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4. martā Krāslavas Kultūras namā notika Raimonda Paula jubilejai veltīts koncerts, ko organizēja Krāslavas novada mūzikas skolotāju metodiskā 
apvienība.                                                                                                                                                                                                                        Edvīna Gorenko foto

AUSTRUMI IR SMALKA LIETA 
5. martā uz pasākumu Krāslavas Kultūras namā sapulcējās skatītāji, kas ir austrumu 

deju cienītāji. Tas bija viens no spilgtākajiem austrumu deju studijas „Malika” koncer-
tiem.

Elvīras Škutānes foto



2
aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2016. gada 1. martā notika Administratīvās komisijas 

kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 10 administratīvo pārkā-
pumu lietas:

- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu I.G., dzim.1976. g., 
tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu J.K., dzim.1983.g. un 
J.P.,dzim.1979.g., tika izteikts brīdinājums katram;

- par fi zisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu I.Č, dzim.1992.g., 
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;

- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības iestādē E.L., 
dzim.1999.g.,  un D.K., dzim.2000.g., tika izteikts brīdinājums katram;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu, ja to dēļ nodarīts fi zisks vai 
materiāls zaudējums A.P, dzim.1966. g., tika uzlikts naudas sods 15 
EUR apmērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā E.M., dzim.1987.g., 
tika uzlikts naudas sods 355 EUR apmērā;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu S.M., dzim.1968.g., liet-
vedība tika izbeigta;

- par piederošās ēkas un tai pieguļošās teritorijas neuzturēšanu pienā-
cīgā kārtībā A.Č., dzim.1961.g., lietvedība tika izbeigta.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO 

DARBU FEBRUĀRĪ
Sastādīti 19 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērna 

aprūpes pienākumu nepildīšanu, 2 par dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par sīku huligā-
nismu, 2 par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, 1 par neapdzīvotu 
un saimnieciskai darbībai neizmantotu ēku konservāciju, 1 par ielu un 
citu sabiedrisko vietu piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem un 11 par 
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 27 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 253 izsaukumi. Tika 
veiktas 89 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uz-
sāktas piecas administratīvās lietvedības. Februārī tika pieņemti 64 ap-
meklētāji. 

Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdie-
nas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos 
pasākumos: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas, Indras pamatskolas un Izvaltas pamatskolas absolventu vakara 
laikā.

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Daugavpils 
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, 1 personu Daugavpils Psiho-
neiroloģiskajā slimnīcā. Kā arī viens nepilngadīgais tika nogādāts VSIA 
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”.

 Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu klaiņojošo suni Dau-
gavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 14 profi lak-
tiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu 
un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem ko-
pumā tika izņemti 12 bezsaimnieka makšķerēšanas zvejas rīki.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) filiālēs sākas darba devēju pie-
teikumu pieņemšana dalībai skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasākumā, 
kas tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. 
augustam. Vasaras nodarbinātības 
pasākumā varēs piedalīties skolēni 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskai-
tot), kuri mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Pieteikties darba devējs var tajā NVA fi liālē, 
kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izvei-
dot darba vietu skolēnam. NVA darba devējam 
nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba al-
gai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi 
skolēnam maksās darba devējs pats. Skolē-
na mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu 
darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās mini-
mālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu 
nomaksas. 

NVA darba devējam maksās arī dotāciju dar-

ba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba 
vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai 
būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba 
vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā 
daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša dar-
ba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne 
vairāk kā 10 skolēnu darbu. 

NVA apmaksās veselības pārbaudes sko-
lēniem, ja to paredz normatīvie akti par obli-
gātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdroši-
nās skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba 
vietās. Savukārt darba devējs par nodarbināto 
skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja 
nodokļu nomaksu. 

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt 
darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu 
drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. 

2016. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā NVA plāno iesaistīt 4128 skolēnus, 
pasākuma īstenošanai plānotais fi nansējums ir 
544 506 eiro. 

Kā notiek darba devēju pieteikšanās?
1.solis. Darba devējam jāaizpilda pieteiku-

ma veidlapa, kas atrodama mājaslapā.
2.solis. Pieteikums jāiesniedz NVA fi liālē, 

kuras apkalpošanas teritorijā izveidotas darba 
vietas skolēniem.

3.solis. NVA fi liāles aktīvo nodarbinātības 
un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komi-
sija izvērtē pieteikumu un tā atbilstību visiem 
pasākuma kritērijiem un informē darba devēju 
par pieņemto lēmumu.

Ar detalizētāku informāciju un pasākuma 
kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas 
(www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem”, 
mājaslapā pieejama arī NVA fi liāļu kontaktin-
formācija.

UZZIŅAI:
Pērn NVA skolēnu vasaras nodarbinātības 

pasākumā piedalījās 467 darba devēji, to skaitā 
126 pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, 
skolēniem tika piedāvātas 3 188 darba vietas. 

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIETEIKTIES DALĪBAI
 SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ

TRAKTORTEHNIKA
 DRĪKST PIEDALĪTIES CEĻU SATIKSMĒ 

TIKAI AR DERĪGU ATĻAUJU
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka ar 

jaunās lauksaimniecības sezonas sākumu traktortehnika un tās piekabes 
drīkst piedalīties ceļu satiksmē, ja sagatavota atbilstoši tehniskās apskates 
prasībām un izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts tehniskā 
apskate (turpmāk - tehniskā apskate).

VTUA aicina traktortehnikas īpašniekus (vadītājus) pirms tehniskās ap-
skates iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības reģiona nodaļas darbinie-
ku klientu pieņemšanas laikiem un tehniskās apskates izbraukuma grafi ku.

Savukārt VTUA inspektors tehnisko apskati veic pēc iepriekš saplānota 
izbraukuma grafi ka, iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai vai in-
dividuāli vienojoties ar inspektoru ārpus izbraukuma grafi ka. Ar tehniskās 
apskates laikiem un izbraukuma grafi kiem var iepazīties jebkurš interesēts, 
apmeklējot VTUA tīmekļa vietni www.vtua.gov.lv, sadaļu „Tehniskās ap-
skates” vai VTUA birojos.

Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgai īpaš-
nieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisei, bet 
pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpaš-
nieks (vadītājs) VTUA inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes 
derīgu reģistrācijas apliecību un attiecīgās kategorijas derīgu traktortehni-
kas vadītāja apliecību, kā arī veic apmaksu par tehnisko apskati. Apmaksa 
tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteiku-
miem Nr.753 „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu 
cenrādis”.  

Piekabēm un maināmajām velkamajām lauksaimniecības mašīnām ir jā-
būt aprīkotām ar darba bremžu iekārtu, izņemot piekabēm un maināmajām 
velkamajām lauksaimniecības mašīnām, kurām darba bremžu iekārtu nav 
paredzējis izgatavotājs.

Arī atgādinām, lai traktortehnikas piekabei tiktu veikta ikgadējā valsts 
tehniskā apskate, tā jāuzrāda sakabē ar traktortehniku!

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzī-
vībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju pieda-
līšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu trans-
portlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistē-
mu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos ak-
tos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 

sabiedrisko attiecību speciālists

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemak-

su par 2016. gada II ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jā-
nomaksā līdz 31.03.2016.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc 
norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datu-
ma.

Slimokases administrācija

 JAUNIEŠIEM 
BEZDARBNIEKIEM 

NVA PIEDĀVĀ
 ATBALSTU 

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) aicina 
jauniešus bezdarbniekus 
vecumā no 18 līdz 29 ga-
diem pieteikties dalībai 
atbalsta pasākumā ko-
mercdarbības vai pašno-
darbinātības uzsākšanai, 
kas tiek īstenots Eiropas 
Savienības projekta „Jau-
niešu garantija” ietvaros.

Pasākumā var iesaistīties tie 
NVA reģistrētie jaunieši bez-
darbnieki, kuri ir ieguvuši pro-
fesionālo vidējo vai augstāko iz-
glītību uzņēmējdarbības, biznesa 
vadības vai citā tām pielīdzinā-
mā jomā, vai izvēlētās komerc-
darbības vai pašnodarbinātības 
jomā. Pasākumā var piedalīties 
arī tie jaunieši, kuri apguvuši 
tādas profesionālās izglītības 
programmas, kas nodrošina uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un 
vadībai nepieciešamās zināša-
nas, vai ir ieguvuši profesionā-
lo vidējo vai augstāko izglītību 
un apguvuši ar uzņēmējdarbības 
vadību saistītu neformālās izglī-
tības programmu.

Iesaistoties komercdarbības 
vai pašnodarbinātības atbalsta 
pasākumā, jaunietis ar NVA pie-
saistīto profesionālo uzņēmēj-
darbības konsultantu palīdzību 
izstrādās biznesa plānu, kas vē-
lāk tiks iesniegts izvērtēšanai 
ekspertiem. Ja eksperti uzskatīs, 
ka izstrādātais biznesa plāns ir 
dzīvotspējīgs un tā īstenošanai 
nepieciešams atbalsts, NVA pie-
dāvās jaunietim slēgt līgumu par 
atbalsta pakalpojumu saņemša-
nu. Noslēdzot līgumu ar NVA, 
jaunietis varēs saņemt uzņēmēj-
darbības profesionāļu konsultā-
cijas biznesa plāna īstenošanas 
pirmajā gadā, komercdarbības 
dotāciju biznesa plāna īsteno-
šanai - līdz 3000 eiro atbilstoši 
apstiprinātajai biznesa plāna tā-
mei un ikmēneša dotāciju valstī 
noteiktās minimālās darba algas 
apmērā pirmo sešu mēnešu biz-
nesa plāna īstenošanas laikā.

Saņemt detalizētāku informā-
ciju un pieteikties pasākumam 
jaunieši var NVA fi liālē, kurā ir 
reģistrējušies. Aģentūras fi liāļu 
kontaktinformācija atrodama 
NVA interneta vietnē www.nva.
gov.lv

Atgādinām, ka pilna laika stu-
denti „Jauniešu garantijas” at-
balsta pasākumos netiek iesais-
tīti.
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konkursi

KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA 
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 

PROJEKTU KONKURSU
Krāslavas novada dome aicina jaunie-

šus piedalīties biznesa ideju īstenoša-
nā un iesniegt pieteikumus konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss ko-
mercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā”.

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

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 
gadiem, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību 
vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie 
uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk 
kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināša-
nas dienas . Tāpat būs iespēja piedalīties konkursā 
arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem 
saskaņā ar nolikuma 11.2. un 11.3. punktā minē-
tajiem noteikumiem, ceļot savu konkurētspēju, at-
tīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 
2016. gada 1. marta līdz 2016. gada 8. aprīlim 

plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai 

nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rī-
gas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes At-
tīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta pro-
jekta koordinatore Inta Murāne, tālr. 65620286, 
29278741, e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazī-
ties: 

1.interneta mājaslapā www.kraslava.lv un www.
kraslavasvestis.lv;

2.Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā 
(Skolas ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdarbības at-
balsta projekta koordinatores 12.kabinetā;

3.jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas meto-

diku, biznesa plānu, grāmatvedības jautājumiem, 
projekta uzraudzību notiks 2016. gada 22. martā 
plkst. 14.00  Skolas ielā 7, Krāslavā.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI 
PIETEIKT IDEJAS 

KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI

,,,LMT kā stratēģiski svarīgs uzņēmums nodrošina 
plašāko 4G interneta pārklājumu visā Latvijā, ļaujot 
straujāk attīstīties reģioniem. Ātrgaitas interneta pie-
ejamība veicina gan uzņēmējdarbību, gan arī plašā-
kas atpūtas, izklaides iespējas katram iedzīvotājam. 
Savukārt ar projektu „LMT Latvijai” varam dot vēl 
papildu impulsu vietējiem darītājiem viņu ideju rea-
lizācijai. Apsveicama ir pieaugošā aktivitāte ne tikai 
iesniedzot projektu idejas, bet arī balsojot par to īste-
nošanu apkārtnes attīstībā. Aicinām Krāslavas nova-
da iedzīvotājus, savas pilsētas, ciema vai novada pat-
riotus, nebaidīties uzdrošināties un izmantot sniegtās 
iespējas!” uzsver LMT prezidents Juris Binde.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 14. aprīlim 
ikviens Krāslavas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska perso-
na, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir Krāslavas 
novadā, var iesniegt projekta pieteikumu. Projektu 
īstenošanai novadam paredzēts piešķirt astoņus tūk-
stošus eiro, katram projektam ir iespēja saņemt no 
500 līdz 2000 eiro fi nansējumu vai līdzfi nansējumu. 

Ar detalizētiem konkursa noteikumiem var iepazī-
ties novada mājaslapā www.kraslava.lv, kā arī portā-
lā www.lmt.lv/lmtlatvijai 

,,Krāslavas novadā, pašā Eiropas Savienības pie-
robežā, dzīvo radoši un čakli cilvēki, kuri jau ir ie-
viesuši daudzus mazos projektus savas apkārtējās vi-
des labiekārtošanā. Arī šajā LMT projektu konkursā 
mums visiem ir liels izaicinājums pierādīt, cik daudz 
var izdarīt savas dzimtās vietas labā, ja darām paši, 
kopā un no sirds,” aicina Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Projektu izvērtēšana norisināsies aprīlī, savukārt 
balsot par tiem varēs maijā. Pirmajā kārtā projektus 
vērtēs LMT un Krāslavas novada domes pārstāvju 
žūrija, savukārt otrajā kārtā uzvarētājus un fi nansēju-
ma saņēmējus noteiks tikai paši iedzīvotāji, elektro-
niski balsojot portālā http://www.lmt.lv/lmtlatvijai 
vai aizpildot balsošanas anketas novada domē. Savu-
kārt LMT klientiem būs iespēja balsot arī ar īsziņas 
palīdzību. 

Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabied-
risko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, 
juridisku personu un nevalstisko organizāciju inicia-
tīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši 
atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar 
plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu. 

Kopš 2011. gada visā projektu konkursa realizāci-
jas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 110 iedzīvotā-
jiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam LMT atvē-
lējis vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Iepriekš projekti 
realizēti 24 Latvijas pilsētās un novados – Bauskā, 
Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Dobelē, Ie-
cavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, 
 Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū, Skrun-
dā, Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā un Ventspilī.

Vairāk par realizētajiem projektiem: www.lmt.lv/
lmtlatvijai

,,Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) pro-
jekta „LMT Latvijai” ietvaros piecu gadu 
laikā ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju ini-
ciatīvas vairāk nekā 320 tūkstošu eiro ap-
jomā, bet šī gada atbalsts būs 64 tūkstoši 
eiro. LMT sadarbībā ar Krāslavas novadu 
29. februārī izsludināja pieteikšanos pro-
jektu konkursa jaunajam posmam. Iespē-
ja iesniegt projekta ideju sava novada un 
novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam 
interesentam.

LATGALES KULINĀRAIS 
MANTOJUMS

 TIKA PĀRSTĀVĒTS 
STARPTAUTISKAJĀ LĪMENĪ - 

TURCIJĀ

Pērnā gada decembrī Eiropas 
izcilāko tūrisma galamērķu jeb 
EDEN (European Destinations of 
Excellence) konkursa „Tūrisms 
un vietējā gastronomija” nacio-
nālajā līmenī biedrība „Latgales 
kulinārā mantojuma centrs” tika 
atzīta par uzvarētāju. Briselē tika 
apbalvoti 20 uzvarētāji no dažā-
dām ES valstīm, tostarp Latgales 
reģions no Latvijas.   

Ēdiens ir labākais sarunvedējs, 
pie galda vienmēr rit raitas sa-
runas. Briselē EDEN pasākuma 
ietvaros biedrības pārstāvji no-
dibināja starptautiskus kontaktus 
un sadarbību ar dažādām valstīm, 
kuras apvieno tēma - gastronomis-
kais tūrisms.  Turcijas pilsēta Ga-
ziantepa, kas ir slavena ar saviem 
tradicionālajiem ēdieniem un iz-
koptām senām ēdiena pagatavoša-
nas tradīcijām, arī tika apbalvota 
kā izcilākais tūrisma galamērķis 
gastronomijā. Gaziantepas pilsē-
tas pašvaldības izpilddirektors ļoti 
ieinteresējās iestāties Eiropas ku-
linārā mantojuma tīklā, un šobrīd 
noris šīs pilsētas kā biedra iestā-
šanās tīklā. Šī gada sākumā bied-
rība „Latgales kulinārā mantoju-
ma centrs” saņēma ielūgumu uz 
Stambulu, kur Gaziantepas pilsēta 
tika apbalvota kā Turcijas gastro-
nomijas pilsēta UNESCO nomi-
nācijā „Radošās pilsētas (Creative 
cities)”. Pasākums norisinājās š.g. 
21. februārī, tā ietvaros 100 ār-
valstu viesi - ASV, Brazīlijas, Ķī-
nas, Montenegro u.c. - apsprieda 

gastronomiskā tūrisma galvenās 
vīzijas, mērķus un sasniegumus. 
Pasākumā piedalījās arī Gazian-
tepas pilsētas mēra kundze Fatma 
Sahina.

Vakara apbalvošanas ceremo-
nijā 1000 viesus no dažādām val-
stīm ar savu klātbūtni pagodināja 
Turcijas valsts prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans, kas vairākkārt 
uzsvēra, ka gastronomiskais tū-
risms ir ļoti svarīgs galamērķa po-
pularizēšanai.

Ēdienam ir potenciāls būt par 
vienu no ilgtspējīga tūrisma at-
tīstības stūrakmeņiem, sekmēt 
autentisku tūrisma produktu izvei-
di, stiprināt vietējo ekonomiku un 
veidot videi draudzīgu infrastruk-
tūru. Gastronomiskais tūrisms ir 
viens no labākajiem piemēriem. 
Ir pietiekoši liela sabiedrības daļa, 
kas pērk tikai vietējos produktus, 
kuri ražoti reģionā. Tas notiek, lai 
atbalstītu vietējos ražotājus un pa-
sargātu apkārtējo vidi, izvairoties 
pirkt pārtikas produktus, kuri im-
portēti no tālienes. Mums ir prieks 
un lepnums, ka esam daļa no tiem!

Visas izmaksas, kas tika saistī-
tas ar biedrības dalību šajā pasā-
kumā, sedza Gaziantepas pilsētas 
pašvaldība. 

Lai visiem labi garšo!
Juta Bubina, 

biedrības „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” 

valdes locekle
 www.kulinaraismantojums.lv

Ēdiens un tā baudīšana ir viens no svarīgākajiem ele-
mentiem ceļojuma laikā. Vietējo tradicionālo ēdienu pie-
prasījums ir palielinājies, kā arī izpratne par vietējo ēdie-
nu nozīmi tūrisma produktu veidošanā. Biedrība „Latgales 
kulinārā mantojuma centrs”, kas aktīvi strādā Eiropas ku-
linārā mantojuma tīklā www.culinary-heritage.com, at-
tīsta gastronomisku tūrismu Latgalē, piedāvā tradicionā-
lo ēdienu degustācijas, autentisko ēdienu meistarklases, 
mājražotāju tirdziņus un daudz ko citu, kas ir saistīts ar 
pašmāju un ekoloģiskajiem ēdieniem.
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POLIJA LĪDZFINANSĒS 
KRĀSLAVAS GR.PLĀTERU 
V.N. POĻU PAMATSKOLU

24. februārī Polijas Republikas vēstniece Latvijā 
Eva Dembska un Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks parakstīja sadarbības 
līgumu ar mērķi nodrošināt Krāslavas gr.Plāteru 
v.n. Poļu pamatskolas funkcionēšanu un attīstību. 
Līgums paredz, ka Polijas Republika sniegs finan-
siālo palīdzību, kas dos iespēju skolai turpināt dar-
bu nākamajā mācību gadā. 

Gunārs Upenieks atzina, ka pēc Krāslavas novada domes 
lēmuma slēgt Poļu pamatskolu, Polijas Republikas vēstnie-
cība sāka visai operatīvi meklēt skolas fi nansēšanas iespē-
jas.

„Jautājums par Polijas līdzfi nansējumu skolas uzturēšanai 
tika aktualizēts vairākkārt, bet ilgāku laiku tā arī palika gai-
sā karājoties. Iespējams, situācija ir mainījusies, pateicoties 
tam, ka stājās amatā jaunā vēstniece un viņas komanda,” 
uzsvēra Gunārs Upenieks. „Es esmu patīkami pārsteigts, ka 
šo jautājumu izdevās atrisināt tik īsos termiņos.” 

Saskaņā ar līgumu līdzfi nansējums paredzēts skolas dar-
bībai viena gada garumā, tāpēc var paredzēt, ka šī proble-
mātiskā situācija atkārtosies arī nākamgad. 

Gunārs Upenieks: „Gribētos, lai mums nebūtu atkal jārisi-
na šis jautājums katru gadu, apspriežot pašvaldības budžetu. 
Uzskatu, ka daudz kas ir atkarīgs no skolas attīstības prog-
rammas. Visiem ir zināms, ka Poļu pamatskolā mācās ne 
tikai poļu tautības audzēkņi. Tāpēc es iesaku skolas kolek-
tīvam pārdomāt savu rīcības plānu, lai skola strādātu kaut 
kādā noteiktā virzienā un atrastu savu nišu, ar ko ieinteresēt 
vecākus un bērnus.”

Elvīra Škutāne

24. februārī Krāslavas novada 
pašvaldības priekšsēdētājs Gu-
nārs Upenieks un viņa vietnieks 
Aleksandrs Jevtušoks satikās ar 
Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāju Aiju 
Barču un komisijas locekli Andri 
Bērziņu. Runa bija par nepiecie-
šamību nodrošināt iespēju do-
ties priekšlaicīgā pensijā tiem 
skolotājiem, kas ir palikuši bez 
darba pēc skolu likvidācijas.

Sakarā ar izglītības iestāžu tīk-
la reorganizāciju, kas nepietiekamā 
skolēnu skaita dēļ norisinās ne tikai 
Krāslavā, bet arī visā valstī, daudzi 
pedagogi paliek bez darba. Jaunākā 
un vidējā vecuma skolotāji, iespē-
jams, vēl var atrast sev darbu, bet 
pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir 
sarežģīti pārkvalifi cēties un iekārto-
ties darbā.

Gunārs Upenieks: „Savus priekš-
likumus par nepieciešamību pieņemt 
likumu, kas paredzētu iespēju doties 
priekšlaicīgā pensijā tiem skolotā-
jiem, kas zaudēja darbu sakarā ar 
skolu slēgšanu, es izteicu arī Mi-
nistru prezidentam Mārim Kučins-

kim, kuram ir labi zināma situācija 
Krāslavas novadā. Nodrošinoties ar 
viņa atbalstu šajā jautājumā, es ie-
sniedzu mūsu priekšlikumus, kā arī 
datus par Krāslavas novada skolu pe-
dagogiem Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijā.

Kā uzsvēra Gunārs Upenieks, ir 
skaidrs, ka šo problēmu neizdosies 
atrisināt vienas nedēļas vai viena 
mēneša ietvaros, tuvākajā laikā pie-
ņemt lēmumu sakarā ar šo jautājumu 
nebūs iespējams. Taču esam ganda-
rīti par to, ka pret mūsu pašvaldības 

priekšlikumu izturas ar sapratni.
„Aija Barča un Andris Bērziņš jau 

vairākkārt apmeklēja Krāslavu, un 
viņi pārzina situāciju mūsu novadā. 
Savulaik tieši viņi mūs atbalstīja, kad 
tika risināts jautājums par Krāslavas 
slimnīcas pastāvēšanu. Tad deputā-
tiem izdevās mums palīdzēt, cerē-
sim, ka arī šoreiz Aija Barča un And-
ris Bērziņš gūs savu kolēģu, Saeimas 
deputātu, atbalstu jautājumā par 
priekšlaicīgo pensiju,” atzina Gunārs 
Upenieks.

Elvīra Škutāne

GUNĀRS UPENIEKS: „PRET MŪSU PAŠVALDĪBAS 
PRIEKŠLIKUMU  IZTURAS AR SAPRATNI”

 SATIKSMES 
MINISTRU

 GAIDA KRĀSLAVĀ
26. februārī Krāslavas novada domes priekšsēdē-

tājs Gunārs Upenieks tikās ar satiksmes ministru 
Uldi Auguli.

Jaunais ministrs darba vizītē apmeklēja Ilūksti 
un Daugavpili, kur tikās ar Latgales plānošanas re-
ģiona pārstāvjiem un Latgales pašvaldību priekš-
sēdētājiem, lai pārrunātu aktualitātes transporta 
un sakaru jomā. Vizītes laikā ministrs atsevišķi 
tikās ar Latgales plānošanas reģiona vadību, kur 
Gunārs Upenieks ir attīstības padomes priekšsēdē-
tāja vietnieks. 

Kā uzsvēra Gunārs Upenieks, daudziem Latgales pašvaldību 
vadītājiem viens no galvenajiem jautājumiem ir ceļu sakārto-
šana, to kvalitāte un tālākā rīcība to uzturēšanā. Kas attiecas uz 
Krāslavas novadu, šeit jau vairākus gadus pats aktuālākais jau-
tājums ir un paliek to valsts ceļu rekonstrukcija, kuri savieno 
pilsētu ar pagastu centriem. Kārtējo reizi G.Upenieks pievērsa 
ministra uzmanību tam, ka ir nepieciešams izremontēt ceļus uz 
Izvaltu, Auleju un Robežniekiem. 

Ministrs akcentēja vienota ceļu fi nansēšanas modeļa izstrā-
dāšanas nepieciešamību, kas apmierinātu visas iesaistītās pu-
ses, kā arī apsolīja personīgi apmeklēt Krāslavas novadu, lai uz 
vietas iepazītos ar situāciju.

Elvīra Škutāne

1. martā Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks un domes Attīstības 
nodaļa vadītāja Ināra Dzalbe 
piedalījās Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspek-
cijas (VKPAI) komisijas sēdē, 
kurā tika izskatīts jautājums 
par vairāku objektu rekons-
trukciju Krāslavā.  

Šī gada laikā Krāslavas pašvaldība 
plāno demontēt vecās kāpnes, kas 
caur grāfu Plāteru parku ved pie pils, 
ierīkot tenisa/basketbola laukumu 
parka teritorijā un demontēt sporta 
skolas ēku, kuras vietā ar laiku tiks 
uzbūvēts jauns objekts.

Saskaņā ar VKPAI komisijas sē-
des rezultātiem ir saņemtas atļaujas 
veikt rekonstrukcijas darbus visos 
iepriekšminētajos objektos.

Pēc Gunāra Upenieka vārdiem, 
vecu un nedrošu kāpņu demontāža 

pils parkā jāsāk nekavējoties. Kas at-
tiecas uz basketbola laukumu parkā, 
tad tas tiks pārveidots tādā veidā, lai 
tur varētu spēlēt ne tikai basketbolu, 
bet arī tenisu. Savukārt stacionārie 
basketbola grozi tiks nomainīti pret 
pārvietojamajiem.

Ieviešot nelielas korekcijas, komi-
sija ir akceptējusi pašvaldības plānus 
sakarā ar jauna objekta celtniecību 

tagadējās Krāslavas Sporta skolas 
ēkas vietā. Iecerētās būves projekts ir 
izstrādāts novada domes organizētā 
konkursa ietvaros. Sporta skolas ēkas 
demontāžu plānots veikt aprīlī. 

Hokeja laukumu, ko agrāk bija pa-
redzēts ierīkot parkā, būvēs blakus 
Persteņa ezeram. Šie darbi sāksies 
jau šogad. 

Elvīra Škutāne

 APRĪLĪ KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAS ĒKA
 TIKS DEMONTĒTA

2. martā Krāslavas novada 
domē notika sapulce, kurā 
pašvaldības administrācija 
un Krāslavas Sporta skolas 
pārstāvji apsprieda jautāju-
mu par sporta skolas pagaidu 
atrašanās vietu sakarā ar tās 
ēkas demontāžu. 

Pieņemts lēmums par to, ka laikā 
posmā, kad tiks būvēta jauna sporta 
zāle blakus Krāslavas pamatskolai, 
sporta skolas administrācija un tre-
neri izvietosies kultūras nama ēkā, 
kur tiks glabāta arī daļa no  sporta 
inventāra. 

Vieglatlēti varēs trenēties pilsētas 
skolu sporta zālēs. Savukārt brīvās 
cīņas sekcijas sportistiem treniņi tiks 
nodrošināti vienā no ēkām Krāslavas 
slimnīcas teritorijā.

Pēc sapulces novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks, slimnīcas 
galvenais ārsts Aleksandrs Jevtu-
šoks, sporta skolas direktors Viktors 
Beinarovičs un brīvās cīņas treneris 
Jevgēņijs Tarvids apskatīja telpas, 
kas ir domātas mūsu cīkstoņiem. 

Kā uzsvēra Jevgēņijs Tarvids, zā-
les platība ļauj izvietot tajā cīkstoņu 
paklājus. Ēkā ir sanitārie mezgli un 

vieta garderobei. Tikai jāsakārto šīs 
telpas un jāveic minimālais kosmē-
tiskais remonts. 

Sporta skolas ēkas demontāža sāk-
sies tad, kad tiks nokārtoti visi jautā-
jumi, kas ir saistīti ar komunikāciju 
atslēgšanu, ar ko aprīkota ēka un pie-
guļoša teritorija (internets, elektrība, 
ielas apgaismojums, videonovēroša-
nas kameras), un kad visas mēbeles 
un inventārs tiks pārvietoti uz kultū-
ras namu. Plānots, ka tas notiks aprī-
ļa sākumā. 

Elvīra Škutāne

SPORTA SKOLAS ADMINISTRĀCIJA 
PĀRCELSIES UZ KRĀSLAVAS 

KULTŪRAS NAMU
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No 17. līdz 21. februārim Vācijas 
ostas pilsētā Hamburgā norisinājās 
viena no vadošajām starptautiskā 
tūrisma izstādēm Eiropā „Reisen 
Hamburg 2016”. Latgali Vācijā pār-
stāvēja Ludzas novada TIC vadītāja 
Līga Kondrāte, Kārsavas novada 
tūrisma speciāliste Inga Bernāne, 
Marka Rotko centra speciālisti Ivars 
Magazeins un Viktors Pētersons, kā 
arī Krāslavas podnieks Valdis Pau-
liņš, kura atraktīvā darbošanās ar 
podnieka ripu un māliem raisīja 
lielu interesi izstādes apmeklētājos.  

„Rosījos kā žibulis ūdeņi, uz kuru zivs 
varbūt nāks,” Valdis dalās savos iespaidos. 
„Tas, kurš vienkārši iekāris makšķeri kokā, 
nevar cerēt uz labu lomu. Demonstrēju vācu 
ļaudīm podu virpošanas prasmes, un dar-
bojos ar bērniem – tieši tas viņus visvairāk 
uzrunāja. Vācieši nāca pie mums, interesē-
jās, kas esam, ko piedāvājam, mēs visi kopā 
centāmies mudināt viņus ceļot uz Latviju. 
Konkrēti man vairāk interesēja viņus aicināt 
ne tikai uz Latviju, bet tieši uz Krāslavu un 
to arī darīju visupirms, jo esmu savas pilsē-
tas patriots. 

„Reisen Hamburg 2016” izstāde atšķīrās 
no „Balttour” arī ar to, ka Vācijā cilvēki 
šķita lēnīgāki, viņi vispirms visu izpētīja 
un tikai tad sāka sarunas, vienojās par ce-
ļojumiem. Bukletus ņēma mazāk, viņi ļoti 
fi ltrē piedāvājumu un lieku papīru kalnus 
neveidoja.

Darīju visu to, ko parasti daru dažādos 
pasākumos Latvijā. Apdedzināt podus ne-
bija iespēja, bet savu virpu biju nogādājis 
un virpoju podus. Bērni vēlējās pamēģināt, 
bet ļaut to viņiem nevarēju – nosmērētos ar 
māliem un kas zina, kā tas beigtos. Starp 
citu, gadījās viens „starptautisks skandāls”. 
Pienāca pirmskolas vecuma meitenīte, un 
parādīju viņai, kā lipina svilpavnieku. Mei-
tene veiksmīgi izgatavoja putniņu, izveidoja 
kanālus, bet - nesvilpj. Steidzos palīgā, pa-
ņēmu no rokām svilpavnieku, taču meitene 
pēkšņi sāka skaļi raudāt, nokrita uz zemes. 
Labi, ka ar viņu kopā bija ļoti saprotoša 
mamma, kura bērnu pamazām nomierināja. 
Pie mums Latvijā bērni priecātos, ja viņu 
vietā visu izdara, bet šai meitenei tā izrādījās 
bezmaz liela bēda. 

Vairākas vācietes lūdza izgatavot elfu, bet 
no viņu vārdiem nevarēju saprast, kā tas īsti 
izskatās. Taisīju kā velnēnu ar asām ausīm, 
bet man sauc „taisi elfu”. Galu galā viņi 
pamanīja tramīgumu manās acīs, un kāds 
aizskrēja pēc parauga, kuru atrada kādā no 
stendiem. Izrādās - alnis. Tagad arī Krāslavā 
tādus taisīšu, mums ir daudz mednieku, no-
derēs. Noskatīju arī vēl dažas idejas.” 

Uz izstādi Valdis bija atvedis arī savu ke-
ramiku – gan glazēto, gan svēpēto, pat bērza 
tāsī ietītos podus. Šie, pēdējie, raisīja daudz 
jautājumu, bet iepirkties bagātā publika ne-
steidzās. 

„Dīvaini, bet podus man Latvijas „Balt-
tour-ā” pirka ievērojami vairāk nekā Vā-
cijā,” turpina Valdis. „Nolēmu neklausīt 
padomdevējus un nolaidu cenu. Pirmo 
pārdevu nelielu svēpētās keramikas podiņu 
sautējumiem. Vēlāk ar šo pircēju sapazinā-
mies, izrādījās draudzīgs cilvēks, uzņēmējs, 
saistīts ar alus ražotni. Neskaitot podus, mē-
ģināju notirgot arī tradicionālos svilpavnie-
kus no Latgales māla. Šogad Rīgā tos pir-
ka kā nekad, bet Vācijā tirgošanās kaut kā 
nevedās. Taču nepārdzīvoju. Es galvenokārt 
darbojos, lai piesaistītu vairāk ļaužu, kuri 
gribētu apmeklēt Latviju, it īpaši – Krāsla-
vu. Lai brauc un atstāj savu naudiņu šeit, pie 
mums. Kopējais iespaids par izstādi ir ļoti 
labs, ja vēl piedāvātu braukt, neatteiktos!”

Juris Roga,
attēli no Valda Pauliņa fotoalbuma 

 AICINĀJA VĀCIEŠUS APCIEMOT LATVIJU, 
IT ĪPAŠI - KRĀSLAVU

 SADARBĪBA, DIALOGS, KOMPETENCES...

 Krāslavas vēsture ir ļoti sena, par ko lieci-
na pie Krāslavas esošie pilskalni - Krāslavas 
pilskalns un Šokolādes kalns, kaut gan vēs-
tures avotos pirmo reizi tā ir minēta tikai 16. 
gadsimtā. 

 No 1729. gada Krāslavā sākas uzplaukuma 
posms, kad tā nonāca grāfu Plāteru īpašumā. 
1759. gadā upītes krastā grāfs Konstantīns 
Plāters uzcēla 3-stāvu mūra ēku, kur izvietoja 
ap 20 000 sējumu lielu bibliotēku. Ap 1765. 
gadu sāka Plāteru dzimtas galvenās reziden-
ces – pils celtniecību (pabeigta 1791. gadā). 
Ap pili tika izveidots barokāls parks ar dau-
dziem eksotiskiem kokiem un krūmiem, kā 
arī grotas, kas atgādināja viduslaiku drupas. 
Galvenās kāpnes, kas veda caur parku uz pili, 
bija veidotas no dzirnakmeņiem, kurus Plāte-
ri noņēma no vietējo iedzīvotāju dzirnavām. 
1950.-tos gados šīs kāpnes tika nojauktas un 
sasmalcinātas šķembās. Šo kāpņu vēsturiskajā 
vietā 2011. gadā, īstenojot parka rekonstrukci-
jas projektu, tika izbūvētas jaunās kāpnes.

   20. gadsimta sākumā plašo pils parku da-
ļēji noslēdza no miesta teritorijas ar augstu un 
stipru akmens mūri. Pils ziemeļu pusē atradās 
plašs pagalms ar riņķveida sastādītām tūjām un 
strūklaku centrā. Pils ziemeļrietumu daļā atra-

dās kalpotāju mājas, staļļi, šķūņi un pagrabi.
   1923. gadā 16. aprīlī Latvijas Valsts pre-

zidents Jānis Čakste parakstīja likumu par pil-
sētas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam. 
Plāteru muiža ar 22 ha lielu parku nonāca 
valsts īpašumā, pils ēka tika izremontēta, un 
tajā 1923. gadā atklāja latviešu ģimnāziju.

20.gs. sākumā pirmo reizi Plāteru muižas 
un parka pastāvēšanas vēsturē tika uzbūvētas 
kāpnes, kuras no pils grotām veda uz Rīgas 
ielu. Kāpnes bija veidotas no dažāda izmēra 
tēstajiem akmeņiem. Tās pastāvēja līdz 1956. 
gadam, kad tēsto akmeņu kāpnes tika no-
jauktas un pārbūvētas no betona, iegūstot to 
izskatu, kādu mēs redzam šodien. Pēc bijušā 
krāslavieša Henriha Čužāna (1923 –2016) at-
miņām, padomju periodā no viņu dzīvojamās 
mājas Rīgas ielā tika noņemti metāla vārti 
un uzlikti mūrī izveidotā ejā no parka uz Rī-
gas ielu. Vārtus izkala 20. gadsimta sākumā 
Krāslavā labi pazīstamais kalējs Antons Re-
pinskis, kura metāla izstrādājumi atradās dau-
dzu krāslaviešu mājās.

         Baiba Matvejenko,
 Mag. hist.,

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
vēstures speciāliste

vēsture 

Šī diena Latvijas Mazpulku dzīvē bija no-
zīmīga ar to, ka šī nevalstiskā jauniešu orga-
nizācija uz gadskārtējo konferenci pulcināja 
ne tikai aktīvākos mazpulcēnus un vadītājus, 
bet arī krāšņi un svinīgi godināja tos maz-
pulku vadītājus, aktīvistus, kas savu laiku un 
dzīvi pakārtojuši darbam biedrībā „Latvijas 
Mazpulki”. Šogad aprit 25 gadi kopš bied-
rība „Latvijas Mazpulki” ir atjaunojusi savu 
darbību. Uz konferenci tika aicināti arī valsts 
līmeņa lēmumu pieņēmēji, pašvaldību pār-
stāvji, lai kopīgi meklētu ceļus, kā arī turp-
māk var uzlabot savu un līdzcilvēku dzīvi 
pagastos, novados un pilsētās un ko visi kopā 
var uzdāvināt Latvijai tās simtgadē.  Konfe-
rence šogad notika jaunajā LU Dabaszinātņu 
akadēmiskajā centrā, kas savu darbu uzsāka 
tikai 2015. gada rudenī. 

Mūsu novadu pārstāvēja mazpulku vadītāji 
un mazpulcēni no 4 skolām: Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidus-

skolas, Krāslavas pamatskolas un Izvaltas 
pamatskolas. Kā pašvaldības pārstāve konfe-
rencē piedalījās novada domes izglītības un 
kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne.

Pārsteigums bija Izglītības un kultūras no-
daļas vadītājas sveiciens un piemiņas balvas 
mazpulku vadītājiem no novada domes. Pa-
tīkami apzināties, ka vietējā pašvaldībā no-
vērtē to darbu, ko veic mazpulcēni novada 
skolās, savu vadītāju uzmundrināti.

Konferences gaisotne, goda nominantu su-
mināšana, darbs grupās, koncerts Dūdumu 
ģimenes izpildījumā – tas viss radīja neaiz-
mirstamu svētku noskaņu. Mazpulcēni bija sa-
jūsmā par jauno un mūsdienīgo ēku, kurā LU 
dabaszinātņu programmu studenti ikdienā var 
mācīties.  Konferences dalībnieku vārdā gribu 
pateikties novada domei par sagādāto transpor-
tu, par apsveikumu un piemiņas balvām. 

Ināra Grāve, 
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja

LATVIJAS MAZPULKU KONFERENCE
izglītība

PARKA KĀPNES

Mūsu globalizācijas un informācijas tehno-
loģiju laikmetā joprojām ir aktuāla pedagogu 
sadarbība, dialogs, pieredzes apmaiņa… Katru 
gadu Latgales interešu izglītības iestāžu direkto-
ri sanāk kopā kādā no iestādēm. Katrā bērnu un 
jauniešu centrā ir kaut kas interesants!  Pienāca 
arī mūsu, krāslaviešu, kārta uzņemt kolēģus.  
Nolēmām iesaistīt ciemiņus radošajā procesā, jo 
direktoriem ikdienas darbā nav iespējas pašiem 
„izgaršot” interešu izglītības produktu. 

Semināra moto - „Radām pozitīvo!” Mums 
ir, ar ko palielīties un parādīt! Akcentējām di-
vus virzienus: tradīciju saglabāšana un mūsdie-
nošana interešu izglītības pulciņos un ievirze 
karjeras izvēlē.

 Pulciņu skolotāja Aina Guba rādīja un stās-
tīja par pulciņa „Meistarstiķis” darinājumiem 
un modes kolekcijām. Iepazīstināja ar savu 
metodisko izstrādni „Grīdceliņu aušanas tra-
dīcijas saglabāšana un mūsdienošana aušanas 
pulciņa programmas ietvaros”. Direktoriem 
stundas laikā vajadzēja apgūt aušanas prasmes 
un izgatavot darbu, kurš paliks Krāslavas bēr-
nu un jauniešu centrā par piemiņu no semināra. 

  Prāta spēļu pulciņa „Labirintos” skolotājas 

Sanitas Kumpiņas vadībā notika cīņa - kura 
direktore ir stratēģiski ātrākā, prot riskēt, cik 
ātri pieņem lēmumu, vai prot strādāt koman-
dā...  Jāsaka, ka uzvarētāji bija visi, kas atbrau-
ca pie mums, jo mēs neturam sveci zem pūra: 
Katamino, Skybridge, Blitz, UPWORDS... 
Dažam direktoram piepildījās sen lolota iece-
re uzdrošināties un iegādāties spēles, iztaujāt, 
kā tiek organizētas nodarbības un sacensības.  
Direktoru secinājums - šeit veidojas pozitīvas 
emocijas un attīstās uzņēmēja prasmes! 

Ar kluba „Saulessvece” bērniem un jaunie-
šiem ar speciālām vajadzībām pulciņa skolo-
tājas Žannas Garbrēderes vadībā iepazīšanās 
notika, spēlējot BOCCIA, – direktoru ko-
manda pret kluba audzēkņu komandu - Lat-
vijas čempionāta II vietas laureātiem. Boccia 
ir specifi ska sporta spēle, kas ir ļoti populāra 
pasaules mērogā un tā ir interesanta ikvienam. 
Daudz to spēlē cilvēki ar ļoti ierobežotām kus-
tību iespējām, kuriem neviens cits sporta veids 
nav pieejams. Boccia ir iekļauta arī paraolim-
pisko spēļu programmā. Protams, direktori 
pirmo reizi spēlēja BOCCIA. Taču uzvarēja 
audzēkņi. Bet cik daudz bija pozitīvu emociju!  

Mēs ceram, ka Latgales BOCCIA turnīrā da-
lībnieku skaits palielināsies! Direktoriem bija 
iespēja pārliecināties, cik daudz dod šī spēle un 
ne tikai bērniem ar speciālām vajadzībām! Va-
sarā mēs aktīvi izmantojam šo spēli nodarbēs, 
jo spēlējot bērni spēj mazināt stresu, uzlabot 
noskaņojumu un labsajūtu, paaugstināt spēju 
koncentrēties, uzlabot precizitāti.

Ar automoto pulciņa „Rullē” darbu un teh-
niku iepazīstināja pulciņa skolotājs Guntars 
Jeminejs. Īpaša interese bija Ludzas BJC di-
rektorei, jo pirms diviem gadiem ar mūsu mo-
rālo atbalstu un informatīvo palīdzību, kā arī 
pateicoties G.Jemineja pieredzei, Ludzas BJC 
tika atvērts auto pulciņš, kas sāka konkurēt ar 
mūsu audzēkņiem autokrosa sacensībās. Pa-
gaidām Latvijā interešu izglītībā tādi mēs esam 
vienīgie!

 Semināra tika diskutēts par interešu izglītī-
bas attīstību Latgalē un kompetenču pieeju iz-
glītībā. Secinājums - katrā konkrētā pašvaldībā 
iespējams atrast vispiemērotākos risinājumus 
interešu izglītības attīstības plānošanai, ņemot 
vērā pašvaldības tradīcijas, esošo institucionā-
lo struktūru, kvalitatīvos rādītājus un interešu 

izglītības pieejamību. 
Mūsu ekonomiskā situācija daudzām ģi-

menēm liedz iespēju sūtīt bērnus uz papildus 
nodarbībām, ja tās ir par maksu. Pie mums, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centrā, vēl aizvien 
bez maksas tiek dota iespēja bērnam būt rado-
šam, aktīvam, patstāvīgam un ar interesi pa-
vadīt savu brīvo laiku, kas ir nopietns sākums 
pieaugušo dzīvei. Novada dome piešķir lī-
dzekļus materiālās bāzes uzturēšanai, lai bērns 
varētu iegūt pamatzināšanas atbilstoši pulciņa 
programmai. Kad bērns apgūst kādu tehniku 
un grib izgatavot suvenīru dāvināšanai, vecā-
kiem viņš ir jāatbalsta ar vajadzīgo materiālu 
iegādi. 

Pulciņu darba formas atšķiras no tām, kā-
das izmanto vispārizglītojošo skolu stundās. 
Pulciņu darbs organizējams, pamatojoties uz 
tā dalībnieku pašiniciatīvu. Interešu izglītības 
iestādes piedāvājums ne tikai ietekmē bērna un 
jaunieša zināšanas, bet arī prasmes un spējas, 
tai skaitā socializēties, pašapliecināties un at-
rast ceļu sevis pašrealizācijai, būt gatavam dar-
bībai mūsdienu mainīgajā pasaulē. Tieši intere-
šu izglītībai ir liela loma kompetenču attīstības 
veicināšanā!               

                                     Rita Vekšina, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centra 

direktore 
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- Kopš pērnā gada septembra mūsu pil-
sētā notiek Latvijas Jaunatnes basketbola 
līgas (LJBL) čempionāta spēles. Visiem 
līdzjutējiem iesaku sociālajā tīklā face-
book.com apmeklēt lapu „Sports Krāsla-
vā”, jo nereti gadās, ka spēļu grafi kā tiek 
veiktas izmaiņas, kurām sekojam līdzi un 
atspoguļojam tās mājaslapā. Jaunatnes bas-
ketbola līgā mums klājas ļoti labi un divas 
komandas acīmredzot nokļūs uz pārspēlēm 
jeb „play-off”, ja nenotiek kādi „brīnumi”. 
Tās ir U-14 un U-15 grupas komandas, kas 
tiecas uz 1. divīziju. Arī U-17 grupas ko-
manda cīnās par labu vietu. Katrā no šīm 
komandām mūsu spēlētāji ir rezultatīvāko 
vidū, kas arī iepriecina, un interese par la-
bākajiem mūsējiem rodas no Rīgas koman-
dām, kuras vēlas viņus iespēlēt pie sevis.

Vēl Krāslavā notiek LBL3 spēles. Šogad 
mūsu komandā ir tikai Krāslavas Sporta 
skolas audzēkņi, un panākumi ir daudz la-
bāki nekā pērn. 

Gan pieaugušo, gan jaunatnes basketbola 
spēles, it sevišķi piektdienas vakaros, lab-
prāt apmeklē Krāslavas iedzīvotāji, kas ir 
ļoti patīkami. Varbūt citās Latvijas pilsētās 
tautai vairāk citu izklaižu, bet pie mums ir 
visvairāk līdzjutēju – tas ir fakts. 

- Vai tiesa, ka mūsu basketbolisti ir ap-
vienojušies ar futbolistiem?

- Jebkurš sporta spēļu pārstāvis pieprot 
citus sporta veidus, un daudzi cenšas iz-
mantot sezonas pārtraukumus, lai uzturētu 
sevi formā. Basketbola sezona tuvojas nos-
lēgumam, toties ir sācies Krāslavas telpu 
futbola čempionāts, kurā šogad piedalās 
sešas komandas.

Interese par telpu futbolu pieaugusi, un 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu vismaz pir-
majās spēlēs līdzjutēju ir vairāk - jau pār-
sniedz simtu. Tas mums arī ļoti svarīgi, lai 
ir ne tikai sportisti, kas spēlē, bet arī cilvē-
ki, kuri viņus aktīvi atbalsta. Turpinājumā 
spēles noritēs katru svētdienu, būs dažas 
arī sestdienās, sekojiet līdzi spēļu grafi kam 
mūsu mājaslapā!

25.-26. martā notiks Krāslavas novada 
basketbola kausa izcīņa. Piedalīsies di-
vas skolnieku komandas, „RH būve”, p/a 
„Labiekārtošana K”, solīja atbraukt divas 
komandas no Dagdas, Aglonas komanda 
un iespējama arī Lūznavas komanda. Spē-
les tiesās mūsu pašu puiši. Mums jaunatnes 
līgā ir vairāki licenzēti tiesneši, kuriem ir 
pieredze, un viņi vada spēles. Pie galdiņiem 
sēž sporta skolas audzēkņi. 

Parasti mums bija čempionāts, bet tagad 
visi labākie spēlē LBL3, un daudziem grūti 
atbraukt uz spēlēm. Šogad eksperimentālā 
kārtā darbojamies 2 dienas. 

- Ir kaut kas tāds, kur var piedalīties 
cilvēks no ielas, bez iepriekšējas sagata-
votības, trenera utt.?

- No jūnija līdz augustam noritēs „Krāsla-
va Games” jeb latviski „Krāslavas spēles”, 
kuras iesākām rīkot pērn. Cilvēkiem tās ie-
patikās. Autostāvvietā pie veikala „Beta” 
notiek ielu basketbols, vēl ir ielu futbols, 
kuram pērn sataisīts speciāls laukums ar 
bortiem, un pludmales volejbols dāmām 
un kungiem pie Persteņa un Zirga ezera. 
Krāslavas spēles notiek visu vasaru, katru 
nedēļas nogali. Cenšamies saplānot tā, lai 
visas spēles nav vienā dienā. Visu vasaru 
tiek krāti reitinga punkti, un augustā rīko-
jam lielu apbalvošanu katrā sporta veidā. 
Piedalās spēlēs viss novads, kā arī brauc 
no kaimiņu novada Dagdas basketbolisti, 
futbolisti un pludmales volejbolistes – dā-
mas viņiem sevišķi spēcīgas šajā sportā, 
un tas bagātina mūsu pasākumu un spor-
tistu skaitu.  

Jūlijā, Krāslavas pilsētas svētkos, atkal 
gaidām pie sevis Latvijas spēkavīru čem-
pionātu. Organizators Agris Kazeļņiks ap-

solīja, ka šoreiz būs paši labākie un spēcī-
gākie Latvijas atlēti, jo pērn šeit viņiem ļoti 
iepatikās gan apstākļi, gan uzņemšana, gan 
norises vieta - estrāde, gan viss cits. Kopu-
mā viss bija augstā līmenī, un to pierāda 
fakts, ka viņi atkal vēlas braukt pie mums, 
un mēs vēlamies viņus šeit redzēt. 

Neiztiksim šovasar arī bez „Ghetto Ga-

mes”, kad atbrauks Raimonds Elbakjans 
- „Ghetto Games” vadītājs, un Renārs Zel-
tiņš - „Ghetto Games” kreatīvais direktors. 
Šī ir lielākā jauniešu ielu sporta organizāci-
ja, kas pāraugusi starptautiskajā mērogā un 
piekopj dažādus sporta veidus. Pie mums 
akcents ir uz ielu basketbolu, un šeit tēmēts 
uz to, lai pie mums brauktu arī Baltkrievi-
jas, Krievijas un Lietuvas sportisti. Pērn 
Verhņedvinskas komanda bija pārsteigta, 
ka kaut kas tāds Krāslavā var notikt, ka 
valsts prezidents var spēlēt basketbolu kopā 
ar tautu.

Krāslavas velotūre bija pērn un būs arī 
šogad. Izrādījās ļoti interesants pasākums, 
pērn tajā piedalījās vairāk par 300 dalībnie-
ku no visas Latvijas. Tai pašā laikā kā spor-
ta veidu to nevaram attīstīt, jo tas ir tehnisks 
sporta veids, un tam ir sava specifi ka. Jābūt 
ne tikai velosipēdam un ekipējumam, bet 
arī aprīkotai trasei un citām lietām. Neaiz-
mirsīsim, ka Krāslava var lepoties ar vienu 
tehnisku sporta veidu – tas ir autosports, kas 
pie mums attīstās, jo ir lieli tā entuziasti. 

Gribu piebilst, ka minētos pasākumus 
organizējam ar Krāslavas novada domes 
fi nansējumu, organizatoriski palīdz sporta 
klubs „Krāslava”, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola, basketbola klubs „Krāslava” un 
Krāslavas Sporta skola. Paldies arī Krāsla-
vas slimnīcai, kas sacensībās mums nodro-
šina medicīnisko personālu. 

- Vai tās būtu visas aktivitātes, kurās 
varēs piedalīties?

- Vēl ir virkne citu. Notiks 2. Līgas Lat-
gales zonas čempionāts futbolā, kas arī 
diezgan labi apmeklēts pasākums. Kā allaž 
notiks volejbola sacensības, jo mums ir ak-
tīvi cilvēki, kas to spēlē, un tāpēc viņiem 

to turnīru arī gana daudz: gan sievietēm, 
gan vīriešiem turnīri ir pavasarī un rudenī, 
plus veterāniem, plus pludmales volejbols. 
Krāslavā volejbolu spēlē no rīta līdz vaka-
ram. Sakarā ar volejbola aktivitātēm sadar-
bojamies ar biedrību VK „Krāslava” (volej-
bola klubs „Krāslava”).

Varavīksnes vidusskolas sporta zālē divas 

reizes gadā rīkojam turnīrus galda tenisā. 
Nopirkti kvalitatīvi galdi, un jau daži jau-
nieši sāk sevi labi parādīt Latgales mērogā, 
lai gan šajā sporta veidā mums nav treniņu. 
Taču ir entuziasti, (it sevišķi Sergejs Kriten-
ko), un viņiem rīkojam turnīrus. 

Reizi gadā rīkojam šaha un dambretes 
turnīru. Apsveru domu, ka vajadzētu tos 
rīkot divreiz gadā, jo spēlētāju un intere-
sentu ir gana daudz. Daudz šo galda spēļu 
attīstības labā dara Varavīksnes vidusskolas 
skolotājs Ēriks Zaikovskis, kā arī viens no 
pieredzējušākajiem aktīvajiem Krāslavas 
novada šahistiem un dambretistiem Gen-
rihs Evarts.

Jūlijā ir gaidāmas starptautiskās sacensī-
bas vieglatlētikas trīscīņā pieaugušajiem un 
jauniešiem, kas notiks Varavīksnes vidus-
skolas stadionā. Ceru, kādreiz varēsim šo 
sporta pasākumu rīkot Grāfu Plāteru parka 
renovētajā stadionā.

Maijā obligāti notiks Latvijas Tautas 
sporta asociācijas organizētā Veselības ne-
dēļa. Aizpagājušajā gadā mēs izcēlāmies ar 
lielu aktivitāti un ieguvām vienu no vadoša-
jām vietām valstī masveidības ziņā. Veselī-
bas nedēļā cilvēki skrien, brauc ar riteni, lec 
ar auklu, taisa pietupienus, preses vingrinā-
jumus un dara daudz ko citu pēc savām spē-
jām un izvēles. 

Spēka dienā arī piedalīsimies, un uz to 
nāk arvien vairāk cilvēku. Neesam vēl mas-
veidības ziņā iekļuvuši līderos, mūsu vieta 
pagaidām ir vidū, bet ar laiku viss būs, jo 
redzu, ka cilvēki apmeklē jauno trenažieri, 
kas uzstādīts pie Varavīksnes vidusskolas, 
trenējas un noteikti gribēs parādīt, ko spēj 
laukumā pie aptiekas, kur novietojam pie-
vilkšanās stieni.

- Starp citu, pēc kādiem kritērijiem iz-
vēlaties sporta veidus?

- Mēs organizējam sacensības tajos spor-
ta veidos, kur izpaužas interese no pašiem 
iedzīvotājiem. Neviens sporta veids nav at-
balstīts tikai tāpēc, ka man vai kādam citam 
tas būtu tuvāks sirdij. Mums bija doma gan 
par novusu, gan par zoles čempionātu, un 
citiem, bet neesmu izjutis iedzīvotāju vēl-
mi, ka viņiem tieši to vajag. Arī iepriekšējo 
gadu pieredze palīdz.

- Kur sacensības, tur nepieciešami ties-
neši. Kā risināt šo jautājumu?

- Ja tās ir LBL3 spēles, tiesnešus norī-
ko Latvijas basketbola līga. Telpu futbolā 
vecākais tiesnesis ir Jānis Vorošilovs, kurš 
darbojas ar tiesnešu norīkošanu spēlēm. 
Krāslavas spēlēm norīkotu tiesnešu nav, 
tiesā paši spēlētāji pēc „Ghetto Games” 
principiem. Ja ir lieli strīdi, tad situācijas iz-
skaidrošanā palīdz cilvēki, kas spēli skatās 
no malas. Viss norit brīnišķīgi, un reizēm 
pat labāk tiekam galā, nekā ir ar tiesnešiem.

- Labs piedāvājums pilsētniekiem, bet 
novada ļaudīm? 

- Viņi var atbraukt un piedalīties visos 
pasākumos. Mums ir piemēri, ka cilvēki 
no pagastiem tā arī dara un piedalās sporta 
aktivitātēs. Turklāt es neuzskatu, ka novada 
centrs nav sasniedzams, piemēram, Rīgai 
izbraukt cauri attāluma ziņā ir tas pats, kā 
no Izvaltas atbraukt uz Krāslavu. Viss atka-
rīgs no pašu vēlmes un aktivitātes. Mums ir 
atsevišķi sporta klubi, bet īstenībā vissvarī-
gākā ir pašu cilvēku aktivitāte. Neviens tevi 
neņems aiz rokas un nevilks iet skriet, nūjot 
vai ko citu darīt. 

- Nepieminējāt nevienu ziemas spor-
ta veidu. Nekas nav, jo, kā joko, ziemas 
Latvijā ir beigušās?

- Nav tā, ka pilnīgi nekas nav, arī šajā 
jomā ir aktīvi cilvēki, kuri organizē, piemē-
ram, Sniega dienas pasākumu, – biedrība 
„Sportists”. 

Novada dome aktīvi domā, kā palīdzēt 
cilvēkiem dažādot aktīvās atpūtas un sporta 
nodarbību iespējas. Sakarā ar to ir vērts pie-
minēt arī Sporta halles un baseina būvnie-
cības ieceres, stadiona renovācijas projektu 
un slidotavas ierīkošanas plānu.

Pagājušajā rudenī bija tas gods iepazī-
ties ar Sauleskalna trases veidotāju, bijušo 
Rīgas ASK basketbolistu no Aleksandra 
Gomeļska laikiem, joprojām ļoti aktīvu 
un interesantu cilvēku - Ansi Troici. Esam 
pārrunājuši arī iespēju Sauleskalnā izveidot 
sporta bāzi, kurā iedzīvotāji varētu nodar-
boties ar sportiskām aktivitātēm gan ziemā, 
gan vasarā, gan novada iedzīvotāji, gan tū-
risti, gan sporta komandas. 

- Krāslavā ir izauguši arī Latvijas un 
pasaules mēroga sportisti, un šie uzvār-
di ir skandināti ne reizi vien. Jūs veicat 
kādu selekciju, atlasi, lūk, no viņa izaugs 
medaļnieks, ar viņu jāpastrādā vairāk…

- Manuprāt, sporta skolotājiem vērīgi jā-
ieskatās savos audzēkņos un talantīgākos 
jāpiedāvā sporta skolai, treneriem. Bet tas 
jau ir cits temats. Pateikšu vienīgi, lai gūtu 
sasniegumus basketbolā, volejbolā vai fut-
bolā, ir jāsāk treniņi no agras bērnības. Viss 
gājis uz priekšu, manas bērnības treniņus 
nevar salīdzināt ar to, ko es dodu bērniem, 
trenējot topošos basketbolistus. Tā ir kā 
diena pret nakti, viss ir citādāk. 

Esmu novada sporta organizators, un 
mans uzdevums nav sagatavot Latvijai 
čempionus, bet radīt iespēju piedalīties 
sportiskās aktivitātēs iespējami vairāk cil-
vēkiem.

 - Paldies par interviju!
Juris Roga

 VESELĪBAS PAMATS – 
KUSTĪBAS!

Vispārzināms, ka labas veselības pamatā ir kustības, bet mūsdienās 
cilvēkam aktivitāšu daudzums ir samazinājies. Novada sporta organi-
zators Raitis Timma aicina visus -- gan bērnus, gan skolēnus, gan pie-
augušos, gan pensijas vecuma ļaudis sameklēt šī gada piedāvājumā sev 
piemērotu sportisku nodarbi, lai vairotu kustīgumu un uzturētu sevi labā 
formā, attīstītu motoriku, koordināciju, reakciju, spēku un izturību. Nost 
ar šaubām, visi ir gaidīti! Ja sevi nemaz negribas noslogot, tad sākumā 
var pievienoties līdzjutēju armijai un aktīvi just līdzi saviem draugiem, 
paziņām vai vienkārši tiem sportistiem, kas jums ļoti patīk. Kas zina, var-
būt citu piemērs izrādās gana spēcīgs dzinulis, lai arī pašam sagribētos 
kaut ko padarīt savā labā. Šo interviju ar Raiti sāku tieši par komandu 
sporta veidiem un līdzjutējiem.
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- Esmu dzimusi un mācījusies 
Krāslavā. Liktenis bija tā lēmis, 
ka es ar savu vīru kādu laiku dzī-
voju Daugavpilī, bet pēc tam mēs 
atgriezāmies dzimtajā pilsētā. 

Veikalu „Orhideja” atvērām 
pirms 8 gadiem kā kāzu salonu, 
taču, starp citu, pie mums līdz šim 
laikam var iegādāties gan kāzu 
kleitas, gan aksesuārus šīm svinī-
bām. 

Kad mēs sākām šo darbu, kon-
kurence nebija tik liela, bet tagad 
ir sarežģīti attīstīties, ja neizdomāt 
kaut ko jaunu, lai pievērstu klien-
tu uzmanību un noturētos tirgū. 
Ar vienu vārdu sakot - ir daudz 
jāstrādā.

- Jūsu veikals izceļas ar pie-
tiekami lielu sortimentu. Ērti, 
ka vienuviet var nopirkt sievie-
šu un vīriešu apģērbus, aksesu-
ārus, bižutēriju, somas...

- Jā, bet mūsu galvenie konku-
renti ir interneta veikali. Pēdējā 
laikā tie ieguvuši lielu popularitā-
ti, īpaši jauniešu vidū.  

- Kur ir ražotas preces, ko jūs 
piedāvājat pircējiem? 

- Galvenokārt Polijā un Turci-
jā, džinsi - Ķīnā, tāpēc ka Turcijā 
ražotiem džinsiem cenas ir augs-
tākas un pārdot tos šeit ir grūtāk. 
Starp citu, līdz šim laikam neva-
ru atšifrēt vietējo pircēju loģiku. 
Mūsu tirdzniecības punktā Dau-
gavpilī („Ditton nams”) pircēji no 
Krāslavas pērk preces, kuru cena 
ir gan 80, gan 100 un vairāk eiro. 
Taču Krāslavas veikalā tādas pa-
šas preces, ar to pašu cenu viņi uz-
skata par ļoti dārgām. Paradokss!

- Cik maksā visdārgākā prece 
jūsu veikalā?

- Kādreiz visdārgāk maksāja 
kāzu kleita - apmēram 200 latus. 
Ja runāt par šo laiku, tad tā ir sie-
viešu kleita, kuras cena ir 65 eiro. 
Mūsu klienti ir cilvēki, kas strādā 
un kam ir vidējā līmeņa ienākumi. 

- Kur smeļaties informāciju 
par modes tendencēm?

- Pirms iegādāties jaunas pre-
ces, izlasu daudz informācijas in-
ternetā, skatos, kas būs moderns 
nākamajā sezonā, kādas krāsas 
būs topā, vai, teiksim, pirms Jaun-
gada svētkiem uzzinu, kādas krā-
sas tērpā astrologi iesaka sagaidīt 
Jauno gadu. 

- Ko modes dāmas valkās šo-
pavasar?

- Šogad pavasara-vasaras se-
zonas favorīti ir maigi rozā un 
gaišzila krāsa. Dabīgs vaigu sār-
tums un pavasara debesu krāsa 
ir universāli toņi, kas labi saskan 
ar dažādām citām nokrāsām - no 
pasteļtoņiem līdz piesātinātām 
krāsām.

- Cik bieži veikals lutina savus 
pircējus ar jaunumiem, akci-
jām, atlaidēm?

- Agrāk klientu bija vairāk, 
un jauno preču pievedums bija 
biežāk. Pašlaik atjaunojam sorti-
mentu vienu-divas reizes mēnesī. 
Piedāvājam sezonālās atlaides un 
svētku akcijas. 

Turklāt mums ir arī cits pircē-
jiem izdevīgs piedāvājums - klien-
ta karte, ar kuru visas preces var 
iegādāties ar 10% atlaidi. Rīkojam 
arī speciālās akcijas, informāciju 
par kurām mēs izsūtām saviem 
klientiem ar īsziņas palīdzību. 

Nesen mūsu veikalam parādījās 
savs profi ls sociālajā tīklā „fa-
cebook”, kurā mēs piedāvājam 
saviem klientiem visu aktuālāko 
informāciju. Piemēram, pašlaik 
veikalā norisinās akcija - 40% vi-
siem džemperiem. Taču līdztekus 
mēs piedāvājam arī jaunu apģērba 
kolekciju – ir pienācis pavasaris, 
un mūsu pircēji jau interesējas par 
tērpiem, kuriem ir spilgtas, gaišas, 
svaigas krāsas.

- Ko jūs varētu teikt par 
Krāslavas sievietēm?

- Mūsu sievietes ir ļoti skaistas, 
viņas arī grib ģērbties pievilcīgi 
un cenšas saglabāt savu indivi-
dualitāti. Protams, nodrošināt to 
mums ir diezgan problemātiski, 
tāpēc ka, piemēram, ja mums ir 
trīs vienādas kleitas, tad Krāsla-
vas mērogā tas jau ir par daudz. 
Mūs glābj tikai tas, ka ir vēl viens 
tirdzniecības punkts Daugavpilī, 
un līdz ar to var sadalīt preces. 

- Kam pieder ideja par šo ne-
parasto izkārtni?

- Tā ir mana ideja, kuru atbals-
tīja draugi, kolēģi un mūsu bērni. 
Izveidot izkārtni palīdzēja foto-
grāfs un dizainers. 

Manas ieceres pamatā ir doma 
par to, lai parādītu krāslaviešiem, 
ka modeļi, kas demonstrē skaistu 
un modernu apģērbu, var būt ne 
tikai glancēto modes žurnālu un 

modes skašu personāži. Jo mūsu 
iedzīvotāji, krāslavieši, apģērbā, 
kas ir pieejams vietējā veikalā, 
arī var izskatīties stilīgi un pārlie-
cinoši. Protams, ir nepieciešams 
pareizi izvēlēties un saskaņot at-
bilstošus tērpa elementus un ak-
sesuārus.

- Veikala ārējais veidols tika 
atjaunots, un tas izskatās labāk 
ne tikai no ārpuses, bet arī no 
iekšpuses. Pēc remonta telpas 
kļuva plašākas, apmeklētājus 
priecē arī interesants dizains. 

- Jā. Ideja mainīt veikala interje-
ru man radusies jau pirms dažiem 
gadiem, bet man bija grūti īstenot 
visas savas ieceres. Izvēlēties krā-
su gammu, atbilstošu apgaismoju-
mu un vitrīnas man palīdzēja vie-
tējā dizainere Jeļena Bluse. Viņa 
izstrādāja projektu, es un mans vīrs 
saviem spēkiem realizējām to, un, 
lūk, rezultāts – mūsu preces atjau-
notajās telpās izskatās daudz labāk.  

- Kā pircēja varu teikt, ka, 
izvēloties veikalu, es pievēršu 
uzmanību ne tikai preces sorti-
mentam, bet arī apkalpošanas 
kvalitātei. 

- Mēs cenšamies neuzspiest 
savu viedokli pircējiem, bet, ja 
ir vajadzīga palīdzība, protams, 
iesakām to vai citu modeli, palī-
dzam izvēlēties aksesuārus. Varu 
atzīties, ka mēs nekad nesakām, 
ka apģērbs cilvēkam der kā uz-
liets, ja īstenībā šis tērps mūsu 
klientam nemaz nepiestāv. Mēs 
augstu vērtējam ikvienu savu pir-
cēju un gribam, lai apģērbu, kas 
ir nopirkts mūsu veikalā, cilvēki 
valkātu labprāt un pēc kāda laika 
atkal atnāktu pie mums, lai iegā-
dātos jaunus tērpus un aksesuārus. 

- Paldies par interviju! Vēlu 
jums veiksmi!

Elvīra Škutāne ,
autores foto

VAI IR VIEGLI ĢĒRBT 
KRĀSLAVAS SIEVIETES?

Jau vairākas dienas garāmgājēji, kas pārvietojas pa Brīvības ielu Krāslavā, apspriež 
jaunu izkārtni pie apģērbu veikala „Orhideja”. Liela izmēra plakāts pie ēkas fasādes pie-
saista krāslaviešu uzmanību ne tikai ar spilgtumu un izteiksmību. Tā „rozīnīte” ir saistīta 
ar kaut ko citu – reklāmas plakātā ir attēloti nevis kādi nepazīstami modeļi, bet reāli 
cilvēki, kam ir vārdi un uzvārdi. Viņi dzīvo un strādā mums līdzās, staigā pa mūsu ielām. 
Tie ir krāslavieši - moderni, stilīgi un skaisti!

Par to, kā radusies ideja izveidot tik neparastu reklāmu, un par to, vai ir viegli ģērbt 
Krāslavas sievietes, stāsta veikala „Orhideja” īpašniece Jeļena Hoduļeva. 

AUDZINĀŠANAS KLUBIŅŠ
KVĢ skolotāju kolektīvs ir radošs, idejām bagāts un vien-

mēr gatavs dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, tāpēc bez 
īpašas šaubīšanās piekritām uzņemt savā skolā pilsētas 
un novada skolotājus „Audzināšanas klubiņa” ietvaros, 
lai dalītos pieredzē par audzināšanas elementiem mācību 
priekšmetu stundās.

11. februārī astoņi KVĢ skolotāji ar lielāko prieku dalījās savā pie-
redzē: sk. I.Grišāne - skolēnu savstarpējā cieņa un grupu darbs literatū-
ras stundās, A. Juškeviča - dalīšana, dalīšanās un vērtības, V. Nalivaiko 
- brīvība un atbildība, A. Jakovele - radošas idejas klases audzinātā-
ja un mācību stundās, I.Skerškāne - saliedētība un radošums vizuā-
lajā mākslā, D. Andžāne - rakstnieku darbi un mūsdienu problēmas, 
Ļ.Makareviča - saruna un spēle par privilēģijām, I. Stikute - prasme 
vienoties un sasniegt kopīgus mērķus.

Pēcpusdiena paskrēja nemanot, gan uzklausot, gan pārbaudot, gan 
analizējot un vērtējot redzēto un dzirdēto. Ikviens klātesošais varēja gūt 
ko lietderīgu savam darbam. Skolotāji ne tikai uzklausīja un pierak-
stīja iegūto informāciju, bet arī paši līdzdarbojās aktivitātēs, pārbau-
dot un pārliecinoties par visu praktiski. Atsauksmēs pēc pasākuma bija 
patīkami dzirdēt, ka tagad ir jaunas, radošas un, galvenais, lietderīgas 
idejas stundām, ka galvā virmo idejas, kā var nopietnas lietas pasniegt 
un izskaidrot elementāri, ka arī spēļu elementi gan mācību, gan klases 
stundās ir neatņemama sastāvdaļa un ar to palīdzību visu sarežģīto var 
padarīt daudz vienkāršāku. Pēc šīm nodarbībām bija patīkami dzirdēt, 
ka visi tādās klubiņa nodarbībās ir ar mieru darboties atkal un atkal. 

Arī tasīte kafi jas ar skolas ēdnīcā izcepto smalkmaizīti bija īsti laikā, 
jo garā darba diena skolā vienmēr liek sevi manīt.

Aija  Jakovele, 
KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja

SKOLĒNI 
EKSPERIMENTĒ RĪGĀ

Jau daudzus gadus Krāslavas pamatskolā skolēni iesais-
tās eksperimentālo darbu izstrādē. Ar labākajiem dar-
biem piedalāmies novada Jauno vides pētnieku konkursā 
„Skolēni eksperimentē”, lai uzvaras gadījumā dotos tālāk 
uz Rīgu, kur notiek šī konkursa noslēguma kārta. 

Šogad pavērās cita iespēja. Jau rudenī Rīgas Dabaszinību skola sa-
darbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu iz-
sludināja Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” Rīgas 
atklāto kārtu. Konkursā varēja piedalīties skolēni no 1. līdz 9. klasei. 
Tika aicināti interesenti no visiem Latvijas novadiem un pilsētām. Mēs 
izmantojām šo iespēju: pieteicāmies, mūsu eksperimentālo darbu komi-
sija atzina par labu un apstiprināja dalību konkursā. Novada dome nāca 
pretī un piešķīra transportu (par to lielum lielais paldies). 

29. februārī devāmies uz Rīgu, kur jaunajā LU Dabaszinību akadē-
miskajā centrā notika eksperimentālo darbu prezentācijas. Mūsu skolu 
pārstāvēja 7. b klases skolēni Armands Rims un Ernests Matjušonoks. 
Jāsaka gan, ka iniciators šim pasākumam bija Armands Rims. Arman-
dam jau ir triju gadu pieredze eksperimentālo darbu izstrādē. Jaunieši 
uzstājās ar pašu izveidotu, i zstrādātu un noformētu eksperimentālo dar-
bu „Spoguļu labirints”. Darbu konkursam bija ļoti daudz. Aizstāvēšana 
notika 9 darba grupās, katrā grupā vismaz 12 darbi. 

Gūtā pieredze, pēc skolēnu domām, ir neatsverama. Varēja redzēt, 
kā sokas mūsu vienaudžiem no citām skolām. Secinājums: nemaz tik 
viegli nevar tikt pāri stresam pirms aizstāvēšanas, uztraukums bija pa-
matīgs, jo darbus vērtēja eksperti – zinātnieki. Dažreiz uzdotie jautā-
jumi „izsita no sliedēm” prezentētājus tik tālu, ka acīs sariesās asaras. 
Kā veicās mūsu jauniešiem? Viņi bija malači, jo darba aizstāvēšanas 
laikā parādīja savaldību, korektumu, neieslīga sīkumos, visu izdarīja, 
kā nākas. Rezultāts? Gribējām iegūt vietu, bet neizdevās tikt pie godal-
gotās vietas, tikai pateicība. Bet par to nav ko daudz skumt. Nākamgad 
mēģināsim vēlreiz, ja būs tāda iespēja. Bez galvenā šīs dienas pasāku-
ma jaunieši vēl bija apskates ekskursijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
piedalījās ekskursijā pa jauno Dabaszinību akadēmisko centru, piedalī-
jās eksperimentos, ko piedāvāja šī konkursa organizētāji. Tā ka redzēja 
daudz, iespaidu arī ļoti daudz, emocijas tikai pozitīvas. 

Par šo lielisko iespēju visu brauciena dalībnieku vārdā gribu pateikt 
paldies skolas direktorei (par atbalstu), novada domei (par piešķirto 
transportu) un šoferītim Aleksandram. 

Ināra Grāve, 
Krāslavas pamatskolas

vides pulciņa 
„Nāc eksperimentēt”

 vadītāja



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537

e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA „Latgales druka”

8
sports

sludinājumi

Latvijas vieglatlētikas sacensībās 
arvien pieaug dalībnieku skaits, un 
Latvijas Vieglatlētikas savienība, 
lai efektīvāk varētu novadīt sacen-
sības, ir ieviesusi normatīvus, kuri 
sportistiem jāizpilda, lai kvalificē-
tos finālsacensībām. U16 grupā šie 
normatīvi ir apmēram 3.sporta kla-
ses līmenī, kuri jāizpilda sagatavo-
šanās posmā.

Februāra vidū par Latvijas čempionu 
trīssoļlēkšanā U-16 vecuma grupā (2001.-
2002. g.dz.) kļuva Artūrs Šarkovičs, kurš 
vienīgais pārvarēja 13 metru atzīmi un uz-
stādīja jauno personisko rekordu – 13,69 m. 

 Tāllēkšanā (6.38 m) Artūrs izcīnīja 
2.vietu, zaudējot 4 centimetrus sportistam 
no Aizkraukles, bet jaunu personisko rekor-
du tāllēkšanā Artūrs uzstādīja janvārī Rīgas 
čempionātā, aizlecot 6.42 m. 

U-16 grupā lodes grūšanā tika fi nālā un 
izcīnīja 8.vietu Sabīne Hološina (2002. 
g.dz.), kurai šogad pirmoreiz bija jāgrūž 3 
kg lodi. Sabīne uzstādīja savu personisko 

rekordu – 10.53 m. 
U-18 vecuma grupā (1999.-2000. g.dz.) 

labus rezultātus uzradīja Andris Spalvis, 5 
kg lodes grūšanā izcīnot 7. vietu – 13,22 m, 
un augstlēkšanā Alīna Ņikitina – 7. vieta 
un kārtējo reizi atkārtots savs personiskais 
sasniegums - 1,50 m. Alīnai arī 9. vieta 60 
m/b – 10.28 sek.   9. vietu izcīnīja Aigars 
Ļaksa U-20 grupā junioriem 300 m skrieša-
nā – 38,38 sek.  

Arvien grūtāk ir tikt uz Latvijas čem-
pionātu, it sevišķi U-14 grupā, kur pieda-
lās viskuplākais dalībnieku skaits, un, lai 
kvalifi cētos sacensībām, jaunajiem viegl-
atlētiem vajadzēja izcīnīt vietu savas zonas 
labāko pieciniekā. Latvija ir sadalīta četrās 
zonās – Kuldīga, Jēkabpils, Limbaži un 
Rīgas pilsēta. Mūsu sportistiem atlases sa-
censības bija Jēkabpilī, kur piedalījās spor-
tisti no 13 novadiem. Izcīnīt ceļazīmes uz 
Latvijas čempionātu izdevās divām mūsu 
novada sportistēm. Tāllēkšanas sektorā, pē-
dējā sestajā mēģinājumā, uzvaru „izrāva” 
Daniela Timma – 4.53 m, apsteidzot otrās 

vietas ieguvēju par 2 cm.  60 metru barjer-
skriešanas priekšsacīkstes Daniela tika A 
fi nālā (10.53 sek.), ar ko garantēja sev vietu 
Latvijas čempionātā un fi nālā fi nišēja trešā 
(10.59 sek.). Anna Monska tāllēkšanā izcī-
nīja 6.vietu (4.11 m), augstlēkšanā pārlēca 
1.30 m un tika Latvijas čempionātā pēc re-
zultātiem. 

Latvijas čempionāts U-14 grupā (2003.-
2004. g.dz.) norisinājās Rīgas Sporta manē-
žā. Daniela Timma 60 m/b priekšskrējienā 
noskrēja ar personisko rekordu – 10.19 sek. 
un tika A fi nālā, kur četras labākas laika 
ieguvējas turpināja cīņu par godalgotām 
vietām. Diemžēl fi nālam Daniela nepaspēja 
noskaņoties, jo paralēli piedalījās tāllēkša-
nas sacensībās, un fi nišēja ceturtā. Barjer-
skriešanas fi nāla dēļ tāllēkšanā nācās izlaist 
otro mēģinājumu, neskatoties uz to, Danie-
la tika fi nālā un izcīnīja 6.vietu – 4.55  m.

Inese Umbraško, 
sporta skolas direktora vietniece 

VIEGLATLĒTU STARTI LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTOS

SLĒPOTĀJU DIENA
27. februārī biedrība “Sportists” organizēja slēpotāju 

dienu, kuras ietvaros slēpot gribētāji sacentās savā star-
pā dažādās slēpošanas distancēs, sākot no 1 km līdz 5 km. 

Visjaunākie sacentās 1 km garā distancē. Meiteņu vidū 1. vietā Evija 
Radivinska, 2. vietā Martīne Djatkoviča un 3. vietā Marija Tumaševi-
ča. Savukārt zēniem 1. vietu ieguva Guntars Vorslovs. Arī vēl viena 
dalībnieku grupa sacentās savā starpā šāda garuma distancē. Tajā 1. 
vietā Patrīcija Kovaļevska, 2. vietā Jurģita Rima un 3. vietā Viktorija 
Rutkovska.

Toties 1,5 km garā distancē 1. vietā Līga Volka, 2. vietā Samanta 
Ogorelova un 3. vietā Anastasija Petunova, bet zēniem šajā distancē 
1. vietā Mārtiņš Vecelis, 2. vietā Artūrs Semjonovs un 3. vietā Rihards 
Lisenoks.

2 km garā distancē 1.vietā Rolands Bebrišs un 2. vietā Jēkabs Guba.
Savukārt 3 km distancē uzvaru katra savā grupā svinēja Ieva Skerškā-

ne, Sņežana Jegorčenko un Sņežana Petroviča. Šajā distancē zēniem 
uzvaru ieguva Artēmijs Ivanovs.  

5 km distancē sacentās jaunieši, kuru vidū 1. vietā Ojārs Vanags, 2. 
vietā Justīns Stivriņš un 3. vietā Emīls Stivriņš.

Paldies visiem slēpotājiem un vecākiem par radīto svētku atmosfēru!
Diāna Vanaga, 

biedrība “Sportists”

Biedrība „Stariņš” sveic 
Asteriju Rusecku jubilejā!
Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod!

Palūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc!
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, 

Darbi veicas, gaišas dienas rit!  

12.04. - 22.04.2016  Svētceļo-
jums uz Svēto Zemi.Grupu vadīs 
priesteris Aivars Līcis. Brauciena 
cena:500 EUR + 1000USD. Pie-
teikties pa tālr.:29524763  Ināra, kā 
arī internetā: www.shalomisrael.lv

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā). Pārdod vasarnīcu pie Zirga 
ezera Т.29479591.

 Pērk zemi (viensētu) ūdenstilpes 
krastā Krāslavas rajonā. Samaksa 
uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, svečtu-
rus, koka ikonas, svētbildes, pulk-
steņus, glāzes turētājus, zobenus, 
ordeņus, cara laika alus pudeles ar 
uzrakstiem, monētas, vācu armijas 
ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzir-
nakmeņus, PSRS karogus, porce-
lāna fi gūriņas. Т.22433510. antik-
war2000@inbox.lv.

Gaļas uzņēmums aicina darbā 
menedžeri izbraukumu tirdznie-
cībai ar B kategorijas tiesībām. 

T. 20017885.

Krāslavas bērnu un jau-
niešu centra bērnu un jau-
niešu ar speciālām vajadzī-
bām  kluba “Saulessvece” 
audzēkņi ar aizrautību 
spēlē BOCCIA. Katru gadu 
mums ir uzvarētāji gan Lat-
gales, gan Latvijas mērogā. 
Katru gadu mēs, krāsla-
vieši, rīkojam Latgales  
čempionātu. Šogad mūsu 
draudzīgajam pulciņam (8 
komandas) no Krāslavas 
BJC, Daugavpils BJC, Alek-
sandrovas internātpamat-
skolas pievienojās Medu-
mu internātpamatskolas 
komanda. 

Spēle notika divos laukumos 
trīs grupās. Vislielākā konkuren-
ce bija trešajā grupā, bet „izraut” 
uzvaru no Aleksandrovas  inter-
nātpamatskolas komandas rokām 
vēl  nekam neizdevās! Komanda 
spēlē precīzi un ar savu taktiku 
(treneris-Vjačeslavs Vērdiņš). 
Pārliecinoši 2.vietas ieguva klu-
ba „Žēlsirdība” audzēkņi no 
Daugavpils.

Uz  Latgales čempionātu BO-
CCIA-2016 klubs “Saulessvece” 
izvirzīja  četras komandas. Ties-
neši (arī kluba audzēkņi Sand-
ra, Rita, Valentīna) ar 6 gadu 
pieredzi vērtēja ļoti principiāli 

un stingri! Medaļas un 1.vietas 
diplomus  gan 1., gan 2. grupā, 
pateicoties spējai koncentrēties 
un savai taktikai, ieguva  kluba 
“Saulessvece” audzēkņi: Vja-
česlavs P., Larisa P., Elvis P., Pē-
terisV., Raimonds B.,Vjačeslavs 
L. (trenere-kluba vadītāja Žanna 
Garbrēdere). Trenere pastāstīja, 
ka uzvara nebūt nenāca  viegli, ik 
mēneša treniņi, asaras, gripa, ne-
gulēta nakts pirms sacensībām... 
Krāslavieši izcīnīja godu pārstā-
vēt Latgali  Latvijas BOCCIA 
2016 čempionātā Ozolniekos 
2.aprīlī!

 Paldies Latvijas Bērnu un jau-
niešu invalīdu sporta federācijas 
priekšsēdētājai Aijai Kļaviņai par  
ilggadējo sadarbību un atbalstu, 
organizējot kārtējo Latgales BO-
CCIA turnīru.

No visiem čempionāta dalīb-
niekiem paldies AS „Krāslavas 
piens”  un personīgi Aleksejam 
Krivenko par ilggadējo pasāku-
ma sponsorēšanu! Paldies Valsts 
ģimnāzijai, uzņēmējai Valentīnai 
Kazimirovai  par garšīgām pus-
dienām un vecākiem, kuri bija 
kopā ar mums!

Rita Vekšina,
BJC direktore,

autores foto

KRĀSLAVIEŠI – LABĀKIE!NĪN 
PIRMĀ

 MAKSĀJUMA
 TERMIŅŠ 

IR 31. MARTS

Cienījamie nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātā-
ji, Krāslavas novada dome 
atgādina, ka NĪN pirmā 
maksājuma termiņš ir 31. 
marts. Lūdzam savlaicīgi 
veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksu. Ja nav 
saņemts maksāšanas pa-
ziņojums, lūdzam vērsties 
Krāslavas novada domē, 
18. kabinetā, t.65681766.


