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Izvaltas folkloras kopa, kuru daudzu 
gadu garumā lolo nenogurdināmā skolotā-
ja Silvija Stivriņa, šajā pavasarī uzziedēja 
kā krāšņa Latgales lauku puķe. Folkloras 
kopas dalībnieces un viņu skolotāja vēlas 
pateikt lielu paldies, Krāslavas novada do-
mei, tās vadītājam Gunāram Upeniekam un 
Izvaltas pagasta pārvaldei par atbalstu jau-

no tautas tērpu iegādei. Latgales krāšņākie 
brunči (Izvaltas, Aulejas, Jasmuižas, Dag-
das, Bukmuižas un Rāznas) līdz ar latgaļu 
skanīgajām dziesmām turpinās priecēs mūs 
daudzos svētkos.

„Mozī latgolīši” var lepoties ne tikai ar 
jauniem tautu tērpiem, bet arī ar ievēroja-
miem sasniegumiem novada, Latgales un 

pat valsts mēroga konkursos. Folkloras 
kopas dalībnieces Līga Sušinska, Ženija 
Nikolaičenko un Valērija Smiļgina veik-
smīgi piedalījās tradicionālās dziedāšanas 
konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija”, 
Dienvidlatgales rotaļnieku konkursā „Lie-
lais rotaļnieks” un stāstnieku konkursā 
„Anekdošu virpulis”, bet Ženija stāstnieku 

konkursa fi nālā Rī gā izcīnija I pakāpes dip-
lomu un nomināciju „Superekselentā smī-
dinātāja”! 

Tagad „Mozī latgalīši” gatavojas folklo-
ras kopu skatei „Pulkā eimu, pulkā teku”. 
Novēlam viņiem veiksmi, lai labi skan!

  „MOZŪ LATGALĪŠU” PAVASARIS

Plānojamajā ražošanas zonā Krāslavā, Lat-
gales ielā 5, iepretī SIA „Krāslavas nami” 
centrālajai katlumājai top šķiroto atkritumu 
savākšanas (pieņemšanas) laukums, kas ir 
speciāli aprīkota norobežota vieta, kur kon-
teineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkri-
tumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. 

SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsē-
dētājs Valerijs Maslovs uzsvēra, ka objekts 
top atbilstoši MK noteikumu prasībai par 
šādu laukumu ierīkošanu pašvaldībās. Iedzī-
votājiem tiks nodrošināta iespēja pareizi un 
likumīgi atbrīvoties no dažādiem atkritumu 
veidiem. Tuvumā esošo māju iemītniekiem 
topošā laukuma sakarā nav jāpārdzīvo - tas 
neatstās nekādu negatīvi ietekmi uz vidi un 
iedzīvotājiem. Būvdarbus veic iepirkuma re-
zultātā uzvarējušais būvuzņēmējs atbilstoši 
tehniskajam projektam, kas saskaņots ar vi-
sām instancēm. Laukums būs noasfaltēts, no-
tekūdeņi tiks savākti un izlaisti caur iekārtu, 
kas tos attīra no naftas produktiem, augsne 
netika piesārņota. Pēc būvdarbu pabeigšanas 
teritorija tiks nožogota, un neviens tur neva-
rēs vest un izgāzt sazini kādus atkritumus, ti-
kai to, kas būs atļauts. Bet kā īsti šo laukumu 
izmantos?

Valerijs Maslovs: „Laukums īslaicīgai šķi-
roto atkritumu uzglabāšanai ir nepieciešams 
gan mums, gan arī privātpersonām, kuras 
nedzīvo Krāslavā, bet atved savus šķirotos 
atkritumus maisos un izmet pilsētas šķiroto 
atkritumu savākšanas punktos. Attiecībā uz 
šķirotiem atkritumiem tā drīkst darīt, bet, kad 
atklāsim laukumu, šķirotos atkritumus varēs 
vest tieši uz laukumu, kur atbrīvoties no tiem 
būs ērtāk un ātrāk. 

Visiem jāsaprot, ka dalīti vākto atkritumu 
konteineru apkalpošana ir iekļauta kopējā 
cenā par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, 
līdz ar to svarīgi ir samazināt šīs izmaksas. 
Mēs, kā atkritumu apsaimniekotājs, tos savos 
konteineros, kas paredzēti dalītai atkritumu 
vākšanai, īslaicīgi uzglabāsim jaunajā lauku-
mā. 

PET taru (plastikāta pudeles), plastmasas, 
alumīnija, skārda iepakojumu, papīru, karto-
nu – visu, ko pēc tam var nodot otrreizējai 
pārstrādei, uzkrāsim un ar lielāku transportu 
vienā reizē aizvedīsim pārstrādātājiem. Tas 
dos ekonomisko efektu, jo transportēšanas 
izmaksas ir lielas. Vecais angārs netiks no-
jaukts, tur glabāsim to, ko nevar turēt zem 
klajas debess, piemēram, papīru un kartonu. 

Ar laiku piedāvāsim iedzīvotājiem iespēju 
šeit nodot arī veco elektrotehniku, autoriepas, 
lielgabarīta atkritumus (skapjus, dīvānus, 
galdus, krēslus u.tml.), kā arī iespēju likumī-
gi atbrīvoties no mājsaimniecībās radītiem 
būvgružiem, kas šobrīd ir aktuāla problē-
ma. Tiesa būvgružu pieņemšana būs maksas 
pakalpojums, katra krava tiks nosvērta, un 
cena būs atkarīga no svara. Bez maksas šādi 
atkritumi netiek pieņemti nekur. Tam visam 
mums vēl ir jāsaņem atļauja, un tas prasīs no-
teiktu laiku. 

Gribu vēlreiz uzsvērt, ka šajā laukumā ne-
būs nekādu sadzīves atkritumu, tajā netiks 
 šķiroti sadzīves atkritumi, nebūs nekādu dar-
bības veidu, kas kaitē videi. Jā, var būt situā-
cija, ka atvestajos šķiroto atkritumu kontei-
neros ir cita veida atkritumu piejaukums, bet 
tos uzreiz atlasīs un iemetīs tādā pašā kontei-
nerā, kādi stāv jebkurā daudzdzīvokļu namu 
pagalmā. Atkritumus, kas ir derīgi otrreizējai 
pārstrādei, nogādāsim pārstrādātājiem, bet 
viss pārējais tiks nogādāts uz atkritumu po-
ligonu.”

Juris Roga, 
autora foto

TOP ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMS KRĀSLAVAS
 SKOLĒNIEM

 JAUNA  DIENESTA
 VIESNĪCA

Krāslavas novada dome turpina dar-
bības programmas „Izaugsme un no-
darbinātība” 8.1.2. specifi skā atbalsta 
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 
0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras sakārtošana 
un mācību vides uzlabošana (Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pa-
matskolā)” ieviešanu.

Noslēdzies iepirkums dienesta vies-
nīcas būvprojekta izstrādei un autoruz-
raudzībai. Atklātā konkursa ietvaros 
tika saņemti un izvērtēti seši preten-
dentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas 
tiesības ir piešķirtas SIA „Rem-Pro”, 
kura iesniedza saimnieciski visizde-
vīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu 
– 47 333.00 EUR bez PVN. Norit lī-
guma slēgšanas process.

Pēc dienesta viesnīcas būvprojekta 
izstrādes tiks izsludināts atklātais kon-
kurss par dienesta viesnīcas būvniecī-
bas darbiem. Plānotā dienesta viesnīca 
tiks paredzēta Krāslavas pilsētas izglī-
tības iestāžu audzēkņiem, projekta re-
zultātā tiks panākta koncentrēta izglī-
tības iestāžu tīkla attīstība, izglītības 
iestāžu pieejamība iespējami tuvāk 
dzīvesvietai, nodrošinot mācību vides 
kvalitātes uzlabošanu un modernizē-
šanu.

Projekta budžeta kopējās at-
tiecināmās izmaksas sastāda 
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfi -
nansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021. gada 31. 
decembrim. 

Juta Bubina,
projekta vadītāja
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Investīcijas
Kopā 
EUR

IZGLĪTĪBA  
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības ies-

tāžu mācību vides uzlabošana - ventilācijas sistēmu reno-
vācija Krāslavas pamatskolā un Varavīksnes vidusskolā 195165

ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības ies-
tāžu mācību vides uzlabošana - dienesta viesnīcas būv-
niecības tehniskā projekta izstrāde 57273

 252438
KULTŪRA, SPORTS  
Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu)  rekonstrukcija 100000
Rīteiropas vērtības - Zlidņa piemiņas istabas ierīkoša-

na 10000
V - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amat-

niecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BEL-
LA CULTURE) 132000

Skeita laukums 42000
Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teri-
torijas apsaimniekošanas pasākumus 33425

 317425
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS  
LV - LT - BY projekts - Robežšķērsošanas infrastruk-

tūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas 
procesa uzlabošanai - stāvlaukums Pāterniekos (būvdar-
bu avansa maksājums) 245630

ERAF 5.6.2. (Latgale) - Ražošanas zonas un saistītās 
infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta, Indras un Latga-
les ielu ražošanas teritorijas attīstība, tehniskais projekts, 
II kārta 1263155

ERAF 5.6.2. - Pašvaldības īpašumā esošo degradēto 
teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto in-
vestīciju piesaistei I  - Tirgus 19, Krāslava 50000

Krāslavas novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilma-
ņi pārbūve (2,5 km) - virskārta 341638

LAD Pamatpakalpojumi IV - Krāslavas novada Aule-
jas pagasta prioritārā ceļa Meža Doski - Žaunerāni, Kal-
niešu pagasta prioritārā ceļa Kalnieši - Pakulišķi, Robež-
nieku pagasta prioritārā ceļa Pleiku apbraucamais ceļš 
pārbūve + stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve 
(0,96 km)  524073

LAD Pamatpakalpojumi V - Indras pagasta prioritārā 
ceļa Vaivodi - Rusakova - Indra 1484537

Zivju fonds - Zivju resursu aizsardzības pasākumu 
efektivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāsla-
vas novada ūdenstilpnēs** 15000

LAT - LIT projekts „Darba tirgus bez robežām” („La-
bour Market without Borders”) 35000

LLI-82 „Sinerģiskas drošības platformas izveide Aus-
trumlatvijas un Lietuvas pierobežā” (13 novērošanas ka-
meru iegāde, datu serveris) 30600

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekons-
trukcija pagastu pārvaldēs 150000

 4139633
Pārceltuves ielas  posma remonts* 104324
Kaplavas ielas posma remonts 200000
 304324

PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS  

ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā 91000

LV - LT - BY Sociālās iekļautības veicināšana, orga-
nizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakal-
pojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās (ENJOY 
BEING TOGETHER) 100000

Specializētais transports sociālo pakalpojumu nodroši-
nāšanai (cilvēku ar īpašām vajadzībām,  gulošo slimnieku 
pārvadāšanai utt. ) 60000

ERAF Deinstitucionalizācijas projekts - tehniskie pro-
jekti, pieteikuma sagatavošana 225774

 385774
LV-LT Trans-Form. Degradētās teritorijas. Bijušo at-
tīrīšanas iekārtu teritoriju Krāslavā sakārtošana, apmācī-
bas 10118
Šķiroto atkritumu laukuma būvniecība Krāslavā (SIA 
„Krāslavas nami” pamatkapitāla palielināšana)** 159539
Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 4 nojaukšana 100000
 269657
* fi nansējums no autoceļu fonda 5760251

PAŠVALDĪBAS PLĀNOTĀS
INVESTĪCIJAS 2019.GADĀ

Pašvaldība aicina piedalīties un iesniegt pieteiku-
mus konkursam  „Īsteno ideju Krāslavas novadā!”, 
kura mērķis ir sekmēt jaunu darba vietu, inovatīvu 
preču un pakalpojumu veidošanu un jaunu uzņēmumu 
rašanos Krāslavas novadā.

Šī mērķa īstenošanai Krāslavas novada dome pie-
šķir vienam projektam maksimāli pieļaujamo līdzfi -
nansējumu EUR 4000,00 apmērā uzņēmumu un fi zis-
ko personu biznesa ideju realizēšanai. 

Projektus var iesniegt Krāslavas novadā deklarētie 
iedzīvotāji no 31 gada vecuma, kas vēlas uzsākt saim-
niecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas nova-
dā, un uzņēmēji (uzņēmuma dibinātājs/i no 31 gada 
vecuma), kuru apgrozījums ir līdz 50 000 EUR no-
slēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2019. 
gada 8. aprīļa līdz 2019. gada 10. maijam plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai no-
sūtīt pa pastu Krāslavas novada domei Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstī-
bas nodaļas projektu koordinatore Inta Murāne, tālr. 
65620033, e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
tīmekļvietnēs - www.kraslava.lv, www.krasla-

vasvestis.lv;
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas 

ielā 7 (6.kab.), Krāslavā;
nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.mura-

ne@kraslava.lv.

KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA 
BIZNESA IDEJU KONKURSU 

(DALĪBNIEKIEM NO 31 GADA VECUMA)

Krāslavas novada Izglītības pārvalde izsludina tra-
dicionālo projektu konkursu jauniešiem, kura mērķis 
ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedris-
kajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fi zis-
kās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aiz-
sardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, 
sports un brīvais laiks.

 Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības 
iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu 
organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu 
grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecu-

mā no 13 līdz 25 gadiem. 
Kopējais jauniešu projektiem pieejamais fi nansē-

jums 2019. gadā - EUR 4500, maksimālā fi nansējuma 
summa viena projekta realizēšanai - EUR 300.

 Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas nova-
da Izglītības pārvaldei (Skolas ielā 7, Krāslavā), līdz 
2019. gada 12. aprīlim.

 Projekta pieteikuma veidlapas un nolikums. 
 Foto no iepriekšējā gada aktivitātēm.
Kontaktpersona: Julianna Moisejenkova, jaunatnes 

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

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ie-
skaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un 
neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad pie-
sakies dalībai projektā „PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi nansētais projekts „PROTI 
un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesais-
tītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši 
viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības vir-
zieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo 
pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus at-
balsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformā-
lo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, 
aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās 
darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  
palīdzēs programmas vadītājs un mentors. 

Līdz 2019. gada 29. martam divdesmit viens mērķa 
grupas jaunietis ir iesaistījies projekta „Proti un Dari!” 
aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba piere-
dzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja 
mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides ap-
liecības dažādu jomu specialitātēs, ieguva B, C un E 
kategorijas autovadītāja apliecības, individuāli apguva 
latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pār-
baudi, kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju darbī-
bā. Pašlaik projektā esošais jaunietis mācās skaņu re-
žisora kursos, kur apgūst pamatzināšanas digitālajā un 
analogā skaņas apstrādē, iepazīstas ar mūzikas studi-
jas aprīkojumu un profesionālo mūzikas programmu, 
bet jauniete projekta ietvaros iepazīstas ar reportiera/
žurnālista darbu laikraksta redakcijā un nākotnē vēlas 

strādāt šajā profesijā. 
Kā labs piemērs ir jauniete – Antoņina Vaivodiša, 

kura pēc dalības projektā veiksmīgi turpina iecerēto 
– iziet papildus apmācību Rīgas Stradiņa universitā-
tē, lai pēc sekmīgi nokārtota valsts pārbaudījuma sa-
ņemtu profesionālās kvalifi kācijas atzīšanas apliecību 
(atzīta ārvalstīs iegūtā augstākā profesionālā izglītība) 
un jauniete varētu reģistrēties Ārstniecības personu 
reģistrā, iegūstot tiesības veikt profesionālo darbību 
Latvijā. 

Pielikumā A.Vaivodišas fotogrāfi ja no personīgā ar-
hīva.

„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 
2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifi s-
kā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 
projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris –  
2020. gada oktobris.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai 

zvanot pa tālr. 29278741
Inta Murāne,

projektu koordinatore

VĒLIES MAINĪT SAVU DZĪVI? 
PIESAKIES DALĪBAI PROJEKTĀ!

Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija” ie-
tvaros divas dienas 122 brīvprātīgie no visas Latvijas 
apguva jaunas iemaņas, lai kļūtu par kustības vēstne-
šiem. Viņu uzdevums būs turpmāk mudināt Latvijas 
iedzīvotājus kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes 
nedēļā. 

Par kustības vēstnešu pārstāvju mūsu pašvaldībā kļuva 
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece 
Sņežana Petroviča. Viņa ir saņēmuši ofi ciālu atļauju pār-
stāvēt kampaņas kustību, piekrītot organizēt bezmaksas 
grupu nodarbības, un ir saņēmuši īpaši izstrādātus meto-

diskos materiālus. 
Kustības vēstneši martā, aprīlī, maijā, septembrī un 

oktobrī organizēs bezmaksas grupu nodarbības sporta 
laukumos, stadionos vai parkos savās pašvaldībās, po-
pularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselī-
gākas sabiedrības veidošanā.

 „Ja vingrojumi tiek izpildīti pareizi, tad cilvēks 
jebkurā vecuma posmā sāk labāk justies un līdz ar to 
iedvesmo arī citus sportiskām aktivitātēm,” ir pārlieci-
nāti apmācību vadītāji Viktors Lācis, Mareks Osovs-
kis un Sandra Rozenštoka. 

KUSTĪBAS VĒSTNEŠI IEDVESMOS
 IEDZĪVOTĀJUS KĻŪT FIZISKI  AKTĪVĀKIEM



3
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GĀDĀJOT PAR VIDI MŪSU 
GARĪGAJĀS MĀJĀS

Kopš 1938. gada 30. oktobra Krāslavas kultūrvēsturisko apbūvi pa-
pildina kādreiz tik staltā, neogotikas stilā celtā Krāslavas Evaņģēliski 
luteriskā baznīca. Vēsturiskie notikumi nav saudzējuši baznīcu, atstājot 
būtiskas pēdas tās izskatā. Zaudējot Latvijas neatkarību un mainoties 
politiskajam režīmam, 1954. gadā vietējā pilsētas vara iznīcināja baznī-
cas altāri, aizmūrējot to ar sienu, salauza arkveidīgo griestu konstrukci-
ju, nogāza baznīcas torni. Kopš 1996. gada, kad draudze atguva baznīcu, 
līdzekļu trūkuma dēļ nav bijis iespējams veikt iekštelpu remontdarbus. 

Baznīcas ieejas mezgls ir viens no pirmajiem elementiem, kas cil-
vēkiem rada iespaidu par baznīcu, tajā ienākot. Līdz šim ir pavēries 
visnotaļ drūms skats – nolietojies priekštelpas sienu un griestu krāso-
jums, elektroinstalāciju mudžekļi, nepietiekams apgaismojums, centrā-
lo durvju augstvērtības neatbilstība būvobjektam, kvalitāti zaudējušais 
krāsojums reljefa daļām ap centrālajām ieejas durvīm. Saņemot Krāsla-
vas novada domes fi nansiālu atbalstu projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” ietvaros, Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze ir 
sakārtojusi baznīcas ieejas mezglu. 

Krāslavas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ieejas mezgla sakārtošana 
ietvēra elektroinstalācijas remontu, baznīcas priekštelpas durvju bloku 
attīrīšanu no vecās krāsas, slīpēšanu, bojāto vietu remontu, gruntēša-
nu, kā arī priekštelpas remontdarbus. Šobrīd var novērot kvalitatīvu 
priekštelpas sienu un griestu apdari, sakārtotu elektroinstalāciju, radot 
estētiskus apstākļus informatīvā stenda novietošanai un apskatei baznī-
cas priekštelpā. Papildus ir veikta pie baznīcas ārējās sienas esošā vecā 
elektrības sadales skapja demontāža un jaunas sadalnes uzstādīšana at-
tālināti no sienas, kas ļaus novērst pastāvīga mitruma un sniega klātbūt-
ni, līdz ar to arī ārējās sienas bojāšanos. 

Saņemot draudzes atbalstītāju dāvinājumu, ir veikta baznīcas centrālo 
durvju restaurācija to vēsturiskajā izskatā, izgatavojot vēsturiskos koka 
elementus (vērtnes, loga daļu), kas līdz mūsu dienām nebija saglabā-
jušies, un atjaunoti kalumi (eņģes, dekoratīvie elementi). Jāpiebilst, ka 
LEADER projekta ievaros ir paredzēts atjaunot baznīcas torni, tādēļ 
restaurētās durvis tiks uzstādītas pēc torņa atjaunošanas darbu īstenoša-
nas, tādējādi tās pasargājot no iespējamajiem bojājumiem.

Gādājot par vidi Krāslavas Evaņģēliski luteriskās draudzes garīga-
jās mājās, ir iegūti jauni lieldraugi. Pateicamies SIA „Elta-94” un „RH 
Būve” sertifi cētiem speciālistiem par sniegtajiem padomiem un atbal-
stu, veicot remontdarbus, A/S „ Sadales tīkls” pārstāvjiem par sadalnes 
nomaiņu, SIA „Olūts” meistariem par baznīcas durvju restaurāciju. Pal-
dies Krāslavas novada domei par iespēju un iedrošinājumu darboties 
pašiem, saglabājot vēsturisko mantojumu un stiprinot garīgās vērtības, 
tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Projekta koordinatore
Ilze Andžāne

Jau ilgāk nekā divus gadus 
Krāslavā veiksmīgi strādā māj-
ražotāju tirdziņš, kur piektdienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 un sest-
dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 
var iegādāties vietējo mājražotāju 
produkciju. Sākotnēji Mājražotāju 
tirdziņš atradās Baznīcas ielā 1, 
vēlāk tas pārcēlās uz pašu pilsētas 
centru – Mazo Rīgas ielu.  

Runājot par preču asortimentu, 
gribas sākt ar piedāvājumu, kuru 
sarūpējuši mūsu pirmie preču zī-
mes „Ražots Krāslavas novadā” 
lietotāji: mājražotāji Māris un 
Dina Skudras tirdziņa apmeklētā-
jiem tirgo „Skudru gaļu” jeb ga-
ļas un zivju mājas kūpinājumus, 
zemnieku saimniecības „Kurmī-
ši” īpašnieks Ivars Geiba – zāļu 
tējiņas, augu hidrolātus, bišu vas-
ka šūnas un bišu vaska ziedes), 
mājražotājs Sergejs Zakrevskis 
– „Zariņu maizi”, „Sergeja mai-
zi”, linsēklas, kaņepju un linsēklu 
eļļu. Tirdziņa sortimentā ir Olgas 
Birkes piena produkti, Jura Ko-
kina kokizstrādājumi, Dominikas 
Podjavas dekoratīvās sveces un 
mūsu novada vairāku biškopju 
medus. Vietējo mājražotāju sorti-
mentu papildinājuši arī daži kai-
miņu novadu mājražotāji. 

Jau no paša rīta tirdziņā rosās 
mājražotāja Dina Skudra, kura 
pastāstīja, ka vispieprasītākie ir 
piena produkti, kūpinājumi un 
linsēklu eļļa, taču pircēji labprāt 
iegādājas arī citu mājražotāju pro-
dukciju, tikai nedaudz mazāk un 
retāk. Tirdziņš cenšas atsaukties 
uz pircēju vēlmēm, piemēram, 
kad vietējais zivju kūpinātājs savu 
produkciju nolēma pārdot citviet, 
Skudras pievērsās arī zivju kūpi-
nāšanai, jo cilvēki nāca un intere-
sējās, kur nopirkt mājās kupinātas 
zivis? 

Dina apgalvo, ka mājražotāju 
tirdziņam Krāslavā ir pastāvīgs 
klientu loks un viņu skaits lēnām 
turpina pieaugt, jo cilvēki augstu 
vērtē mājās ražotu produktu kva-
litāti un sevišķi - garšu. Daļai pir-
cēju rodas asociācijas ar bērnības 
dienu produktiem, kas nesaturēja 
konservantus. Starp citu, tirdziņā 
strādājošiem daļa pircēju jau ir 
labi pazīstama, jo viņi šeit iepēr-
kas regulāri. Daži uz tirdziņu var-
būt pat nāktu vēl biežāk.

„Iepriekšējā vietā mēģinājām 
tirgoties arī ceturtdien, bet gūtā 
pieredze liecina, ka ar divām 

dienām nedēļā ir pietiekoši,” tur-
pināja mājražotāja Dina Skudra. 
„Šovasar gan plānojam izmēģināt 
kādu papildu darba dienu, vēl jā-
apdomā, kuru tieši. Šobrīd spējam 
nodrošināt pieprasījumu pēc pilnī-
gi svaigas produkcijas, piemēram, 
kūpinājumi un piena produkti ir 
pilnīgi svaigi, maize plauktos tiek 
izlikta vēl silta. Cilvēki apgro-
zās veikalā visu laiku, mums nav 
stundām ilgi jāgaida pircēji, bet 
viņu lielākais pieplūdums ir no 
rītiem. Mēs arī aicinām citus māj-
ražotājus uz sadarbību.”

Indras pagasta mājražotāja 
Olga Birke tirgojas tikai piekt-
dienas rītā, un pēc piena produk-
tiem rinda izveidojas labu laiku 
pirms tam, kā Olga ar savu preci 
paspējusi atbraukt no laukiem uz 
pilsētu. Rindā stāvošie lūdza mani 
pagaidīt un netraucēt Olgu ar jau-
tājumiem, jo visiem ir jāsteidzas. 

Tiesa, rinda plok visai ātri, pa-
teicoties tam, ka Olgai nāk palīgā 
viņas paziņa Jeļena, kura savulaik 
pati pārdeva savus mājražojumus 
tirdziņā, bet vēl agrāk ir strādājusi 
tirdzniecībā, un šī viņas pieredze 
lieti noder. Mūsdienās vairs ne-
viens negrib tērēt laiku rindā, un 
mājražotājiem svarīgi apmierināt 
pircēju vēlmes.

„Galvenais, lai cilvēki ir apmie-
rināti,” uzsvēra  Olga. „Man tas ir 
pats svarīgākais. Ja manu produk-
ciju izpērk, tad acīmredzot viss ir 
kārtībā. Vienmēr atvedu pašu svai-
gāko, bet tirgoju tikai piektdienās, 
un parasti visu izpērk jau no rīta. 
Sortimentā ir svaigs piens, krē-
jums, biezpiens un sieri, kas ir vi-
sai pieprasīti un nākas gatavot pat 
pēc pasūtījuma. Vienīgi sviestu es 
netirgoju, ne jau tāpēc, ka nebūtu 
pircēja, bet tāpēc, ka sakult nav 
no kā – pietrūkst izejvielu. Šorīt ir 

gara rinda, bet tā nebūt nav lielā-
kā, kādu mums nācies apkalpot.”

No malas raugoties, rindā pir-
cējiem nemaz nav garlaicīgi, un 
viena daļa cilvēku šo laiku izman-
to, lai ātri pārrunātu jaunumus. 
Kad pienāk kārta iepirkties, var 
manīt, ka pensionāri taupīgi skai-
ta naudiņu un ļoti lielus tēriņus 
neveic. Kāds iegādājas nedaudz 
biezpiena, pāris litrus piena, pus-
rituļa siera, citam pietiek tikai ar 
puslitru vai litru krējuma. Vārdu 
sakot, pirkumi dažādi, bet retais 
pārsniedz piecus eiro. Mājražotā-
ju piedāvājumā nav konservantu, 
kas ļautu produktu uzglabāt neti-
cami ilgu laiku, tāpēc jāiepērkas 
ar apdomu. Arvien vairāk cilvēku 
apjauš, ka īsāks derīguma termiņš 
nozīmē veselīgāku pārtiku. Un to 
man uzsver vairāki uzrunātie pir-
cēji, kuru sacīto var apkopot da-
žos teikumos: „Šeit tomēr viss ir 
pašu ražots, kā senāk - ekoloģisks 
produkts, bez konservantiem un 
stabilizatoriem. Sevišķi izdevīgi 
pirkt pienu – krietni lētāks nekā 
veikalā. Mēs, vecie cilvēki, īsta 
produkta garšu zinām labāk nekā 
jaunie. Kādreiz paši audzējām un 
gatavojām sev pārtiku, tagad esam 
pensijā, paši darīt vairs nevaram, 
toties varam nopirkt, un labi, ka ir 
tāds tirdziņš, kur nopirkt.” 

Tomēr arī gados jaunāki pircēji 
ir tirdziņa regulāro klientu lokā, 
turklāt arī pensionāri neaizmirst 
iepirkties saviem bērniem un maz-
bērniem, kuri darbadienā strādā, 
bet tāpat vēlas ekoloģisku pārtiku. 
Starp citu, mājražotāju tirdziņš 
nedaudz veicina arī ekoloģisku 
dzīvesveidu, proti, pēc piena vai 
krējuma gribi negribi šurp jānāk 
ar savu taru. 

Juris Roga, 
autora foto

KRĀSLAVAS MĀJRAŽOTĀJU
 TIRDZIŅŠ DZĪVO!

PAR DEGRADĒTO TERITORIJU
ATJAUNOŠANU
2019. gadā turpinās Latvijas 

un Lietuvas pašvaldību sadarbī-
bas projekta „Degradēto teritoriju 
revitalizācija” (Trans-form) ieviešana, kura mērķis ir revitalizēt paš-
valdību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pie-
vilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām. Projektā sadarbojas Krāslavas 
novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un biedrība „Eirore-
ģions „Ezeru zeme””, kā arī Paņevežas un Visaginas pašvaldības no 
Lietuvas. 

Projektā paredzēts revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar 
dažāda rakstura vides piesārņojumu – attīrot un sakārtojot 5,53 ha ze-
mes četru partneru teritorijās – Krāslavā, Lūznavā (Rēzeknes novads), 
Daugavpils cietoksnī un Paņevežas Skaistkalnis parkā. Papildus paš-
valdību degradēto teritoriju atjaunošanas aktivitātēm projektā tiek or-
ganizēti pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru 
teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), tiek 
izstrādāta metodiskā rokasgrāmata plānotājiem, kā arī tiek izstrādātas 
četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizā-
cijai.

Krāslavā jau pērnā gada laikā projekta aktivitāšu ietvaros attīrīta un 
sakopta teritorija Kalnu ielā 1a, kurā atradās vecās attīrīšanas iekārtas.  
Tika veikta būvju demontāža un  teritorijas labiekārtošana – attīrīšana 
no krūmiem, notekgrāvja padziļināšana, caurtekas nomaiņa piebrauca-
majam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošana.

Šogad februārī projekta ietvaros Krāslavas novada pašvaldības pār-
stāvji devās mācību vizītē uz Lietuvu, lai gūtu pieredzi par projekta 
partneru, Paņevežas un Visaginas pašvaldību, degradēto teritoriju atjau-
nošanu un metodēm sadarbības veidošanā ar privātīpašniekiem, savu-
kārt pārstāvji no Lietuvas martā tika uzņemti Latvijā, lai iepazīstinātu ar 
Krāslavas novada pašvaldības un citu projekta partneru pieredzi darbā 
ar degradēto teritoriju sakopšanu un uzturēšanu. 

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai identifi cētu galvenās metodes 
veiksmīgai degradēto teritoriju atjaunošanai, pilnveidotu izpratni par 
publiskā un privātā sektora sadarbības nozīmību un veicinātu vienotu 
izpratni par pilsētvides tēla veidošanu.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvija-Lietuva programmas 
2014.-2020. gadam ietvaros.

Aina Dzalbe, projekta vadītāja

„CARITAS” GRUPA” SIRSNĪGI PATEICAS
 VISIEM ZIEDOTĀJIEM UN LABVĒĻIEM

Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas” grupa” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem 
2018. gadā, kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.

Paldies nodibinājumam „Caritas Latvija”, Krāslavas novada domei, SIA „Krāslavas aptieka”, SIA „Ritms 
R”, SIA „Latgran”, SIA „Nordserviss”, SIA „Dilanis”, kafejnīcai „Mārīte”, Liepājas teātra kolektīvam, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centram (sk. Ainai Gubai un pulciņa „Meistarstiķis” meitenēm), Krāslavas 
novada Centrālajai bibliotēkai, Juškeviču ģimenei, Juragu ģimenei, Blaževiču ģimenei, Ilgvaram Ugaram, 
prāvestam Eduardam Voroņeckim, Valteram Sičevam, Lonijai Mironovai, Bartušu ģimenei, Andrijevsku ģi-
menei, Broņislavai Tračumai, Ivetai Upeniecei, Ainai Stanevičai, Oļegam Rinķevičam, Vandai Šaitarei, Ma-
rijai Baludei, Janīnai Kaļinkai, Valentīnai Stigevičai, Denisam Frantkevičam, Antonam Kozlovskim, Zojai 
Veličko, Ņinai Petuhovai, Leonorai  Rinkevičai, Vladislavam Tribuļkevičam, Annai Juhnevičai, I. Grišānei, 
kā arī pārējiem produktu ziedotājiem, visiem anonīmajiem atbalstītājiem un sv. Vincenta altāra Krāslavas 
katoļu baznīcā ziedotājiem.

Šī gada 20. maijā plkst.18.00 Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā notiks Svētā Mise par visiem 
Krāslavas „Caritas” grupas ziedotājiem.
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- Ar ko saistītas pārmaiņas?
SIA „Krāslavas nami” projektu ietvaros realizēja divus vē-

rienīgus siltumapgādes sistēmas modernizācijas projektus, kā 
rezultātā tika rekonstruētas apmēram divas trešdaļas pilsētas 
siltumtīklu. Proti, likvidēta četru cauruļu siltumapgādes sis-
tēma un izbūvēta jauna divu cauruļvadu siltumapgādes sis-
tēma, tādejādi modernizējot gandrīz visu siltumapgādes sis-
tēmu kā tādu, jo četru cauruļu sistēmas ar centrāliem siltuma 
punktiem ir neefektīvas no siltuma zudumu viedokļa. Pirms 
rekonstrukcijas projektu īstenošanas siltuma zudumi ārējos 
tīklos sasniedza 37%, pašlaik tarifa projektā plānotie zudumi 
ir 14%. Centrālie siltuma punkti slēgti, tagad centrālajā katlu 
mājā saražotā siltumenerģija tiek piegādātā līdz objektiem un 
dzīvojamam mājam, izmantojot maģistrālos tīklus divcauruļu 
sistēmā. Siltumnesējs ārējos tīklos nevar tikt iz-
mantots apkures vajadzībām pa tiešo, jo tā tem-
peratūra ir pārāk augsta. Siltumnesēju māju ap-
kurei ar nepieciešamiem parametriem un karsto 
ūdeni patēriņam sagatavo daudzdzīvokļu māju 
pagrabos un juridisko personu objektos ierīkotie individuālie 
siltummezgli, kuros ir atsevišķs apkures kontūrs un atsevišķs 
karstā ūdens sagatavošanas kontūrs. Faktiski šie siltummezgli 
veic to pašu funkciju, ko kādreiz veica centrālie siltumpunkti, 
bet daudz efektīvāk. Tagad ir iespējams regulēt katras mājas 
siltumapgādes režīmu atsevišķi, kā arī ir nodrošināta precīza 
uzskaite, cik siltumenerģijas patērē katra māja apkures vaja-
dzībām un karsta ūdens nodrošināšanas vajadzībām atsevišķi.

- Ko tas maina patērētājiem Krāslavā? 
Apkure kļūst lētāka, bet krietni sadārdzināsies maksa par 

karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju. Jau rēķinā 
par maiju būs jauna pozīcija – karstā ūdens cirkulācija, kas 
aizstās veco – karstā ūdens pastāvīgā maksa. Karstais ūdens 
mājas iekšējā sistēmā cirkulē nepārtraukti – kāds dzīvok-
lī atver ūdenskrānu, patērē karsto ūdeni, bet tā vietā ieplūst 
auksts ūdens, kas jāuzsilda un jākompensē siltuma zudumi 
- siltumenerģijas patēriņš šajā brīdī pieaug. Ja karstā ūdens 
krāni dzīvokļos ir aizvērti ciet, piemēram, naktī, ūdens cirku-
lācija sistēmā vienalga turpinās, un ir siltumenerģijas zudu-
mi, jo stāvvadi un dvieļu žāvētāji mājā atdod siltumu. Līdz 
ar to ūdens sistēmā atdziest un šie zudumi jākompensē, ūdeni 
uzsildot.

Pirms gada Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteiku-
mos, nosakot, ka visiem dzīvojamo māju apsaimniekotājiem 
ir jāuztur karstā ūdens temperatūra ēku sistēmā ne zemāku 
par 55 grādiem pēc Celsija visu diennakti. Gadījumā, ja 
ūdens temperatūra mājas sistēmā ir zemāka par 55 grādiem, 
tiek uzskatīts, ka ūdenī aktīvi vairojas Leģionāru slimības 
baktērija, kas ir bīstama veselībai. 

Agrāk gan mēs, gan citi apsaimniekotāji Latvijā nakts laikā 
pazemināja ūdens temperatūru ar nolūku samazināt izmak-
sas, jo ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas izmaksas 
ir ļoti augstas. Mēs to darījām no pusnakts līdz pieciem rītā, 
bet Ministru kabineta jaunie noteikumi tagad tā darīt neļauj. 

- Kā tad iepriekš apmaksāja ūdens cirkulācijai patērēto 
siltumenerģiju? 

- Agrāk nebija tehniskas iespējas atsevišķi uzskaitīt ūdens 
cirkulācijas patērēto siltumenerģiju katrā mājā. Maksa gan 
par ūdens kubikmetra uzsildīšanu, gan tā saucamā pastāvīgā 
maksa par karstā ūdens nodrošināšanu tika aprēķināta tikai 
teorētiski, atbilstoši apstiprinātai metodikai. Pēc projektu 
realizācijas 2017. gada beigās mēs nodrošinājām atbilstošu 
uzskaiti visās mājās un nostrādājām noteiktu laika periodu, 
lai mums būtu visi dati par patēriņu, kas iesniedzami regula-
toram kopā ar tarifa projektu. Kamēr šīs iespējas nebija, mēs 
nedrīkstējām mainīt norēķinu kārtību, jo šajā gadījumā, kad 
mainās uzskaites sistēma, obligāti ir jāveic tarifa pārrēķins. 

- Kāpēc nevarēja atstāt veco tarifu un neko nemainīt?
- Iepriekšējais tarifs bija aprēķināts četru cauruļu sistēmai, 

kurā ir pavisam citi siltumenerģijas zudumu apjomi, citas 
izmaksas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Nevar pie-
mērot to pašu cenu par vienu enerģijas vienību, kas aprēķi-
nāta citiem apstākļiem – tas nav korekti. Turklāt saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, siltumapgādes pakalpojumu snie-
dzējam obligāti ir jāiesniedz tarifa projekts pēc tam, kad ir 
notikušas būtiskas izmaiņas siltumapgādes sistēmā vai uzņē-
muma darbībā. 

Būtiski saprast, ka regulators apstiprina tarifu tikai un vie-
nīgi par enerģijas vienību, proti, par vienu siltumenerģijas 
megavatstundu līdz ievadam objektā (daudzdzīvokļu namā 
vai citā ēkā). Saņemtā siltumenerģija objektā var būt patērēta 
vai telpu apsildei, vai ūdens uzsildīšanai, vai apkurei, ūdens 
uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai kopā. Apmaksa pēc 
apstiprinātā tarifa notiek par visu objektā patērēto siltumener-
ģijas apjomu, neatkarīgi no siltumenerģijas patēriņa veidiem 
ēkas ietvaros. 

- No kā sastāv daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas 
patēriņš?

Runājot par daudzdzīvokļu mājām, šeit patēriņa veidi ir 
divi: apkure un ūdens uzsildīšana ar cirkulāciju. Karstā ūdens 
sagatavošana un piegāde mājas ietvaros ir process, kas ietver 
sevī ūdens uzsildīšanu līdz noteiktai temperatūrai un karstā 
ūdens cirkulāciju.  Siltumenerģijas uzskaites ierīces mājas 
ievadā (mājas siltumpunktā) nodrošina patērētās siltumener-
ģijas uzskaiti, ļaujot atsevišķi noteikt siltumenerģijas patēriņu 
ēkas apkures vajadzībām un ar karstā ūdens nodrošināšanu 
saistīto siltumenerģijas patēriņu (tas ir siltumenerģijas patē-
riņš ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai kopā).  

- Kā šo siltumenerģiju, kas izlietota karstā ūdens uzsil-
dīšanai un cirkulācijai kopā sadalīs starp cirkulācijai ne-

pieciešamo enerģiju cauruļvadu sistēmā un karstā ūdens 
kubikmetriem, kurus patērē no krāna?

- Arī šo jautājumu regulē Ministru kabineta noteikumi, 
piedāvājot izvēlei vairākas metodikas. Māju apsaimniekotājs 
SIA „Krāslavas nami” izvēlējās šādu metodiku: 

1. Ar mājas siltumpunktā uzstādīto siltumskaitītāju rādīju-
miem ik mēnesi nosaka kopējo siltumenerģijas patēriņu kar-
stā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai (MWh). 

2. Pieņemts, ka, lai uzsildītu vienu aukstā ūdens kubikmet-
ru līdz 55 C, fi ziski ir nepieciešams konstants siltumenerģijas 
daudzums. Mums ir zināms iedzīvotāju deklarētais kopējais 
karstā ūdens daudzums (m3), kuru patērē visos mājas dzī-
vokļos un nedzīvojamās telpās mēnesī. Attiecīgi katru mēnesī 
tiks aprēķināts siltumenerģijas daudzums, (MWh), kas tika 
izlietots mājā patērētā karstā ūdens kubikmetru uzsildīšanai.  

3. Lai noteiktu mēnesī patērēto siltumenerģijas daudzu-
mu karstā ūdens cirkulācijai, no siltumenerģijas apjoma, kas 
mēnesī kopā tika patērēts karstā ūdens nodrošināšanas vaja-
dzībām saskaņā ar siltumskaitītāja rādījumiem (MWh), atrē-
ķināsim to siltumenerģijas daudzumu, kas tika patērēts iedzī-
votāju visa izlietajā ūdens uzsildīšanai (MWh), un šī starpība 
arī būs cirkulācijas siltumenerģijas patēriņš (MWh). 

Viss tiek noteikts siltumenerģijas vienībās (MWh), bet 
norēķiniem tiks piemērots jaunais apstiprinātais tarifs par 1 
MWh.

- Vai cena par vienu patērēto karstā ūdens kubikmetru un 
cirkulāciju mainīsies katru mēnesī?

Saskaņā ar piedāvāto metodiku cena par karstā ūdens ku-
bikmetru būs nemainīga un vienāda visās SIA „Krāslavas 
nami” apsaimniekojamās mājās, kur tehniski tiek nodrošināta 
ūdens cirkulācija, un nemainīsies pa mēnešiem. 

Savukārt karsta ūdens cirkulācijas patērētais siltumenerģi-
jas daudzums gan būs atšķirīgs katrā mājā katru mēnesī tāpat, 
kā šodien katrā mājā atšķiras siltumenerģijas patēriņš apku-
rei. Cirkulācijas izmaksas tiks izdalītas ar dzīvokļu skaitu 
katrā konkrētajā mājā - piemēram, ja mājā ir 78 dzīvokļi, tad 
katrs dzīvoklis samaksās 1/78 daļu no kopējās summas par 
cirkulāciju šajā mājā. 

Mājās ir dažādas cirkulācijas sistēmas, piemēram, atšķi-
ras, cauruļvadu garums. Cirkulējot pa lielāku apli, siltuma 
zudumi tajā būs salīdzinoši lielāki. Cirkulācijas izmaksas at-
karīgas arī no karstā ūdens patēriņa mājā – ja cilvēki ilgstoši 
neko nepatērē, siltumenerģijas patēriņš šādai cirkulācijai būs 
salīdzinoši lielāks nekā tad, ja ūdeni patērē daudz – vienkārši 
maksa pārdalās par labu patēriņam, lai gan kopumā tā nesa-
mazinās. 

- Parādīsim uz reālas mājas piemēra, kā notiks aprē-
ķins?

- Daudzdzīvokļu dzīvojama māja, kurā ir 78 dzīvokļi, 
2019. gada februārī kopā patērēja 92,97 MWh siltumenerģi-
jas – šis daudzums tika iztērēts apkurei, ūdens uzsildīšanai un 
cirkulācijai kopā. 

No minētā daudzuma apkures vajadzībām tika iztērētas 
73,92 MWh siltumenerģijas, bet ūdens uzsildīšanai un karstā 
ūdens cirkulācijai kopā – 19,05 MWh. 

Mājas iedzīvotāji februārī kopā deklarēja patērēto karstā 
ūdens apjomu 47,80 m3. Šis ir karstā ūdens apjoms, kas tika 
patērēts visos mājas dzīvokļos, saskaitot kopā visus datus par 
ūdens skaitītāju rādījumiem dzīvokļos, ko iesniedza iedzīvo-
tāji. 

Lai uzsildītu ūdens apjomu 47,80 m3, tika iztērētas 2,7762 
MWh siltumenerģijas. Šim aprēķinam mēs piemērojam kon-
stantu lielumu, pieņemot, ka viena aukstā ūdens kubikmetra 
uzsildīšanai no 5C līdz 55C ir jāiztērē 0,05808 MWh siltum-
enerģijas. 

Atskaitot no ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulāci-

jai kopā patērētā siltumenerģijas daudzuma (19,05 MWh) to 
siltumenerģijas daudzumu, kas tika iztērēts patērētā ūdens 
apjoma uzsildīšanai (2,7762 MWh), rezultātā aprēķinām 
karstā ūdens cirkulācijai iztērēto siltumenerģijas daudzumu: 
16,2738 MWh attiecīgajā mēnesī. 

Norēķinu veikšanai piemērojam jaunu apstiprinātu tarifu: 
51,44 EUR par vienu MWh (bez PVN).

Patērēto karsto ūdeni katrs dzīvokļa lietotājs apmaksās sa-
skaņā ar savu patēriņu, par vienu karstā ūdens kubikmetru 
samaksājot 2,99 EUR (bez PVN) - 0,05805 MWh viena kuba 
uzsildīšanai x tarifs 51,44 EUR/MWh = 2,99 EUR. 

Karstā ūdens cirkulācijas patēriņš tiks sadalīts proporcio-
nāli dzīvokļu skaitam mājā. Mājā ir 78 dzīvokļi, tātad katra 
dzīvokļa apmaksājamā daļa par cirkulāciju sastādīs: 16,2738 

MWh/78 = 0,2086 MWh vienam dzīvoklim. Norēķinu 
veikšanai piemērojam tarifu 51,44 EUR/MWh – kat-
ra dzīvokļa par cirkulāciju maksājamā daļa konkrētajā 
mājā konkrētajā mēnesī sastādīs 10,73 EUR (bez PVN). 

Ja dzīvokļa lietotājs šajā mājā iztērēja divus kubik-
metrus karstā ūdens, tad rēķins šim lietotājam izskatīsies šādi:

karstais ūdens: 2m3 x 2,99 EUR = 5,98 EUR;
karstā ūdens cirkulācija: 1 dz. x 10,73 EUR = 10,73 EUR.
Piemērs atspoguļo reālās mājas datus par vienu mēnesi. 

Katrā mājā siltumenerģijas patēriņš ir atšķirīgs, tas atšķiras 
arī pa mēnešiem vienai mājai, līdz ar to cirkulācijas izmaksas 
atšķirsies katru mēnesi . Savukārt cena par vienu izlietotu kar-
sta ūdens kubikmetru būs nemainīga un fi ksēta katru mēnesi 
visās SIA „Krāslavas nami” apsaimniekojamās mājās, kur ir 
nodrošināta cirkulācija. 

- Ko darīt, ja mājas iedzīvotājiem nepatīk jūsu piedāvā-
tā aprēķina metodika? 

- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var vienoties par citu 
metodiku, bet būtību tas nemainīs - vienalga katru mēnesi 
jāapmaksā viss siltumenerģijas daudzums, kuru uzskaitīs 
centrālais skaitītājs konkrētās mājas ievadā. Tapāt dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīviem un biedrībām būs jāizvēlas sava me-
todika norēķiniem ar viņu apsaimniekošanā esošo dzīvokļu 
īpašniekiem, bet norēķini ar SIA „Krāslavas nami” no 1. mai-
ja tiks veikti tikai pēc centrālā siltumenerģijas skaitītāja par 
visu ēkā patērēto siltumenerģiju. 

- Ja iedzīvotāji atteiksies no karstā ūdens apgādes un 
lietos elektriskos boilerus savos dzīvokļos. Ko tas mainīs 
viņiem? 

- Mūsuprāt, šis pasākums viennozīmīgi būs ekonomiski 
neizdevīgs, jo dzīvojamās mājas karstā ūdens cirkulācijas 
sistēma ir vienota un vienalga konkrētā dzīvokļa īpašniekam 
būs jāmaksā par siltumenerģijas patēriņu ūdens cirkulācijai. 
Šī ir maksa par iespējas nodrošināšanu saņemt karsto ūde-
ni no krāna visā mājā, un šis maksājums ir saistīts ar mājas 
koplietošanas komunikāciju patēriņu. Līdzīgi kā ir jāmaksā 
par elektroenerģiju koplietošanas telpās. Mums ir arī tādi jau-
tājumi: „Es tur nedzīvoju, kāpēc man jāmaksā?” Tāpēc, ka 
jums tajā mājā ir īpašums vai īres līgums, un ir noteikumi, kas 
regulē kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks norēķinās 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokli. Tāpat nekas ne-
mainīsies, ja cilvēks atvienos no sistēmas dvieļu žāvētāju, do-
mājot, ka tad nebūs siltuma patēriņa cirkulācijai. Nē, tas būs! 
Ar dvieļu žāvētāja nozāģēšanu un caurules savienošanu pa 
taisno pavisam niecīgi samazināsies kopējais mājas siltum-
enerģijas patēriņš, jo visi stāvvadi paliek vietā un cirkulācijas 
zudumi ir. 

- Vai ir kāda cita iespēja nemaksāt par siltumenerģijas 
patēriņu ūdens cirkulācijai? 

- Ja nu vienīgi visiem dzīvokļu īpašniekiem, vienojoties 
kopā, pieņemt lēmumu par karstā ūdens pakalpojuma atslēg-
šanu visai mājai. Lēmuma pieņemšanas kārtību regulē Dzī-
vokļa īpašuma likums. Likumā nav precīzi noteikts balsoju-
mā nepieciešamais balsu skaits tieši šādiem gadījumiem. Bet, 
ja atteikšanos no karstā ūdens apgādes visā mājā vērtēt kā 
mājas iekšējās siltumapgādes sistēmas pārveidošanu un attie-
cīgi kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu, par to jānobalso 
visiem dzīvokļu īpašniekiem.  Neatkarīgi no tā, cik balsis būs 
nepieciešamas, tas ir apšaubāms risinājums, kas cerētā iegu-
vuma vietā var sagādāt lielus izdevumus.

Elektrisko caurplūdes ūdens sildītāju vai boileri vajag nopirkt, 
vajag arī pareizi uzstādīt, kas prasa izmaksas. Vairākās mājās 
dzīvokļu plānojums ir tāds, ka gan vannasistabā, gan virtuvē 
vajadzīgs atsevišķs boilers, jo šīs telpas nav cieši blakus. No fi -
zikas viedokļa enerģijas apjoms, kas tiks patērēts aukstā ūdens 
viena kubikmetra uzsildīšanai boilerā, ir tāds pats, kā enerģijas 
apjoms uzsildīšanai siltummezglā. Bet siltumenerģijas vienības 
izmaksas ir 51,44 EUR par 1 MWh, savukārt elektroenerģijas 
vienības izmaksas – ap 120 EUR par 1 MWh, tātad vienu ku-
bikmetru uzsildīt boilerā ir vairāk nekā divas reizes dārgāk. 

(Turpinājums 5.lpp.)

TARIFS VIENS VISAM, 
PĀRMAIŅAS BŪTISKAS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprināja jauno siltumenerģijas gala tarifu SIA „Krāslavas nami”, kas paredz, ka Krāslavā 
no 1. maija par siltumenerģiju būs jāmaksā 51,44 eiro par MWh (bez PVN). Jaunais tarifs ir par 9% zemāks nekā iepriekšējais, kas netika mainīts kopš 2008. 
gada un attiecas uz objektiem piegādāto siltumenerģiju, neatkarīgi no tā, kādiem mērķiem siltumenerģija tiek lietota - telpu apkurei, ūdens uzsildīšanai vai 
karstā ūdens cirkulācijai. Sakarā ar to iedzīvotājus sagaida pārmaiņas, par kurām intervijā stāsta SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valerijs Maslovs.
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(Turpinājums, sākums 4.lpp.)
Bet, ja cilvēks gribēs tādu pašu pakalpojumu, kā līdz šim, 

lai karstais ūdens ir uzreiz, atverot krānu, tad elektroenerģijas 
patēriņš būs vēl lielāks boilera nepārtrauktās darbības nodro-
šināšanai.

Dzīvokļu īpašniekiem jāpadomā arī par mājas elektro-
sistēmas spējām izturēt papildu slodzi, tās ir koplietošanas 
komunikācijas, kas nav domātas tik lielam elektroenerģijas 
patēriņam. 

- Vai jaunais samazinātais siltumenerģijas tarifs ir uz 
ilgu laiku? Kādi ir uzņēmuma nākotnes plāni? 

- Šobrīd mums ir darba stadijā divi projekti: plānojam veikt 
siltumtīklu rekonstrukciju pilsētas centrālajā daļā, nomainot 
vienu kilometru siltumtrases cauruļu, kā arī plānojam katlu-
mājā uzstādīt ūdenssildāmo katlu ar dūmgāzu kondensatoru. 
Šobrīd katlu māja nosacīti sastāv no divām daļām: jaunā uz-
būvēta 2008. gadā, realizējot Krāslavas novada domes pro-
jektu, kur ir 9 MWh katls, kas nodrošina aptuveni pusi no 
jaudas. Katlumājas vecajā daļā ir padomju laika mazuta katli, 
kas pārbūvēti darbam ar šķeldu un ir ļoti neefektīvi. Šo vietā 
plānojam uzstādīt jaunu 7,5 MWh katlu, un abus katlus pie-
slēgt 1,5 MWh dūmgāzu kondensatoram, lai savāktu atpakaļ 
sistēmā to siltumu, kas ir dūmos. Katlumājas kopējā jauda 
būs 18 MWh, ar to mums pietiek. Eiropas fondu atbalsts šiem 
projektiem varētu būt līdz 40%, pārējā summa jāņem kredītā 
uz 20 gadiem. Tas tiks iekļauts tarifā, citu variantu nav, bet 
par to runāsim nākamgad, ne ātrāk. 

- Vai uzņēmums joprojām ražo elektroenerģiju?  Kādā 
veidā siltumenerģijas tarifu ietekmē katlumājas turboģe-
nerators elektrības ražošanai?

- SIA „Krāslavas nami” koģenerācijas stacija līdz 2017. 
gada jūnijam vienlaicīgi ar siltumenerģiju ražoja arī elektro-
enerģiju, ko pārdeva obligātā iepirkuma ietvaros. Diemžēl 
MK noteikumi paredz, ka ražot elektrību OIK ietvaros var 
tikai noteiktu laika periodu. Šodien elektrību varam pārdot 
tikai brīvajā tirgū, bet šim pasākumam nav pozitīvas fi nan-
šu atdeves. Uzskatu, ka atbalsts elektrības ražotājiem valsts 
līmenī bija pareizs, kamēr ar OIK atbalstīja siltumenerģijas 
ražotājus, kam elektroenerģija bija blakusprodukts, atšķirībā 
no tām stacijām, kas tika izbūvētas speciāli OIK saņemšanai. 

Savas darbības laikā turboģenerators pats sevi atpelnīja 
pilnībā, deva mums iespēju realizēt divus siltumtrašu rekons-
trukcijas projektus, nepaaugstināt siltumenerģijas tarifu, lai 
gan laika gaitā būtiski pieauga maksa par kurināmo un sa-
dārdzinājās arī citi izdevumi. Par minētajiem diviem projek-
tiem mums šodien nav kredītsaistību, kas būtu pārsniegušas 
miljons eiro. Ierastā prakse ir, ka rekonstrukcijas projektu 
uzņēmums realizē par Eiropas fondu atbalstu apjomā līdz 
40%, pārējo – par kredīta līdzekļiem, kurus attiecina uz tari-
fu. Mums tas nebija vajadzīgs, jo bija ienākumi no elektrības 
pārdošanas. Koģenerācijas stacijas darbības laikā mums bija 
apmēram piecu eiro ieguvums, rēķinot klāt pie siltumener-
ģijas tarifa. Citiem vārdiem, bez ieņēmumiem no elektrības 
pārdošanas mūsu iepriekšējais tarifs būtu par šādu summu 
lielāks. Starp citu, jaunais tarifs būtu vēl zemāks, ja mums 
tiktu saglabāta iespēja ražot un pārdot elektrību OIK ietvaros.

- Paldies par interviju!

Juris Roga

TARIFS VIENS VISAM, 
PĀRMAIŅAS BŪTISKAS

Ar jaunumiem sociālajā jomā ie-
pazīstināja Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras (VSAA)  Krāsla-
vas klientu apkalpošanas centra 
vadītāja Dzintra Jakovele. 

Par pensijas vecumu
2019. gadā pensijas vecums sasniedz 

63,5 gadus. Iedzīvotāji var doties pen-
sijā arī pirms termiņa (ja apdrošināša-
nas stāžs sasniedz vismaz 30 gadus) – 
tās ir personas, kas šogad sasniegušas 
61,5 gadu vecumu. Pensionēšanās ve-
cums tiek palielināts ik gadu par 3 mē-
nešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 
65 gadu vecums. 

2019. gadā ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) neapliekamais mini-
mums pensijām ir 270 eiro mēnesī, IIN 
likme pensijām līdz 1667 eiro mēnesī 
- 20%, bet par to daļu, kas ir virs 1667 
eiro, – 23%. 

Par pensiju indeksāciju 
No 2019. gada 1. oktobra, ja apdro-

šināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, 
pensiju indeksēs, ņemot vērā 80% no 
apdrošināšanas iemaksu algu summas 
reālā pieauguma procentiem.

Piemaksas apmēru par vienu apdro-
šināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim (šobrīd 
1,50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 
1996. gadam, un viens eiro – pensijām, 
kas piešķirtas no 1997. gada), oktobrī 
pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēri-
ņa cenu indeksu un 50 procentus no 
apdrošināšanas iemaksu algu summas 
reālā pieauguma procentiem.

Par apbedīšanas pabalstu 
Pensionāra nāves gadījumā izmaksā 

pabalstu mirušā cilvēka divu mēne-
šu pensiju apmērā, no 2019. gada 1. 
janvāra apbedīšanas pabalsta apmērā 
iekļauta arī piemaksa pie pensijas par 
2 mēnešiem (ja šāda piemaksa bija pie-
šķirta). Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu 
laikā no pensionāra nāves dienas.

Par pabalstu mirušā pensijas saņē-
mēja laulātajam

No 2019. gada 1. janvāra pensijas 
saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvoju-
šajam laulātajam piešķir pabalstu 50 
procentu apmērā no mirušajam laulā-
tajam, ieskaitot piemaksu pie pensijas 
par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. decembrim. Pa-
balsts tiek izmaksāts divpadsmit mēne-
šus no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā 
pabalstu ir, ja tiek ievēroti šādi nosacī-
jumi: pensijas saņēmējs miršanas die-
nā ir bijis reģistrētā laulībā; pārdzīvo-
jušais laulātais ir Latvijas Republikas 
vecuma, invaliditātes, izdienas vai spe-
ciālās valsts pensijas saņēmējs; pensi-
jas saņēmējs miris pēc 2019. gada 1. 
janvāra.

Par sociālajiem pabalstiem, ko 
izmaksā pašvaldība, pastāstīja Vija 
Bārtule, Krāslavas novada Sociālā 
dienesta vadītāja. 

Krāslavas novadā pašvaldības pa-
balsti tiek izmaksāti politiski represē-
tajām personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībniekiem. 

Turklāt novada pagastos tiek no-
drošināts pabalsts vientuļo personu un 
personu ar invaliditāti aprūpei, pilsētā 
šādu pakalpojumu sniedz četri aprūpes 
speciālisti. 

Pašvaldības noteikumi nodrošina 
arī apbedīšanas pabalstu. Ja personai 
ir neliela pensija, tad pašvaldība pie-
maksā pie valsts apbedīšanas pabalsta 
trūkstošo summu (līdz 300 eiro). 

2018. gadā pašvaldība ir nodrošinā-
jusi asistenta pakalpojumu 61 personai 

ar invaliditāti. Līdz šī gada martam – 
56 personām. 

Personām ar invaliditāti un pensio-
nāriem, ja persona ar invaliditāti vai 
pensionārs dzīvo viens un viņa ienāku-
mi mēnesī nepārsniedz 145,00 EUR, 
nodrošināts pabalsts par mājokli.

Ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām 
vajadzībām un 1.  grupas invalīdiem, ja 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 320,00 
EUR uz ģimeni, pašvaldība izmaksā 
vienreizēju pabalstu. 

Uz jautājumiem, kas bija saistīti 
ar daudzdzīvokļu māju apsaimnie-
košanu un atkritumu savākšanu pil-
sētā, atbildēja uzņēmuma „Krāsla-
vas nami” pārstāvji. 

Par apkuri daudzdzīvokļu mājās, 
kurās atrodas veikalu vai citu juridisko 
organizāciju telpas (jautājums saistīts 
arī ar māju Baznīcas ielā 4.) 

Siltuma patēriņš šādās mājās var at-
šķirties no siltuma patēriņa citās mājās, 
jo veikalos visbiežāk ir lieli logi, līdz 
ar to siltuma zudumu ir vairāk. Ap-
saimniekotājs fi ksē siltumu visā mājā, 
un patērētā siltuma summu sadala uz 
visiem dzīvokļu īpašniekiem pro-
porcionāli (ieskaitot veikalu). Tāpēc 
veikala darbība daudzdzīvokļu mājas 
telpās (piem. Baznīcas ielā 4) ietekmē 
siltuma patēriņu visā mājā. Ja veikala 
telpas tiks atslēgtas no kopējās apku-
res, tad situācija neuzlabosies, jo apak-
šā būs ļoti liela neapkurināma telpa, un 
augšējā stāvā noteikti būs auksti. Teh-
niskajā ziņā šajā mājā rodas bezizejas 
situācija. Tāda pati situācija ir daudz-
dzīvokļu mājā Rīgas ielā, kur pirmajā 
stāvā atrodas Bībeles centrs. 

Par konteineru stikla taras savākša-
nai apkalpošanu (zaļi zvanveida kon-
teineri)

Uzņēmumam „Krāslavas nami” nav 
attiecīgās tehnikas un iespēju stikla 
taras izkraušanai no šādiem konteine-
riem, tāpēc šos konteinerus apkalpo 
cita fi rma. Nododot atkritumus poli-
gonā, samaksa ir par katru atkritumu 
tonnu, savukārt stikla pudeles tiek pie-
ņemtas bez maksas, līdz ar to šo pude-
ļu svars (bet tās ir ļoti smagas), netiek 
ņemts vērā kopējā masā. Tādējādi ie-
dzīvotāji, kas izmet stikla pudeles at-
tiecīgos konteineros, samazina mums 
visiem rēķinus par atkritumu savākša-
nu. 

Tas pats notiek arī ar plastmasas un 
kartona šķirošanu dzeltenajos un zaļa-
jos konteineros. Diemžēl tajos izmet 
ļoti daudz nešķiroto sadzīves atkritu-
mu, tāpēc vedam tos uz sadzīves atkri-
tumu poligonu.  

Par veco riepu nodošanu
Riepas tiek pieņemtas fi rmas 

„Dova” laukumā Indras ielā 47. Bez 
maksas var nodot vienu komplektu 1 
reizi gadā. 

Par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu 
fondiem

Par uzkrājuma fonda summu var uz-

zināt, vēršoties uzņēmumā „Krāslavas 
nami”, šī informācija pieejama tikai 
dzīvokļu īpašniekiem. Visi remonta 
darbi, kas ir paredzēti mājas uzturēša-
nai, kā arī soliņu uzstādīšana, kosmē-
tiskie remonti utt. tiek organizēti tikai 

pēc iedzīvotāju iesnieguma, ko paraks-
tīja dzīvokļu īpašnieki. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks pastāstīja pensionāriem 
par aktualitātēm novadā. 

Par tiltu pāri Jāņupītei Raiņa ielā 
Šajā vietā atrodas sarežģīts krusto-

jums ar intensīvu gājēju un autotrans-
porta satiksmi. Sakarā ar to, plānojot 
tilta renovāciju, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta drošībai. Tilta rekonstrukciju 
plānots sākt nākamajā gadā līdztekus 
remontdarbiem Pils ielā (brauktuves, 
ietves, apgaismojums). 

Par izmaiņām izglītības jomā 
Tuvāko gadu laikā pilsētā notiks 

skolu reforma. Rakstisks lēmums par 
šo jautājumu vēl nav pieņemts, bet 
jau tagad var teikt, ka vidusskola tiks 
izvietota tagadējās pamatskolas telpās 
(gadījumā, ja Krāslavas Valsts ģim-
nāzija zaudēs Valsts ģimnāzijas statu-
su).  Uz ģimnāzijas telpām pārcelsies 
mākslas un mūzikas skola. Turpat iz-
vietosies arī Bērnu un jauniešu centrs 
un dienesta viesnīca skolēniem.

Par ielu un ceļu remontdarbiem
Pašlaik pašvaldība nesteidzas orga-

nizēt ielu rekonstrukcijas darbus, tāpēc 
ka tieši tagad remontdarbu izmaksas 
ir ļoti lielas, jo ir ļoti daudz valsts 
pasūtījumu autoceļu rekonstrukcijas 
darbiem, un būvuzņēmumi nav ieinte-
resēti remontēt nelielus objektus paš-
valdībās, turklāt piedāvā savus pakal-
pojumus par ļoti augstām cenām. 

Nobeigumā Gunārs Upenieks atgā-
dināja klātesošajiem, ka nav jāgaida 
sapulces pilsētas mikrorajonos vai 
pensionāru kopsapulce, kas notiek rei-
zi gadā, lai saņemtu atbildes uz saviem 
jautājumiem vai paziņotu par kādu 
problēmu. Operatīvi atrisināt problē-
mu var tad, ja par to tiek paziņots ne-
kavējoties. Ar jautājumiem var vērsties 
arī „Krāslavas Vēstis” redakcijā, kas 
nosūta iedzīvotāju jautājumus attie-
cīgajiem speciālistiem, kuri sagatavo 
atbildes. 

Elvīra Škutāne, autores foto

NOTIKUSI IKGADĒJĀ PENSIONĀRU SAPULCE
Marta beigās Krāslavas Kultūras namā notikusi ikgadējā pensionāru biedrības sapulce. Biedrī-

bas valdes locekļi informēja klātesošos par pasākumiem, kas tika īstenoti gada laikā un izvirzīja 
plānus nākamajam gadam. 

Sanāksmē piedalījās uzaicinātie viesi – speciālisti dažādās jomās, viņi sniedza informāciju par 
aktualitātēm, pastāstīja par dažiem jauninājumiem un atbildēja uz pensionāru jautājumiem. 

VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
BĒRNIEM FIZIOTERAPEITA VADĪBĀ

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros no 2019. gada janvāra līdz mar-
tam notika vingrošanas nodarbības bērniem ar īpašām vaja-
dzībām fi zioterapeita vadībā. Kopā otrajā ciklā piedalījās 15 
Krāslavas novada „Pienenīte” audzēkņi. Notika 10 nodarbības. 
Bērni darbojās gan darba dienās, gan brīvdienās bērnudārza 
„Pienenīte” sporta zāles telpās, ar dalībniekiem nodarbojās di-
vas fi zioterapeites un koriģējošās vingrošanas speciālists. Katra 
nodarbības laiks - 60 min. Tika nostiprināta bērnu veselība, no-
drošinot gan aktīvas, gan pasīvas metodes:

vispārattīstošo vingrošanu, 
kustību rotaļas, 
koordinācijas aktivitātes vispārējai fi ziskai un garīgai veselībai,
pašmasāžas veselības nostiprināšanai,
elpošanas vingrojumus,
norūdīšanās procedūras veselības nostiprināšanai,
relaksācijas tehnikas.
Nākamais vingrošanu cikls tiek plānots Krāslavas novada 

bērniem ar īpašām vajadzībām 2019. gada rudenī. 
Pasākuma organizators: biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes 

priekšsēdētāja Jeļena Vorošilova
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Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības izglītības metodiķe ir krāslaviete La-
risa Rukmane. Savulaik viņa pabeigusi Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolu, pēc tam apguva 
angļu valodas skolotājas profesiju Daugavpils 
Universitātē. Trīs gadus nostrādāja par skolotā-
ju 5.-9. klasēs Daugavpils Saskaņas pamatskolā 
(bijusī Eksperimentālā pamatskola), turpmākos 
16 gadus Krāslavas pamatskolā par direktores 
vietnieci mācību darbā un angļu valodas skolo-
tāju.

- Kāpēc nolēmāt pāriet darbā profesionālajā izglītī-
bas iestādē?

- Man tika izteikts piedāvājums, kas sakrita ar manu 
vēlmi pēc pārmaiņām. Pārmaiņas - tas būs īstais vārds. Es 
esmu ļoti pateicīga pamatskolas kolektīvam par lielo devu-
mu manā izaugsmē. Daudz pieredzējušie un gados vecākie 
skolotāji, kuri uzreiz nonāca manā kontrolē, gods un cieņa, 
vienmēr mani atbalstīja, palīdzēja un es jutos pilnvērtīga, 
lai gan biju pavisam jauna un „zaļa”. Pagaidām ar pamat-
skolu visas saites neesmu sarāvusi – amatu savietošanas 
kārtībā esmu angļu valodas skolotāja 7.-9. klasēs. Es sev lī-
dzi ņemu tikai to labāko pieredzi - no Daugavpils Saskaņas 
pamatskolas uz Krāslavas pamatskolu, no pamatskolas uz 
RVT Krāslavas fi liāli - un mēģinu vislabāko ieviest jaunajā 
vietā. Mans dzīves moto ir - mīli, ko dari, un dari, ko mīli!

- Kā izvēlējaties skolotājas profesiju?
- Tehnikuma Krāslavas struktūrvienībā mācās meitene, 

kura plāno turpināt studijas augstskolā – grib kļūt par vēs-
tures skolotāju. Arī es sākotnēji sapņoju par pavisam citu 
profesiju – gribēju apgūt izmeklētājas profesiju. Tā bija 
manis pašas izvēle, kas izdarīta ne vecāku, ne radu, ne 
draugu vai kāda cita iespaidā. Lai piepildītu sapni, braucu 
uz pirmsiestāšanās kursiem Latvijas Universitātē. Ievaja-
dzējās konsultāciju no vēstures skolotājas Romualdas Mi-
kucskas, kurai pastāstīju, kādu profesiju plānoju apgūt. Tad 
viņa man izstāstīja, ko īstenībā nozīmē strādāt par izmeklē-
tāju. Izstāstīja tik reālistiski, ka es sāku nopietni aizdomā-
ties, vai es spēšu darbā skatīties uz to, ko citi cilvēki neredz 
un pat nespēj iztēloties? Sāku šaubīties, un viss mainījās.

No 3.-12. klasei skolā mācījos vācu valodu, bet 10. klasē 
izvēlējos apgūt angļu valodu kā otro svešvalodu, kas man 
ļoti iepatikās. Pirmais neizdzēšamais iespaids no priekš-
meta, no skolotājas Jeļenas Klimovas, kura man mācīja šo 
valodu, nospēlēja lielu lomu tajā, ka kļuvu angļu valodas 
skolotāja un iemīlēju šo profesiju. Pēc vidusskolas iesnie-
dzu dokumentus Daugavpils Universitātē, lai mācītos par 
vācu, angļu un Latvijas kultūras vēstures skolotāju. Laikam 
ritot izvērtēju, ka labāk studijas veltīt tikai angļu valodai un 
nekad to nav nācies nožēlot. Lai gan dziļi sirdī izmeklētājas 
dzirkstelīte nav nodzisusi.

- Interesanti būtu uzzināt, kā vērtējat mūsdienu jau-
niešu angļu valodas zināšanas?

- Klase no klases atšķiras, bet kopumā angļu valoda ļoti 
labi padodas zēniem, un tam ir izskaidrojums, kas pamatā 
saistīts ar datorspēlēm angļu valodā. Mums, pieauguša-
jiem, bērniem ir jāsaka, ka pavadīt daudz laika pie dato-
ra un viedierīču ekrāniem nav īsti labi. Bet dzīve rāda, ka 
kontroldarbos un diktātos ļoti daudzi zēni angļu vārdus ap-
guvuši no tiešsaistes datorspēlēm. Aizpērn man bija klase, 
kurā mācījās tikai zēni, un tajā tas ļoti izpaudās. Savukārt 
meitenes angļu valodu apgūst, lielākoties ar centību. Bēr-
ni datorspēlēs veido čatu, savstarpēji sarakstās, un tur nav 
gramatiski pareizi veidotu teikumu, bet vārdu apjoms gan 
ir liels. Skolotāja pienākums ir iemācīt visu strukturēt, lai 
skolēns spēj gramatiski pareizi izveidot teikumu.

Saviem skolēniem cenšos sameklēt internetā saites, lai 
viņi labāk sagatavotos kontroldarbam. Ja ir laiks, piemek-
lēju arī dziesmas, jo tajās dzird jaunus vārdus un rodas vēl-
me uzzināt ko vairāk. Kabinetā man ir grāmatas, piedāvāju 
arī lasīt, taču novērojumi liecina, ka skolēniem nav liela 
vēlme lasīt grāmatas. Līdz ar to mums arī jāpielāgojas, jo 
galvenais ir iemācīt valodu.

Stāstus, ka valodas dzīvē būs nepieciešamas, 7.-9. klašu 
skolēni uztver kā moralizēšanu no skolotāju puses. Jāmeklē 
citi ceļi, lai mūs sadzird. Bet ir bērni, kuri jau arī šajā ve-
cumā ļoti motivēti un plāno mācības kādā augstskolā, kur 
angļu valoda būs nepieciešama.

Starp citu, nesen RVT Krāslavas struktūrvienības pasnie-
dzēji un skolēni piedalījās lielākajā Lietuvas izglītības iz-
stādē „Studijos 2019“ Viļņā. Tehnikuma pasniedzējs Māris 
Ločmelis stāstīja, ka audzēknis, kuram vajadzēja pastāstīt 
vairāk par savu prezentāciju lietuviešiem, pats saprata, ka 
ir jāmācās valoda, un tad visi ceļi būs atvērti. Te man vairs 
nav, ko piebilst.

- Skolēni tic, ka angļu valodas zināšanu pietiek, lai 
apceļotu pasauli?

- Tas ir mīts. Tāpat, kā kādu citu populāru svešvalodu 
nezina visā pasaulē, tāpat arī angļu valodu nezina katrs pre-
timnācējs. Jāņem vērā arī citi aspekti, piemēram, Francijā 
jaunatne runā angliski, bet vēsturiskais Anglijas un Fran-
cijas karš ir atstājis savu nospiedumu, tālab ir cilvēki, kuri 
izvairās runāt angliski.

Vairāku valodu zināšanas attīsta cilvēku, ja ir iespēja 
iemācīties ko jaunu, tā jāizmanto. Arī skolēni var būt pa-
raugs mums, pieaugušajiem. Kad atklāju, ka kāda skolnie-
ce pašmācības ceļā apgūst norvēģu un spāņu valodu, tad 
es aizdomājos - kā tā, skolēns dienā mācās, cītīgi pilda 
mājas darbus, piedalās sabiedriskajā dzīvē un atrod laiku 
valodām?! Viens piemērs, kas rāda, ka arī pieaugušajiem ir 
ko mācīties no bērniem, tikai pieaugušais ne vienmēr spēj 
pieņemt, atzīt šo patiesību. Skolotājam it sevišķi jāiet līdzi 
laikam, jāmēģina ieraudzīt un saprast bērnu intereses un 
pašam jābūt attīstītam visas jomās. Tad tu būsi interesants 
saviem skolēniem un audzēkņiem.

- Vai pastāv liela atšķirība starp skolēniem lielpilsētā 
un mazpilsētā?

- Tas, ko lasām un dzirdam medijos par lielpilsētu sko-
lām, dažreiz šokē. Es vienmēr saku, ka ar mūsu bērniem 
var strādāt, ar viņiem visu var sarunāt, viņi spēj uzklausīt 
skolotājus, saprast vecākus, uztvert teikto normāli utt.

- Kā nopelns tas ir?
- Vislielākā loma ir ģimenei, jo bērni daudz ņem līdzi no 

ģimenes. Ja vecāki pauž negatīvu attieksmi pret skolu, sko-
lotājiem, vispār pret pieaugušajiem, arī bērns to uzreiz uz-
tver un dara tāpat. Ja ar skolēnu runā kā līdzīgs ar līdzīgu, 
mēģini paskaidrot, viss izdodas. Ja sarunā iesaistās kāds no 
vecākiem, tad tā saruna dažkārt ieiet pavisam citādāka gult-
nē. Krāslavas skolēni ir ļoti pozitīvi, ļoti radoši, galvenais 
strādāt ar viņiem tā, lai viņi redzētu, ka esi gatavs iet kopā 
ar viņiem, un taviem vārdiem obligāti jāsakrīt ar darbiem. 
Ja tu ko saki, tad jaunajam cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgi re-
dzēt, ka tu pats dzīvo un dari tāpat, kā saki.

Tehnikuma audzēkņiem beidzies pusaudža vecums, un ir 
vēl vieglāk par kaut ko vienoties, nekā ar skolēnu pusaudzi. 
Ar gandarījumu atceros JAK spēli, kurā pēc Varavīksnes 
vidusskolas aicinājuma pēc gada pārtraukuma piedalījās arī 
RVT Krāslavas fi liāles audzēkņi un izcīnīja pirmo vietu. 
Visu šo laiku no decembra līdz konkursam audzēkņi bija 
smagi strādājuši mēģinājumos, katru dienu bija uz vietas, 
un nebija nevienas reizes, lai kāds atteiktu skolotājai. Ini-
ciatore bija talantīga un radoša krievu valodas skolotāja 
Žanna Drozdovska, bet viss bija ļoti atkarīgs no audzēk-
ņiem, kuri šajā gadījumā bija kā vienots vesels un ģenerēja 
savas idejas, priekšlikumus.

Pie mums arī ļoti aktīvi strādā audzēkņu pašpārvalde, ko 
vada Agita Svarinska. Jaunieši vienmēr var nākt ar saviem 
priekšlikumiem, ko vēlas panākt un paveikt, apspriežam 
jautājumu pašpārvaldē, pēc tam iniciatīva tiek novadīta līdz 
citiem audzēkņiem un realizēta.

- Var sacīt, ka profesionāla izglītība Latvijā kļūst 
prestiža?

- Tas atkarīgs no mums, pieaugušajiem. Vēl arvien ir 
vecāki, kas tehnikuma vārdu izmanto kā bubuli un saka: 
„Nemācīsies skolā, iesi uz tehnikumu!” Ļoti gribētos, lai tā 
vairs neizsakās, jo realitāte ir cita, bet vēl joprojām sastopa-
mies ar padomju laiku domāšanas paliekām.

Ļoti gribas, lai vecāki apmeklē atvērto durvju dienas 
maijā, lai savām acīm paskatās, ar ko dzīvo tehnikums, 
kas un kā notiek, nevis vadās dzīvē pēc sarunām pilsētā un 
apkārtnē. Tikai tad, kad pats biji klāt, apskatījies, novērtē-
ji, tu vari izdarīt objektīvus secinājumus. RVT Krāslavas 

struktūrvienības prestižs ir augsts, un mēs esam gatavi to 
pierādīt vecākiem jebkurā laikā. Šeit trešajā kursā satieku 
bijušos Krāslavas pamatskolas skolēnus, kuru sekmes bija 
septiņas un vairāk balles. Ļoti apzinīgi, izpalīdzīgi un labi 
bērni. Mūsu tehnikumā mācās arī divi audzēkņi no Dau-
gavpils centra vidusskolas. Cik zinu, viņu izvēle bija pār-
domāta, nevis nejauša.

Arī tas pierāda, ka RVT Krāslavas struktūrvienība ir vie-
ta, kurp vērts iet mācīties. Protams, nevar ieslīkt pašapmie-
rinātībā un domāt, ka esam labākie – par attīstību jādomā 
katru dienu.  

- Varbūt dažreiz mēs paši sevi nenovērtējam...
- Kad pirms 7-8 gadiem mans krustdēls devās uz RVT, 

es pati sacīju, ka vajadzētu pabeigt vidusskolu. Viņš iebil-
da: „Nē, pa to laiku man būs gan vidusskolas izglītība, gan 
profesija!” RVT absolventiem, kā katram vidusskolas sko-
lēnam ir iespēja iestāties jebkurā augstskolā un sekmīgi to 
pabeigt.

Es nebaidos ieteikt vecākiem apsvērt domu par labu 
arodskolu vai tehnikumu, kurā bērns iegūs ne tikai vidus-
skolas izglītību, bet arī noderīgu profesiju. Gadās vecāki, 
kuri saka: „Viņš vēl mazs, nav gatavs dzīvei, pamācīsies 
trīs gadus vidusskolā, būs prātīgāks...” Bet īstenībā profe-
sijas apguve palīdz ātrāk nobriest. Mans bijušais skolēns 
Arkādijs Vasiļjevs pēc 9. klases aizgāja mācīties uz RVT. 
Šobrīd viņam tikai 24-25 gadi, bet jau trīs profesijas: tehni-
kumā apguva kokapstrādi, pēc tam Rēzeknē apguva robež-
sarga profesiju un kinologa profesiju. Un neviens viņam 
neliedz turpināt studijas kādā augstskolā Rīgā, ja būs tāda 
vēlme.

Galu galā, ja arī jaunietis nākotnē izdomās apgūt citu 
profesiju, katram zēnam un meitenei tehnikumā iegūtās zi-
nāšanas nenāks par sliktu ikdienā. Ir taču jauki, ja pats vari 
izremontēt savu automašīnu, salabot mēbeles vai vēl ko. 
Tāpat arī meitenēm noderēs prasmes sašūt kleitu, svārkus, 
bikses, salabot apģērbu.

- Esmu dzirdējis, ka esat uz tehnoloģijām orientēta 
skolotāja. Kāds ir jūsu viedoklis par cilvēku bailēm no 
tehnoloģijām?

- Šīs bailes lielākoties piemīt gados vecākiem cilvēkiem, 
kurus vada sajūta, ka izdarīšu kaut ko nepareizi. Mani aiz-
rauj tehnoloģijas visos veidos. Ļoti daudz skatos, lasu, inte-
resējos, apmeklēju izstādes par 21 gadsimta tehnoloģiska-
jiem sasniegumiem. Esmu sapratusi, ka patiesībā dzīvojam 
iepriekšējā gadsimtā, proti, neesam tik tehniski un tehnolo-
ģiski izglītoti, kādiem mums būtu jābūt šajā laikmetā.

Es vienmēr meklēju tehnoloģijās risinājumus tam, kā 
atvieglot darbu skolotājam, mācības skolēnam, neuzdot 
nekam nederīgus uzdevumus, kas neveicina attīstību un 
izaugsmi.

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

MĪLI, KO DARI, UN DARI, KO MĪLI!

AKORDEONISTU-SOLISTU
 KONKURSĀ

2019. gada 1. aprīlī Daugavpils novada Kultū-
ras centra zālē notika XVII Starptautiskais akor-
deonistu-solistu konkurss „Naujene 2019”, kurā 
piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi 
- Sergejs Loskutovs (1. klase), Mārtiņš Vecelis 
(4. klase), Vita 
Stivriņa (4. kla-
se). Sergejs un 
Mārtiņš saņē-
ma DIPLOMUS 
par II vietu.

 Vita Stivriņa ie-
guva DIPLOMU 
par I vietu un serti-
fi kātu-ielūgumu uz 
konkursu Francijā 
š.g. 1.-2. maijā.

Sveicam konkur-
sa dalībniekus un 
pateicamies peda-
gogam Anatolijam 
Livčam par ieguldī-
to darbu!
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Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
balstu  īstenots  biedrības „Pustiņas  
Vissvētās Jaunavas Marijas debe-
sīs uzņemšanas  Romas  katoļu  
draudze”  projekts „Pustiņas Ro-
mas katoļu  baznīcas  svētku  pro-
cesiju  tērpu  iegāde  sabiedrisko  
aktivitāšu  dažādošanai  vietējiem  
iedzīvotājiem” (Nr. 17-03-AL33-
A019.2202-000027).

Projekta rezultātā svētku pro-

cesijas dalībniekiem sašūti jauni  
tērpu  komplekti: 34 balti un 4 
brūni sieviešu  tērpu  komplekti, 
kuros  ietilpst: blūzes bez pie-
durknēm, svārki  un  apmetņi. 
Komplekti pielāgoti dažādiem 
izmēriem (svārki „mala aiz  ma-
las”  ar  gumijas  ielikšanu). Savu-
kārt vīriešiem ir sašūtas 34 baltas 
komžas un  viena  sutana  ar  stolu   
prāvestam.

Projekta mērķis ir  saglabāt  un  

popularizēt  vietējas  katoļu  tra-
dīcijas, nodrošināt  iespējas  kul-
tūrvēsturiskā  mantojuma   popu-
larizēšanai, veicināt  sabiedrības  
iesaistīšanos  sabiedriskā  aktivi-
tātē – svētku  procesiju (svinīgs  
gājiens)  Pustiņas Romas katoļu  
baznīcā, atjaunojot  svētku  proce-
siju  tērpu  fondu.

Pirmā svētku  procesija  jaunos  
tērpos  notiks  Lieldienā.  Drau-
dzes locekļi cer,  ka  jaunie  tērpi  

veicinās  lielāku    baznīcas  ap-
meklētāju (it īpaši  jauniešu  un  
bērnu) interesi piedalīties  svētku  
procesijā.

Kopējās projekta izmaksas - 
5478,44 EUR, tajā skaitā ELFLA 
publiskais fi nansējums  - 4930,60 
EUR, Krāslavas  novada  domes  
līdzfi nansējums - 547,84  EUR.

Biedrības „Pustiņas Vissvētās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņem-
šanas  Romas  katoļu  draudze”  
biedri  izsaka  pateicību   biedrī-
bai „Krāslavas  rajona partnerība” 
par  piedāvāto  iespēju  iesaistīties  
projektu  konkursā,  Krāslavas  
novada  domei  par  līdzfi nansēju-

ma  piešķiršanu  projekta  realizā-
cijā, Robežnieku  pagasta pārval-
des  un  Krāslavas  novada  domes 
darbiniekiem  par  palīdzību  do-
kumentu  sagatavošanā, Lauku  
atbalsta  dienesta  DR lauksaim-
niecības  pārvaldes  speciālistiem  
par  palīdzību  projekta  realizē-
šanā,  atsaucību,  lielo  pacietī-
bu  un sniegtajiem  vērtīgajiem  
padomiem. Paldies Krāslavas un 
Dagdas novadu iedzīvotājiem par 
aktīvu iesaistīšanos mūsu biedrī-
bas aktivitātēs.

Pāvels Turonoks, 
draudzes prāvests                           

PUSTIŅAS ROMAS KATOĻU  DRAUDZEI
  IEGĀDĀTI JAUNI SVĒTKU PROCESIJU TĒRPI

KRĀSLAVAS PAMATSKOLA ATZĪMĒJA 20 GADU JUBILEJU

Aizkustinošu brīdi piedzīvo pir-
mais skolas direktors Staņislavs 
Leikučs. 

Jaunie vecāki īsa skeča formātā atcerējās 
par savām skolas gaitām. 

Pasākuma ievaddaļā 
skatītājus uzrunāja Mazais 
princis (Reinis Korošev-
skis) un skolas direktore 
Vija Konceviča. 

Skolas absolventi pirms tikšanās ar saviem ie-
mīļotajiem skolotājiem. 

Mācītājs Andris Lenčs: „Ja viss pasaulē 
notiekošais būtu tikpat sirsnīgs un patiess kā 
šī pasākuma gaisotne, mēs dzīvotu citādi.” 

Izteiksmīga kompozīcija pamatskolas absol-
ventes Alise Samsonovičas izpildījumā. 

Koncerta visjaunākie dalībnieki. 

Valsis skolas audzēkņu izpildījumā padarīja vēl emocionālāku skolas 
absolventu fotogrāfi ju prezentāciju. 

Skolas himnas autori Anrijs Djatkovičs (mūzika) un Artūrs Škutāns 
(vārdi) kopā ar mūzikas skolotāju Ilonu Aprupi pastāstīja par to, kā tapa 
šī dziesma. 

Sporta skolotāja Natālija Raudive spēj ieaudzināt mīlestību pret sportu 
visa mūža garumā. Viņas skolēni arī tagad turpina realizēt sevi šajā jomā. 

Skolas direktores pateicības 
vārdi pasākuma scenārija autorei 
Veltai Daņiļevičai. 

Daudzie sveicēji pamatskolas jubilejas pasākumā veidoja garu rindu.

Skolas deju kolektīva atraktīvā uzstāšanās.Elvīras Škutānes foto



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185

Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga

Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

8
sports

 Kāzu video, jubileju, saviesīgu 
pasākumu, bērnu svētku 
fi lmēšana. Nofi lmētā materiāla 
montāža. Videoklipu veidošana. 
Pārrakstu videokasetes un 
audiokasetes DVD formātā vai 
zibatmiņā. www.artstudio95.com; 
t. 26113738.

 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir 
pieredze. T. 26290911. 

 Sieviete (30) meklē darbu. T. 
22360052.

 Apmaļu uzstādīšana, bruģa un 
dārza plātņu ieklāšana. Kvalitatīvi, 
nav dārgi. Ir transports, palīdzēšu 
ar piegādi. T. 22325662. 

 Pārdod nerūsējošā tērauda 
katlu (41,25l) ar vāku, kases 
aparātu ER-4615, ventilācijas 
sistēmu ar motoru, kafi jas servīzi. 
T. 27638487.

 Pārdod lietotus: velosipēdu, 
elektroērģeles, mēbeles un 
sadzīves tehniku (no Vācijas). T. 
22053960. 

 Pārdod lietos diskus ar riepām 
(oriģinālie - VW Passat B6, 5x112 
235x40 R18). T. 29344127.

 Pērkam, norakstām, likvidē-
jam automašīnas, pārdodam auto 
rezerves daļas. T. 29421325, 

29361958. 
 Pārdod lietotu stūra dīvā-

nu, cena – pēc vienošanās. 
T.26774437. 

 Pārdod zāģmateriālus, terases 
dēļus, divstāvu gultas, galdus, gul-
tu (180x200) ar matraci. Lietotus 
elektrodzinējus. T. 29517757. 

 Pārdod rezerves daļas ekskava-
toram E-304. T. 29212445. 

 Meklēju darbu. Zāģēju un skal-
du malku. T. 28471484.

 Pērk PSRS laika velosipēdus, 
mopēdus, motociklus („Gauja”, 
„Rīga”, „Stella”, IŽ 350, 49, 55, 
Jawa 350, M, K 750), ar blakusvā-
ģi, rezerves daļas, tehniskās pases, 
ekspluatācijas dokumentus; bērnu 
rotaļlietas –  3-riteņu zirgu, „mos-
kviču”. T. 22433510. 

 Pārdod 2 ha zemes pie Dau-
gavas (dārgi), šujmašīnu, vagonu 
ceļojumiem (ar tehnisko apskati). 
T. 26068674. 

 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.

„SPORTA DIENA 2019”
Saulainajā, bet nedaudz vējainajā 20. marta pēcpusdienā Krāslavas 

Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais „Sporta dienas 2019” pasākums. Vi-
siem skolēniem bija iespēja uzdrīkstēties un pārbaudīt savas iemaņas 
piedāvātajās kustību aktivitātēs gan individuāli, gan komandās. Skolas 
telpās bija jūtams sacensību gars, neskatoties uz to, gan dalībnieku, gan 
tiesnešu sejas rotāja smaids.

Katrs skolēns aktīvi iesaistījās sporta darbībās, kuras vēlējās paveikt 
vairāk un gūt labus panākumus, kā arī ar savu dalību sakrāt vairāk pun-
ktu, jo paralēli notika titula „Sportiskākā klase 2019” iegūšana. 

Sporta dienas atklāšana notika aktu zālē ar sporta skolotājas N. Rau-
dives uzrunu, kurā tika pievērsta uzmanība ikdienas veselīgajiem para-
dumiem, sportošanai, kā arī Sporta dienas karoga svinīgo ienešanu zālē.  
Kopīgi sajutām enerģijas un pozitīvā garastāvokļa viļņus, vienojoties rīta 
rosmē, kuras programmu iepriekš sporta stundu laikā sagatavoja 11. c 
klases skolnieces.

Pēc tam sekoja erudītu konkurss, kurā savā starpā sacentās vidusskolas 
un pamatskolas klašu skolēni. Viktorīnas jautājumi bija saistīti ar Latvi-
jas sportistiem un sporta veidu vēsturi. Vidusskolas grupā atjautīgākie 
izrādījās 11. c klases skolēni, bet pamatskolas konkurencē – 9. a klases 
skolēni. 

Pēc dalībnieku domām, viena no aizraujošākajām aktivitātēm bija vir-
ves vilkšana, kur iesaistījās 7.-9. klašu komandas. Šajā aktivitātē klases-
biedri varēja pārbaudīt ne tikai savu fi zisko spēku, bet arī komandas sa-
liedētību, jo, tikai darbojoties visiem vienā ritmā, varēja gūt panākumus 
un kļūt par labākajiem. Tas vislabāk izdevās 9.a klases komandai.

Bez šaubām, dienas emocijām bagātākā aktivitāte bija zēnu fl orbola 
sacensības. Visi dalībnieki bija ātri, azartiski un precīzi, tāpēc atbalstītā-
jiem skatīties spēles bija interesanti, toties pašiem dalībniekiem nenācās 
viegli uzvarēt savus konkurentus. Bija gan kritieni, gan smiekli, gan ovā-
cijas. Sacensību noslēgumā tika paziņoti uzvarētāji, kas bija 10.c un 9. a 
klases skolnieku komandas.

Katram bija iespēja piedalīties individuālajos sporta veidos. Tika pie-
dāvātas tādas aktivitātes kā novusa, galda tenisa, badmintona un dam-
bretes spēle, šautriņu mešana, šaušana un lekšana ar lecamauklu, metieni 
mērķī. Skolēni bija aktīvi un vēlējās izmēģināt visu. Sporta diena vien-
mēr priecē ar plašo aktivitāšu klāstu un iespēju pārbaudīt savu fi zisko 
sagatavotību. Sporta dienas aktivitātēs katru gadu palīdz organizēt visi 
ģimnāzijas skolotāji, kuri iesaistās gan tiesāšanā, gan arī izmēģina sa-
vus spēkus konkursos. Paldies visiem ģimnāzijas skolotājiem par orga-
nizēto pasākumu!

 Gribam novēlēt visiem skolēniem arī turpmāk būt tikpat ieinteresē-
tiem un aktīviem, kādi ir bijuši līdz šim. 

Alise Samsonoviča un Jana Bargana,
11.c klases skolnieces

Nāciet sportot atjaunotājā stadionā!
No 9. aprīļa tiks atvērts stadions (Krāslavā, Grāfu Plāteru ielā 4) 

Krāslavas novada iedzīvotājiem. Stadiona darba laiks: otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien, sestdien plkst. 6.30 -10.00 un plkst. 18.00 - 21.00. 

Tiek aicināti skriešanas entuziasti un futbola cienītāji. Uz stadiona 
skrejceliņa nav atļauts braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, bērnu ra-
tiņiem, kā arī pastaigāties ar dzīvniekiem un ,,nūjot’’. Stadiona teritorijā 
kategoriski aizliegts lietot alkoholu un smēķēt. Neskaidrību gadījumā lū-
dzam zvanīt stadiona darbiniekam pa mob. t.26706548.

Kad mēs pulcējamies kopā, lai 
svinētu Lieldienas, Jēzus Kristus 
augšāmcelšanās svētkus, mums ir 
jāļauj, lai augšāmcēlušās Kunga 
gaisma iekļūtu mūsu dvēselē, mūsu 
sirdī, mūsu dzīvē, lai augšāmcēlies 
Kristus izgaismotu mūsu dzīves 
problēmas. Šajās dienās mums ir 
svarīgi sadzirdēt augšāmcelšanās 
eņģeļa vārdus: „Kāpēc jūs meklējat 
Dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit 
nav.” Nepalieciet vienatnē ar savām 
problēmām, meklējiet Kristu! Viņš 
ir mūsu lielākais prieks, Viņš vien-
mēr bija, ir un būs kopā ar mums. 
Un tas ir pamats mūsu cerībai. 

Tas nav vienkārši – dzīvot ar kris-
tieša cerību sirdī, jo tas nenozīmē 
vienkārši būt par optimistu. Būt 
optimistam - tas ir kaut kas cits, pa-
visam cits. Kristīgā cerība ir Dieva 
dāvana, ko dāvāja mūsu Kungs. Ar 
to ir saistīta galvenā Kristus Aug-
šāmcelšanās svētku nozīme. Mūs 
aicina būt atvērtākiem, pieņemt 
šo cerību, par ko vēstīja apustulis 

Pāvils. Lieldienas ir mūsu cerību 
svētki. Mūsu Kungs ir augšāmcē-
lies! Un Viņš vēlas, lai mēs meklētu 
Viņu starp dzīvajiem. Un, kad mēs 
satiksim Jēzu, mūsu sirdīs, kurām 
ir tik smagi dažādu bēdu un grūtī-
bu dēļ, iedegsies cerības un prieka 
gaisma. 

Lai Lieldienu sveiciens - „Kristus 
ir augšāmcēlies!”, uz kuru mēs ar 
prieku atbildam - „Patiesi augšām-
cēlies!”, piepilda mūsu sirdis ar ce-
rību! Lai smaids mūsu sejā liecina 
par to, ka mēs patiešām ticam tam, 
ka Kristus ir dzīvs. 

Sveiciens - „Kristus ir augšāmcē-
lies!” nozīmē: brāļi un māsas, ir pie-
nācis laiks celties! Pietiek sēdēt un 
domāt tikai par savām problēmām. 
Iesim kopā ar Pēteri un meklēsim 
Kristu, kas ir augšāmcēlies no miru-
šajiem, iesim pretī dzīvībai, gaismai 
un cerībai! 

Ikviens, kas tic tam, ka Kristus 
ir Augšāmcēlies, ir cilvēks, kura 
dvēseli piepilda prieks un cerība. 

AUGŠĀMCĒLIES KRISTUS IR MŪSU CERĪBA

Krāslavas Romas katoļu drau-
dzē 

 18. aprīlis – LIELĀ CETURT-
DIENA (KUNGA PĒDĒJO VA-
KARIŅU PIEMIŅAS DIENA)

18.00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
19. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIE-

NA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀ-

VES PIEMIŅAS DIENA)
15.00 – Lielās piektdienas diev-

kalpojums (poļu valodā)
18.00 – Krustaceļš Krāslavas pil-

sētas ielās (pulcēšanās pie Kultūras 
nama)

Nakts adorācija (poļu valodā) 
20. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠA-

NĀS SVĒTKU VIGĪLIJA)
18.00 – Lieldienu vigīlijas sv. 

Mise (latviešu valodā)
Uguns un ūdens svētīšana (jāpa-

ņem līdzi sveces)
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda 

ēdienu svētīšana.
Nakts adorācija (latviešu valodā)
21. aprīlis – SVĒTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠA-

NĀS SVĒTKI)
7.00 – Rezurekcijas procesija un 

sv. Mise (latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda 

ēdienu svētīšana.

22. aprīlis – PIRMDIENA
(OTRĀS LIELDIENAS)
8.00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9.15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11.00 – kora „GLORIA” koncerts
11.30 – Sv. Mise (poļu valodā)
Piedrujas Romas katoļu drau-

dzē 
Lielā Ceturtdiena (18.04.2019.) - 

sv.Mise pl.17.00
Lielā Piektdiena (19.04.2019.) - 

dievkalpojums pl.15.00
Lielā Sestdiena (20.04.2019.) 

- sv.Mise pl.15.00. Pēc sv.Mises - 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana.

Lieldienas (21.04.2019.) - Re-
zurekcijas procesija un sv.Mise 
pl.10.00. Pēc sv.Mises - Lieldienu 
galda ēdienu svētīšana.

Varnaviču Romas katoļu baz-
nīcā 

20. aprīlis plkst. 16.00 - Lieldienu 
vigīlija, Svētā Mise, uguns un ūdens 
svētīšana, Lieldienu galda ēdienu 
svētīšana.

Priedaines Romas katoļu baz-
nīcā

20. aprīlis plkst. 18.00 - Lieldienu 
vigīlija, Svētā Mise, uguns un ūdens 
svētīšana, Lieldienu galda ēdienu 
svētīšana.

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

PASĀKUMI
 APRĪLĪ

15. aprīlī plkst. 17.00 do-
kumentālā fi lma „No 

Ghetto uz olimpiādi” (kultūras 
namā)

22. aprīlī plkst.13.00 – 
Krāslavas pilsētas 

laukumā Lieldienu lustes kopā 
ar Ambeļu folkloras kopu „Spei-
ga”, Krāslavas folkloras kopu un 
„Pastaliņu” dejotājiem.

27. aprīlī plkst.18.00 - Jā-
zepa Vītola  Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Horeogrāfi -
jas katedras 1993. gada absolven-
tu deju kolektīvu koncerts (kultū-
ras namā)

28. aprīlī plkst.15.00 – 
Andra Baltača Kon-

certstāsts (kultūras namā). Biļetes 
cena - 5 eiro.

Šis prieks un cerība staro viņa acīs 
un palīdz ne tikai viņam pašam, bet 
arī tiem, kas ir apkārt. Lai prieks un 
cerība piepilda mūsu sirdis ne tikai 
šajos gaišajos Lieldienu svētkos, 
bet arī ikdienā, lai mēs esam Kris-
tus Augšāmcelšanās liecinieki, lai 
prieks par to vienmēr mājo mūsu 
sirdī! 

Neaizmirstiet, ka ir nepieciešams 
dalīties savā priekā! Ir cilvēki, kam 
tas ir vajadzīgs. Apciemojiet tos, 
kas nevarēja atnākt uz baznīcu, kam 
ir nepieciešama jūsu palīdzība un 
atbalsts, kas ir jums līdzās un sirgst 
ar kādu slimību! Kad jūs dāvāsiet 
savu prieku šim cilvēkam, tas vairo-
sies, prieka jūsu sirdī un jūsu dzīvē 
kļūs arvien vairāk. Lai Augšāmcē-
lies Kungs sargā jūs visus un dāvā 
mieru, mīlestību, prieku un savstar-
pēju cieņu citam pret citu! Novēlu 
jums visiem Dieva svētību! 

Priesteris Janušs Bulašs, 
Priedaines Romas 

katoļu draudzes prāvests 

Laipni aicinām topošo 
pirmklasnieku vecākus uz 
vecāku sapulci Krāslavas 
pamatskolā (Pils ielā 5) 
24.aprīlī plkst.17.30. Iepa-
zīstināsim jūs ar skolu, izglī-
tošanās iespējām, sniegsim 
atbildes uz jautājumiem.   

Skolas administrācija

Senioru skolā tuvojas noslēgu-
mam ziemas semestris, līdz aprīļa 
beigām nodarbības norisināsies 
Krāslavas novada Centrālās bib-
liotēkas telpās, bet pēc tam sāksies 
ekskursiju sezona, tiks organizētas 
arī pastaigas, lai apskatītu intere-
santākās vietas mūsu pilsētā. 

Rīta lekcijās, kas tika ieviestas 
pavisam nesen, piedalās 10-12 cil-
vēki, bet pēcpusdienā uz nodarbī-
bām atnāk vairāk nekā 20 senioru. 
Līdz ar to var secināt, ka dalījums 
divās grupās ir atbilstošs senioru 
interesēm. 

Interesantu nodarbību par tēmu 
„Sociālā atbalsta tīkls” sagatavoja 
viens no Senioru skolas dibinātā-
jiem - Raimonds Lazda. Šī aktivi-
tāte lika aizdomāties par to, kā mēs 

veidojam savu saskarsmi, tuvinie-
ku, draugu un paziņu loku, jo tieši 
uz viņiem mēs varam paļauties, kā 
arī  varam sagaidīt palīdzību dienā, 
kad tā mums būs nepieciešama. 

Nākamajā sestdienā, 13. aprīlī, 
pulksten 15.00 Senioru skolas un 
Krāslavas māmiņu kluba dalībnie-
kus gaida tikšanās ar skaistiem un 
labi apmācītiem suņiem no Latga-
les reģionālā dzīvnieku mīļotāju 
centra. Programmā: hendlings, 

dresūra, paraugdemonstrējumi. 
Šovs norisināsies Varavīksnes vi-
dusskolas stadionā. Šī vieta tika iz-
vēlēta tāpēc, ka tajā bez grūtībām 
varēs nokļūt seniori no veco ļaužu 
pansionāta „Priedes”, kam ir pie-
dāvāta iespēja saskarties ar cilvē-
ka četrkājainajiem draugiem - su-
ņiem. Aprīļa beigās mēs plānojam 
apmeklēt vietējo restorānu „Tokyo 
Town”, lai iegūtu jaunu pieredzi. 

Tatjana Azamatova

SENIORU SKOLAS JAUNUMIsenioru sleja

sludinājumi


