu darbnīcā pie Zandas Zvīgules, vai kopā ar Līgu Reiteri 
doties pļavās, pinot ziedu vainagus. Izzināt sevi varēsi pie Jura Joneļa 
skatuviskajā meistarība, bet izkopt valodas prasmi - pie Ārijas Liepiņas 
- Stūrnieces. Māmiņas ar mazulīšiem līdz divu gadu vecumam aicinātas 
uz sarunām par sev svarīgo un veidot sapņu ķērājus. Bērni no 3 līdz 6 
gadu vecumam apvienos patīkamo ar lietderīgo - dabas pētnieku, krāsu 
pētnieku un rotaļu pētnieku ievirzēs. Bērni no 7 līdz 14 gadiem varēs 
doties vienā solī ar dabu, mācīties meža takās, izdzīvot Krāslavas teikas 
un pasakas, veidot animācijas fi lmiņu, darboties videi draudzīgo tērpu 
darbnīcā, izrotāt ikdienu un veidot savu koka ieroci.

Pievakarē – radošo darbnīcu rinda – dekori no dabas materiāliem, 
Krāslavas meistarstiķis, fl oristika, vietējās tradīcijas, iespēja izdziedāt 
skaistākās dziesmas korī, kā arī dažādas sporta aktivitātes gan stadionā, 
gan Daugavā. 

Vakaros koncerti - skatīsimies Dziesmusvētku un deju svētku noslē-
guma tiešraidi no Mežaparka estrādes, būs vietējie un viesmākslinieki, 
prāta spēles, nakts diskusijas un citi aizraujoši pasākumi. Dienas izskaņa 
ar nīkšanu un dančiem.

Saietu veidojam mēs – Ilze un Lauris Cekuli kopā ar bērniem Loriju, 
Ako Kārli, Loti un Elzu Hermīni. Šis ir pirmais mūsu organizētais sa-
iets, par ko esam ļoti pagodināti un lepni. Mūsu ģimenes pamatvērtība 
ir kopā būšana, savas tautas spēka un gudrības turēšana godā. Augstu 
vērtējam sirds gaišumu, gudrību un godīgumu, kā arī labu humora izjū-
tu. Savus bērnus audzinām pēc principa „no sirds uz sirdi” ne tikai ņemt, 
bet arī dot, cienīt un godāt. Pēc tāda paša principa arī veidojam saietu. 
Lai darbs ritētu raitāk, talkā aicinājām stipru un latvisku ģimeni – Ievu 
un Robertu Treimaņus ar bērniem Laumu, Elzu, Valteru un Eduardu.

Mēs ticam un zinām, ka stipras ģimenes ir Latvijas rota.
Tiksimies Latgales rotā Krāslavā - vietā, kur iepukstas Latvijas sirds!
Pateicoties Krāslavas novada domei, Krāslavas novada iedzīvotājiem 

tiek piedāvāta šāda dalības maksa - 15 eiro, ģimenēm (vecākiem ar ne-
pilngadīgajiem bērniem) - 35 eiro. Krāslavas novada iedzīvotājus ai-
cinām pieteikties ar e-pasta starpniecību - jutta@inbox.lv. Motivācijas 
vēstulē ir jāpastāsta mums, kādēļ latvietība jums ir svarīga, kā arī kādēļ 
jūsu ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3x3 saietā. Kas ir jūsu rota? Pie-
teikties var līdz 1. maijam.

3x3 Krāslavas radošā grupa

Cienījamie Krāslavas novada dziedošie ļaudis! 
Šogad aprīlī aprit 95 gadi, kopš Krāslavai piešķirtas 

pilsētas tiesības, kaut arī kā apdzīvota vieta tā rakstos 
minēta jau pirms vairākiem simtiem gadu. Šogad no-
vembrī svinēsim mūsu valsts simtgadi.

Kāpēc lai neatsauktos jauniem izaicinājumiem un 
iespējām un izmēģinātu sevi dziedātāja statusā?

Konkursā aicināti ņemt dalību visi, kuri jūtas droši 
par savu dziedātprasmi un varēšanu.

Mūsu konkursa devīze – „Vienā laivā mūsu sirdis 
dzied” – jau pasaka priekšā, ka dziedāsim visās valo-
dās, kurās ikdienā runā mūsu pilsēta.

Vēlamies konkursā dzirdēt estrādes dziesmas, tau-
tas mūziku un pašu radītu orģinālmūziku. 

Būsim priecīgi dzirdēt arī dziesmas, kas darījušas 
mūs stiprus un turējušas tautu pie cerības!

Repertuāra izvēle ir katra dalībnieka ziņā.

Konkursa žūrijas komisijas sastāvs tiks paziņots 
2018. gada 19. martā.

Labākajiem individuālajiem izpildītājiem un an-
sambļiem tiks dota iespēja piedalīties Krāslavas pilsē-
tas 95 gadu jubilejas pasākumos š.g. aprīlī.

Dziesmu fonogrammas nav jāiesūta, tās būs jāņem 
līdzi uz konkursu MP3 failu, CD formātā (rezerves va-
riantu ieteicams ņemt līdzi zibatmiņā).

Uz tikšanos 2018. gada 23. martā Krāslavas Kultū-
ras namā!

Vairāk informācijas pa tālr. + 37125612008 (Volde-
mārs Varslavāns); +371 26163661 (Inga Kavinska).

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama 
kraslava.lv un kraslavasvestis.lv

Konkursa organizators - 
Krāslavas Kultūras nams

kultūra JAUNS KONKURSS
 „VIENĀ LAIVĀ MŪSU SIRDIS DZIED” IR KLĀT!

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzve-
dumam „Māras zeme”, šobrīd visā Latvijā 
notiek repertuāra apguve. Krāslavas deju 
apriņķa skate notika 3. martā, savu gata-
vību svētkiem apliecināja 10 mūsu novada 
deju kolektīvi.

 Mūsu kolektīvus vērtēja žūrijas komisija: Zanda 
Mūrniece – komisijas priekšsēdētāja, horeogrāfe, 
Dejas nozares konsultatīvās padomes vadītāja, 
Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes locekle, 
deju svētku virsvadītāja, Jānis Purviņš – horeogrāfs, 
deju lieluzveduma „Māras zeme” mākslinieciskais 
vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas deju 
apriņķu virsvadītājs, Jānis Ērglis – horeogrāfs, 
deju lieluzveduma „Māras zeme” mākslinieciskais 
vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Agris Daņiļevičs 
– horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs, Ilmārs Dreļs – 
horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs, Rēzeknes deju 
apriņķa virsvadītājs, Taiga Ludborža – horeogrāfe, 
deju svētku virsvadītāja, Limbažu deju apriņķa 
virsvadītāja, Gunta Skuja – horeogrāfe, deju 
svētku virsvadītāja, koncerta „Vēl simts gadi dejai” 
mākslinieciskā vadītāja.

 Žūrijas vērtējums bija stingrs, bet visi mūsu 
kolektīvi saņēma ceļazīmi uz republikāniskajiem 
svētkiem!

 III pakāpes diplomu saņēma Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Rakari”, vadītāja 

Ingrīda Grišāne.
 II pakāpes diplomi tika piešķirti:
Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešu 

deju kolektīvam „Jumis”, vadītāja Ingrīda 
Grišāne, Krāslavas BJC deju kolektīvam „Raita”, 
vadītāja Valda Timule, Krāslavas Kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvam „Raita”, vadītāja 
Valda Timule, Izvaltas pagasta pārvaldes senioru 
deju kolektīvam „Šaltupe”, vadītāja Inga Leikuma.

 I pakāpes diplomi tika piešķirti:
Krāslavas pamatskolas un BJC bērnu 

deju kolektīvam „Pastaliņas”, vadītāja 
Valda Timule, Krāslavas KN jauniešu 
deju kolektīvam „Raita”, vadītāja Valda 
Timule, Izvaltas pagasta Tautas nama jauniešu 
deju kolektīvam „Rudņa”, vadītāja Ligita 
Pelnika, Krāslavas KN vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Jautraviņa”, vadītājs 
Jāzeps Ornicāns,  Krāslavas KN senioru deju 
kolektīvam „Rūtoj”, vadītājs Jāzeps Ornicāns.

 Paldies dejotājiem, kolektīvu vadītājiem un deju 
apriņķa virsvadītājai Valdai Timulei par ieguldīto 
darbu un emocijām.

 Tie, kuri iegādājās biļetes uz svētku koncertiem, 
varēs vērot mūsu dejotājus klātienē, bet pārējie pie 
tālrāžu ekrāniem līdzi just savējiem.

Lai raits dejas solis svētkos!
Inga Kavinska

DEJU SKATES REZULTĀTI

Februārī Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā tika ierīkota Inā-
ras Pauliņas pašdarinātu rotaslietu 
izstāde „Tieksme pēc skaistuma”. 
Ināras lielo aizraušanos ar rok-
darbiem apliecina viņas darinātās 
diegu jeb simegrāfi jas gleznas un 
no pērlītēm veidotās rokassprā-
dzes, krelles, auskari un citas ro-
taslietas. 

Pēc pamata profesijas Ināra ir 
diplomēta bioloģijas skolotāja, 
taču pēc Piedrujas pamatskolas 
slēgšanas pārkvalifi cējās par bib-
liotekāri un šobrīd strādā nova-
da centrālajā bibliotēkā. Sarīkot 
pašdarinātu rotaslietu izstādi viņu 
pamudināja kolēģes. Šī gan nav 
viņas pirmā izstāde.

„Savā pirmajā izstādē, kas no-
tika pirms vairākiem gadiem, es 
izstādīju simegrāfi jas gleznas,” 
stāsta sarunbiedrene. „Šai teh-
nikai pievērsos aptuveni pirms 
10 gadiem, kad meita Daina bija 
skolas vecumā. Kādu dienu Daina 
man lūdza palīdzību rokdarbos. 
Palīdzot viņai, es arī pati aizrāvos 
ar simegrāfi jas gleznu darināšanu, 
bet visai drīz šo nodarbi pametu. 
Gleznas top ilgi - vispirms ar īle-

nu izdur caurumiņus, un tad rūpīgi 
jāstrādā ar diegu, līdz top perfekts 
raksts, kuru var atrast rokdarbu 
žurnālos un plašajos interneta re-
sursos.

Vienudien bibliotēkā tika or-
ganizēta kādas novada iedzīvotā-
jas pērļu darbu izstāde. Diemžēl 
viņas vārdu neatceros, bet tieši 
pateicoties viņas smalkajiem dar-
biem ieinteresējos par pērļošanu. 
Nopirku pērlītes, sāku meklēt in-
formāciju internetā un pamazām 
apguvu šīs prasmes, ka varēju 
sarīkot jau otru pašdarinātu rotas-
lietu izstādi „Kad uzzied pērles”. 
Laika gaitā esmu radījusi 300 dar-
bu pērļošanas tehnikā, šajā izstādē 
apskatāmi 38 pēdējie darbi. Ta-
gadējā izstādē simboliski apvie-
notas abas divas iepriekšējās, jo 
simegrāfi jas gleznas vairs neda-
rinu,  un šodien izstādē redzamās 
ir no agrākajiem gadiem. Gleznas 
ļoti labi izdaiļo mājas vai dzīvokļa 
sienas, bet mani tās neaizrauj tik 
stipri, kā pērļošana. Pat adīšana 
interesē mazāk.”

Vai 300 rotaslietu no pērlītēm 
ir daudz? Ināra ļauj katram pašam 
to izvērtēt. Vienkārša rotaslieta ir 

viena vakara darbs, bet viņas ko-
lekcijā lielākoties bijušas tādas, 
kas top nedēļu un divas, turklāt 
jāņem vērā, ka šim hobijam var 
veltīt tikai vakarus un brīvdienas. 

Starp citu, Ināra nebūt nejūtas 
zaudējusi saikni arī ar skolotājas 
profesiju, arī tagad viņai gadās 
iejusties šajā lomā un bibliotēkas 
apmeklētājiem pamācīt datora 
lietošanu, vai kādai interesentu 
grupai pamācīt rokdarbus. Arī 
bibliotekāres darbā var samek-
lēt paralēles ar skolotāja arodu – 
abiem nākas strādāt ar grāmatām 
un cilvēkiem – lieliem un maziem. 

Juris Roga, autora foto

TREŠĀ   IZSTĀDE - APVIENOJOŠA
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 „MENUETS”
 IZCĪNA TREŠO VIETU

Arī šogad februārī Špoģu Mūzikas un māks-
las skola organizēja netradicionālo modes ska-
ti – konkursu, kura tēma bija „Caur gadsimtu 
prizmu”. Modes skatē piedalījās Latgales, Lie-
tuvas un Baltkrievijas mākslas skolu audzēkņi, 
kopumā žūrija novērtēja 18 tērpu kolekcijas. 

Pasākumā piedalījās arī Krāslavas Mākslas 
skolas 4. un 6. klases audzēkņi, kuri gleznoša-
nas skolotājas Maija Šuļgas un mākslas vēstu-
res skolotājas Irēnas Pauliņas vadībā sagatavo-
ja konkursam divas kolekcijas: četrklasnieku 
kolekcija „Vēdekļa mājiens tumšā vakarā dziļā 
Latgales nostūrī” tika radīta japāņu papīra lo-
cīšanas tehnikā - origami; sešklasnieku dari-
nātajā kolekcijā „Menuets” bija ietverta ideja 
- apģērbs papīra lellei, kas tika veidots rokoko 
stilā. Klāt apģērbam bērni izveidoja arī rokoko 
stila parūkas papīra plastikā. Tieši ar šo kolek-
ciju tika izcīnīta 3. vieta. 

Krāslavas Mākslas skolas pedagoģe Maija 
Šuļga pastāstīja, ka ar katru gadu konkurence 
kļūst arvien sīvāka, turklāt šim konkursam jau 
ir starptautiskā pieskaņa. Ir liels gandarījums 
par 6. klases audzēkņu panākumu, taču arī 4. 
klases kolekcija bija laba un bija pamanāma uz 
kopējā fona. 

Maija: „Uz konkursu - skati braucām ar 
domu, ka kāda no mūsu kolekcijām iegūs god-
algotu vietu, jo tas ir svarīgs mērķis, ieguldot 
spēkus kolekciju veidošanā. Mums bija ļoti 
oriģinālas kolekcijas, citu tamlīdzīgu šajā kon-
kursā nebija. Papīra parūkas gan izman toja arī 
citās kolekcijās, tomēr mūsējā tās stilistiski at-
šķīrās. Kolekciju izveide ilga divus mēnešus, 
tika ieguldīts ļoti liels darbs. Skolas audzēkņi 
sāka ar skiču izgatavošanu un vēsturisko ma-
teriālu izpēti par attiecīgo laika posmu. Sestās 
klases bērni izvēlējās veidot Francijas rokoko 
stila apģērbu, jo tas ir viens no greznākajiem 
stiliem. Process bija ilgs, tērpi bija jāveido 
pilnā augumā no priekšpuses un mugurpuses. 
Skolēni paši zīmēja milzīgo skici, salīmēja 
papīru un izkrāsoja gatavo tērpu ar akrila un 
guaša krāsām. Arī papīra parūkas darināja paši. 
Papildus darbam pie kolekcijas izveides skolē-
ni iestudēja Baha menuetu un dejas ritmā node-
monstrēja tērpus.

Arī 4. klases audzēkņi tērpus nodemonstrēja 
kustībā – viņi rādīja vēdekļu deju japāņu tau-
tas dziesmas ritmos. Manuprāt, arī šī kolekcija 
bija ļoti skaista, diemžēl palika bez godalgotās 
vietas, jo konkurence par vietām bija ļoti liela.”

Šādi pasākumi veicina sadarbību starp māks-
las skolām un rada iespēju pieredzes apmai-
ņai kā bērniem, tā arī pedagogiem. Krāslavas 
Mākslas skolas 6. klases skolēniem šogad ir 
izlaidums, un, pateicoties šim pasākumam, 
viņi dziļāk iepazina mākslas vēsturi konkrētajā 
laikmetā. Kopējais darbs bērnus saliedēja vēl 
ciešāk.

Raugoties no mākslinieciskās puses, jāatzī-
mē, ka cilvēka augumā gleznot tērpus ir sarež-
ģīti pat pieredzējušam skatuves māksliniekam, 
bet mūsu mākslas skolas bērni uzdrīkstējās un 
savas ieceres realizēja.

Juris Roga
Valda Pauliņa foto

LEPNUMS 
PAR PADARĪTO

Skolas 95. jubilejas pasāku-
ma saviesīgajā daļā sarunās 
ar absolventiem uzklausījām 
daudz sirsnīgu un atzinīgu 
vērtējumu par skolas darbu 
zinātniskās pētniecības jomā 
– pārliecība, drošības sajūta, 
konkurētspēja…

Nu jau 23.  gadu pēc kārtas mūsu 
skolā notiek skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konference, kas ie-
tver darbu izstrādi, prezentāciju un 
sarunu par konkrēto jomu. Šī gada 
konferenci raksturo jaunas tēmas 
informāciju tehnoloģijās, ar lielāku 
praktisku nozīmi izstrādāti darbi, kā 
arī pēc ilgāka laika posma interesanti 
pētījumi literatūrā. 

Pēc konferences skolēni atzina, 
ka, neskatoties uz to, ka pirms uz-
stāšanās bija satraukums, pēc darbu 
aizstāvēšanas - prieks, gandarījums, 
lepnums par padarīto un uzvara pār 
sevi. 

Neliels ieskats skolēnu atsauksmēs 
„ZPD, manuprāt, ļoti lietderīgs 

mācību procesā. Skolēns, rakstot 
pētniecisko darbu, iemācās pamat-
prasmes un apgūst pētnieciskā darba 
struktūras prasības, kuras noderēs 
augstskolā studiju laikā.”

„Bija grūtības izvēlēties no dau-
dziem informācijas avotiem galveno, 
svarīgāko, bija jāizmanto avoti sveš-
valodās. Jāsaka, ja tēma autoram ir 
saistoša, tad pētīšanas process ir aiz-
raujošs. Arī atbildēt uz jautājumiem 
nebija grūti, jo pilnībā bijām iedziļi-
nājušies darbā.”

„Ir prieks, ka skolēnu zinātnisko 
darbu tēmas bija daudzveidīgas, in-
teresanti arī tas, ka humanitāro klašu 
skolēni izvēlējās tēmas eksaktajās zi-
nātnēs un ļoti veiksmīgi tās atklāja. 
Savukārt matemātisko klašu skolēni 
savus spēkus izmēģināja humanitā-
rajās zinātnēs, kas arī parāda mūsu 
skolēnu plašo interešu loku un izcilas 
zināšanas.” 

„Mūsu skolēni ir radoši un zināt-
kāri, spēj analizēt ļoti dažādas tēmas 
savu zinātniski pētniecisko darbu ie-
tvaros”

„Sapratu, ka savā brīvajā laikā ar 
nelieliem fi nansiālajiem ieguldīju-
miem var izveidot noderīgas un reāli 
izmantojamas lietas, piemēram, sig-
nalizāciju mājai, malkas apkures kat-
la sistēmas automātiku.”

Klausītāji atzina arī, ka ne visas 
prezentācijas šķita interesantas, trau-
cēja runas monotonitāte, valodas 
kļūdas, nabadzīgs vārdu krājums, kā 
arī nepilnīga sava darba pārzināšana. 
Tāpēc nākamajiem zinātniski pētnie-
cisko darbu autoriem tas jāņem vērā. 

Uz Latgales reģiona skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konferenci 
Daugavpilī tiks sūtīti 18 darbi. Vē-
lam saviem skolēniem izdošanos, tikt 
novērtētiem un iespēju savus darbus 
prezentēt Latvijas 42.skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konferencē 
Rīgā. 

Anna Juškeviča, 
KVĢ direktora vietniece 

mācību jautājumos 

17. februārī Krāslavas pamatskolas maz-
pulka aktīvākie dalībnieki - Laura Kurpenika 
(8.b) un Liāna Plinta (6.b)  - kopā ar Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas aktīvākajiem mazpulcēniem 
piedalījās ikgadējā Latvijas mazpulku konfe-
rencē. Šogad konferencē izvērtās diskusija par 
tematu „Sava novada saimnieki”. Tajā pieda-
lījās gan Zemkopības ministrijas pārstāvis, 
gan Latvijas Jauniešu padomes pārstāvis, gan 
pārstāvji no vietējām pašvaldībām. Diskusiju 
caustrāvoja doma, ka Latvijas jaunieši ir tie, 
kas nākotnē dzīvos Latvijā un vadīs Latvijas 
valsti. Šai sakarā svarīga loma ir jaunatnes ne-
valstiskajām organizācijām, tai skaitā arī Lat-
vijas mazpulkiem.

Vēlāk mazpulcēni apmeklēja Rīgas uzņē-
mumus, kur tikās ar to vadītājiem, lai iepazītu 
uzņēmēju darba ikdienu un paneļdiskusijā ap-
spriestu, kā mazpulcēni var kļūt par Latvijas 
uzņēmējiem. 

Konferences nākamajā daļā tika apkopoti 
projekta „60 elementi tavā kabatā” rezultāti, 

kur mūsu jaunie mazpulcēni Alise Blaževiča 
(5.b), Karīna Lukjanska (5.b), Milāns Jefre-
movs (5.b) tika atzīmēti kā veiksmīgākie šī 
projekta konkursa „Mans telefona stāsts” da-
lībnieki. Par to Karīna Lukjanska un Milāns 
Jefremovs saņēma pateicības rakstus un bal-
vas, bet Alise Blaževiča kā viena no labākajām 
darbu autorēm saņēma tencinājuma rakstu un 
vērtīgu balvu. Paldies jaunajiem mazpulcē-
niem par uzdrīkstēšanos un dalību konkursā!

 Konferences gaitā izkristalizējās galvenie 
darbi, kas veicami mazpulkiem savās skolās, 
un tie ir saistīti ar gatavošanos Latvijas simtga-
dei šogad – 2018. gada novembrī un Latvijas 
mazpulku 90 gadu jubilejai, kas svinama 2019. 
gadā.

Paldies par doto iespēju piedalīties konfe-
rencē Krāslavas novada izglītības pārvaldes 
vadītājai Lidijai Miglānei un skolas direktorei 
Vijai Koncevičai!

Ināra Grāve, 
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja

 „MAZPULKI LATVIJAS SIMTGADEI”

Četri novada mūzikas skolotāji turpina 
attīstīt, kopt  un pilnveidot mazo mūzikas 
kolektīvu - vokālo ansambļu - muzicēšanas 
tradīcijas, nodrošinot to dalībniekiem iespē-
jas uzstāties un pilnveidot skatuvisko piere-
dzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās 
muzicēšanas prasmes. Protams, gribētos, lai 
kolektīvu skaits pieaugtu, lai vokālo ansam-
bļu pulkam pievienotos arī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas skolē-
ni.

Šī gada konkursu  „Balsis” atklāja paši 
mazākie dziedātāji no Krāslavas Mūzikas 
skolas vokālā ansambļa „Krāslaviņa” jau-
nākās grupas, 1.-2. klašu meitenes, no žū-
rijas izpelnoties ROTAĻĪGĀKĀ kolektīva 
nosaukumu un iedrošinājumu nākamgad 
noteikti startēt arī konkursā, kur jau būs jā-
dzied 2-balsīgi, jo meitenes to mācās darīt. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4.kl. 
ansamblis „Dziesmu kamols” (jaunākā gr., 
vad. Nadežda Tadello) ar savu dabiskumu 
un vēlmi dziedāt nopelnīja nomināciju IZ-
AUGSMES IESPĒJAS. Nomināciju VI-
ZUĀLAIS TĒLS, izvēlētās tautasdziesmas 
nodziedot tautiski un maigi, saņēma Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas ansamblis  
„RE-MI” (vidējā gr., vad. Rita Andrejeva). 

1. pakāpes diplomus un iespēju pārstāvēt 
Krāslavas novadu Latgales reģiona kon-
kursā ieguva Krāslavas Mūzikas skolas vo-
kālais ansamblis „Krāslaviņa”( vidējā gr., 
vad. Olga Grecka) un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas ansamblis „VELAIV” (vecākā 
gr., vad. Rita Andrejeva). Saņemot nominā-
cijas  SKATUVISKĀ PIEREDZE un SKA-
TĪTĀJU SIMPĀTIJAS, 2. pakāpes diplomu 

un nomināciju A CAPPELLA ieguva Indras 
pamatskolas vokālais ansamblis „Liesmi-
ņas” (vidējā gr., vad. Ruta Andrukoviča).

7. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 
krāslaviešiem novēlam skanīgas balsis un 
jauku noskaņu, skolotājiem - pieredzes ba-
gātu dienu, klausoties un vērtējot.

Paldies sakām novada konkursa vērtēša-
nas komisijas sastāvam: Antoņinai Tučei, 
mūzikas skolotājai, vokālo un folkloras an-
sambļu vadītājai, Tatjanai Vagalei, mūzikas 
skolotājai, vokālā ansambļa vadītājai un  
Skaidrītei Gasperovi čai, mūzikas skolotājai.

Līdzās diplomiem ansambļu dalībnieki 
saņēma Krāslavas Bērnu un jauniešu centra 
sarūpētās saldās balvas, skolotāji un žūrija – 
enerģētiskos komplektiņus no z/s „Kurmīši” 
tēju laukiem un z/s  „Brieži” medus baļļām.

Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra 

metodiķe

VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS 
KRĀSLAVAS NOVADA SKOLĒNIEM

 Latvijas valsts 100-gades svinību gadā konkursā  „Balsis” bērni un jau-
nieši izdzied tautasdziesmas, tā stiprinot nacionālo identitāti, apzinoties 
sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, padziļinot zinā-
šanas par tām. Krāslavas novadā dzied arī latgaliešu tautasdziesmas.
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LATVIJAS PANĀKUMU KALDINĀJA 
ARĪ ARTŪRS ŠARKOVIČS

3.marta vakarā priecīgā no-
skaņojumā mājup no Igaunijas 
atgriezās Latvijas U18 jauniešu 
izlase - pēc 15 gadu pārtraukuma 
Baltijas mačā telpās atkal uzva-
rēja Latvijas jaunieši!

Viru pilsētā jau 24. reizi notika 
visu triju Baltijas valstu jaunie-
šu izlašu mačs telpās. Priecīgā 
noskaņojuma iemesls ir uzvara 
komandu vērtējumā, kā arī asto-
ņās disciplīnās sasniegtie mūsu 
jauniešu sezonā labākie rezultā-
ti. Uzvarēts ir vairāk nekā pusē 
disciplīnu - 12 no 22. 

2003. gadā Tallinā Latvijas komandas pūrā bija 188 punkti (igauņiem 
– 164 punkti un lietuviešiem – 148), bet kopš tā laika Latvijas jaunieši 
ziemā bija piekāpušies gan lietuviešu, gan igauņu jaunajiem vieglatlē-
tiem. Šogad mūsu jauniešu pārsvars bija iespaidīgs: Latvijai - 165 pun-
kti, Lietuvai - 141 un Igaunijai - 134. 

Latvijas panākumu kaldināja arī Krāslavas S porta skolas audzēknis 
Artūrs Šarkovičs, kurš startēja U18 jauniešu grupā un izcīnīja divas pir-
mās vietas: tāllēkšanā ar rezultātu 7,11 metri un trīssoļlēkšanā ar rezul-
tātu 14,09 metri. 

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅIEM
 SEŠAS MEDAĻAS!

23. - 24. februārī Daugavpils olimpiskajā centrā notika 
Latvijas čempionāts kadetiem grieķu romiešu cīņā, brīva-
jā cīņā un brīvajā cīņā kadetēm 2001.- 2004. dz.g. No šā 
čempionāta mūsēji sportisti mājup atveda sešas medaļas.

Sacīkstēs brīvajā cīņā kadetēm par Latvijas čempionēm kļuva Danie-
la Sutane (svaru kategorijā ir līdz 53 kg) un Karīna Andžāne (līdz 49 
kg), bronzas medaļu izcīnīja Anželika Jakuboviča (līdz 53 kg). Koman-
du ieskaitē kadetēm mūsējās meitenes ierindojās otrajā vietā.

Starp kadetiem sudraba medaļu izcīnīja Artūrs Gončaronoks (līdz 51 
kg), bronzas medaļas - Konstantīns Dombrovskis (līdz 65 kg) un sīvā 
cīņā - Artūrs Dombrovskis (līdz 71 kg).

Sportisti un sportistes turpinās cītīgi trenēties un gatavosies nākama-
jiem atbildīgiem startiem.

Jurijs Čilikins un Jevgēnijs Tarvids, treneri

ŠĀVĒJU STARTI ZIEMĀ
7. janvārī krāslavieši piedalījās Latvijas komandu čempionātā Tukumā. 

Sportisti sacentās šaušanā ar pneimatisko šauteni. Komanda sastāvēja no 
3 dalībniekiem. Vīriešu komandā piedalījās Rihards Plociņš, Rihards 
Misjuns un Mareks Mjadjuta, sieviešu komandā Karīna Krilova, Dana 
Soskova un Nika Dregiša.   Vīriešu komanda ieguva 3. vietu (12 koman-
du konkurencē), bet sieviešu komanda ierindojas 4. vietā (11 komandu 
konkurencē).

Nākamais starts notika 10.-11. februārī Dobelē. Tur tika rīkots Latvijas 
Ziemas čempionāts pieaugušajiem. 

Šaušanā guļus Karīna Krilova izcīnīja 1. vietu, Diana Bulavska ierin-
dojās 3. vietā, bet Danai Soskovai 4. vieta. Vīriešu konkurencē Rihardam 
Plociņam 5.vieta, Marekam Mjadjuta 7.vieta un Artūram Verigo 9. vieta.

Šaušanā no trim stāvokļiem (no ceļa, guļus un stāvus) Karīna Krilova 
arī svinēja uzvaru, Danai Soskovai pietrūka tikai 1 punkta, lai uzkāptu 
goda pjedestālā, viņai 4.vieta. Vīriešu konkurencē Marekam Mjadjuta 2. 
vieta, Rihardam Plociņam - 5.vieta (bet no pjedestāla viņu šķīra tikai 1 
punkts) un Rihardam Misjunam 9. vieta.

Sergejs Šveds, ložu šaušanas treneris 

LATGALES BOCCIA 
ČEMPIONĀTA 
REZULTĀTI

24. februārī Krāslavā notika 
Latgales novada BOCCIA čem-
pionāts, kuru organizēja Krāslavas 
BJC. Čempionātā piedalījās 10 ko-
mandas no Daugavpils BJC kluba 
„Žēlsirdība”, Krāslavas BJC kluba 
„Saulessvece”, Aleksandrovas un 
Rudzātu internātpamatskolām.

BOCCIA ir specifi ska sporta 
spēle, kura iekļauta paraolimpis-
ko spēļu programmā. Spēle ir ļoti 
populāra Itālijā un ir interesanta 
ikvienam. Daudz to spēlē cilvēki 
ar ierobežotām kustību iespējām, 
kuriem neviens cits sporta veids 
nav pieejams.

Lūk, arī rezultāti:
1. grupa – bērni no 8 līdz 15 

gadu vecumam ar dažādiem kustī-
bu traucējumiem bez intelektuālās 
attīstības traucējumiem:

I vieta – klubs „Saulessvece” 
(Krāslavas BJC, trenere Žanna 
Garbrēdere);

II vieta – klubs „Žēlsirdība” 
(Daugavpils BJC).

2. grupa – jaunieši no 16 līdz 25 
gadu vecumam ar dažādiem kustī-
bu traucējumiem bez intelektuālās 
attīstības traucējumiem:

I vieta – Aleksandrovas internāt-
pamatskola (treneris Vjačeslavs 
Vērdiņš);

II vieta – klubs „Saulessvece”;
III vieta - klubs „Žēlsirdība”.
3. grupa – bērni un jaunieši ar 

intelektuālās attīstības traucēju-
miem:

I vieta - komanda no Alek-
sandrovas internātpamatskolas;

II vieta – klubs „Žēlsirdība” 
(Daugavpils BJC);

III vieta – komanda „Cēsīši” no 
Rudzātu internātpamatskolas. 

Pateicības par dalību saņēma 
Krāslavas BJC un Rudzātu „Kur-
mīši“ komandas.

No visiem čempionāta dalīb-
niekiem paldies AS „Krāslavas 
piens” par pasākuma sponsorē-
šanu! Paldies Valsts ģimnāzijas 
ēdnīcas pavārei, uzņēmējai Va-
lentīnai Kazimirovai par garšīgām 
pusdienām un skolotājiem, kuri ik 
gadu gatavo audzēkņus BOCCIA 
čempionātam.

Rita Vekšina,
Krāslavas Bērnu 

un jauniešu centra direktore

28. martā plkst.15.00 
Krāslavas Kultūras namā 
notiks Krāslavas novada 
pensionāru biedrības at-
skaites sapulce. Sapulces 
laikā iestāžu amatpersonas 
sniegs atbildes uz iepriekš 
iesniegtajiem jautājumiem. 

Jautājumus, priekšliku-
mus rezolūcijai līdz 25 . 
martam lūdzam ielikt past-
kastītēs, kas atrodas pie 
Krāslavas novada domes 
un Mūzikas skolas ēkas.

Biedrība aicina savās rin-
dās jaunus biedrus. 

 

 Skaisti un gudri kucēni gai-
da jūs. Atdosim labās rokās. T. 
27557714, 20242646. 

 Pārdod vasarnīcu pie Zirga 
ezera. Cena – pēc vienošanās. T. 
26975130, 65621287. 

 Veicam remonta un celtniecī-
bas darbus, nav dārgi, izbraucam 
arī uz rajonu. T. 28961602.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 

degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais 
remonts, automobiļu ritošās da-
ļas un bremžu sistēmas remonts, 
elektrosistēmas diagnostika un re-
monts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokom-
presoru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). 
T. 29413904.

sludinājumi

PSIHOLOGA RAIMONDA LAZDAS
 LEKCIJA  

14. martā, plkst. 18.00 Krāslavas māmiņu klubs aicina 
ikvienu interesentu apmeklēt psihologa Raimonda Lazdas 
2 stundu lekciju „Bērnu neiropsiholoģiskā attīstība dažā-
dos vecuma posmos”. Lai lekcijas nosaukums jūs nebiedē, 
vakars plānots draudzīgā, nepiespiestā atmosfērā ar tasi 
tējas.

Šajā lekcijā plānojam apskatīt 
tēmu, kas būs aktuāla gan jauna-
jiem vecākiem, gan vecvecākiem 
un, protams, pedagogiem, lai at-
svaidzinātu un varbūt papildinātu 
savas zināšanas, kā arī, lai kliedētu 
šaubas. Katram vecuma posmam 
ir noteikts vidējais cilvēka attīstī-
bas līmenis, tāpēc nevajag no gada 
veca bērna gaidīt, ka viņš pēkšņi 
pats sāks runāt pilnos teikumos 
un mācēs sašņorēt kurpes. Bet ir 
derīgi zināt par dažādu vecuma 
posmu potenciālu, kuru vecāki, 
papildus strādājot ar bērnu, varētu 
izmantot,  ja vien zinātu, ka bērna 
smadzenes principā jau ir spējīgas 
veikt sarežģītākas funkcijas nekā 
sabiedrībā pieņemts. Tāpēc aicinām uz lekciju visus tos zinātkāros, kas 
vēlas rast iedvesmu bērna radošā potenciāla izmantošanai.

Kā jau ierasts, apmeklētājiem lekcija būs bez maksas. Šoreiz tikšanās 
notiks Krāslavā, Skolas ielā 7, 3. stāva zālē. 

Raimonds Lazda: „Ir cilvēki, kuriem vakarā deguns slienas gaisā, lai 
ieskatītos zvaigžņotajās debesīs. Tas notiek pats no sevis, jo zvaigžņu 
spīduma vilinājums liek izjust prieku, sajūsmināties un domāt par šī 
skata diženumu un vienreizību. Ja varētu ielūkoties, kas notiek mūsu 
smadzenēs, tad zvaigžņu sajūsminātie būtu pārsteigti par šo divu visu-
mu līdzību. Tā kā arī es piederu pie tiem, kam vakaros deguns baksta 
debesis, tad redzētais mani ļoti sajūsmināja un radīja interesi par neirop-
siholoģiju. Akadēmiskais maģistra grāds psiholoģijā un psiho-organis-
kās analīzes psihoterapeita izglītība ne tikai ļoti labi sadzīvo ar jaunajām 
zināšanām neiropsiholoģijā, bet paplašina manu pasaules redzējumu un 
izpratni par norisēm mūsu iekšējā kosmosā.

Katra cilvēka dzīve sākās ar maza, nevarīga bērna lomu: gatavību ēst, 
augt, atpazīt sev tuvākos cilvēkus, iemācīties izteikt (izraudāt) viņiem 
savas vajadzības, vēlmes, iemācīties saprast, ko viņi saka, iemācīties 
izteikties un vēlēties būt saprastam. Sākt soli pa solim apgūt pasauli, 
skatoties, klausoties, mācoties darīt, to, ko dara vecāki. Ja skatās pieau-
guša cilvēka acīm, tad šķiet ne pārāk sarežģīti uzdevumi, bet, vai, esot 
pieaugušam, vienmēr izdodas būt saprastam un saprast citu?

Paiet laiks, un bērna loma ir izspēlēta. Mēs pieaugam, un mūsu dzīvē 
ienāk bērni, vai esam gatavi jaunajai lomai? Kā saprast un saprasties ar 
savu bērnu? Kā padarīt dzīvi ar bērnu interesantāku un piepildītāku?

Ja tikšanās izdosies atklāta un nepiespiesta, mēs visi varēsim uzzināt 
kaut ko jaunu par saviem bērniem, sevi un pasauli.”

Izglītojošo pasākumu ciklu fi nansē Krāslavas novada dome ESF pro-
jekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Ieva Maļinovska,
Krāslavas māmiņu klubs

Tautas instrumentu orķestris
 tika izvirzīts uz finālkonkursu Rīgā

23.februārī Krāslavas Mūzikas skolas kolektīvi piedalījās Latvijas iz-
glītības iestāžu instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā ,,No baroka 
līdz rokam” Latgalē, Rēzeknes sākumskolā. Saksofonu ansamblis  sa-
ņēma I pakāpes diplomu (42,41 p.). 

 Tautas instrumentu orķestris ,,Ziķeri” saņēma I pakāpes diplomu 
(43,08 p.) un tika izvirzīts uz fi nālkonkursu Rīgā, kurš notiks 2018.gada 
28.martā.


