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SEMINĀRS PAR AKTUALITĀTĒM
KOKAPSTRĀDES JOMĀ

Aprīļa sākumā Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas
teritoriālajā struktūrvienībā notika seminārs par aktualitātēm kokapstrādē un metālapstrādē, tajā piedalījās pamatskolu audzēkņi un mājturības skolotāji.
Šajā praktiskajā seminārā darbojās 35 astoto un devīto klašu
skolēni un 20 skolotāji no 21
Latgales skolas. Skolēni pilnveidoja savas prasmes darbā
ar rokas elektroinstrumentiem
- konstruēja koka lādītes. Savukārt skolotājiem tika piedāvāta iespēja gan teorētiski, gan
praktiski iepazīties ar darbarīku
ﬁrmas „Makita” jaunāko produkciju. Turklāt skolotājiem bija
iespējams piedalīties 12 stundu
apmācības kursā un saņemt atbilstošo sertiﬁkātu.
Semināru atklāja RVT direktore
Dagnija Vanagа. Tehnikuma vadītāja atzinīgi novērtēja sadarbības
modeli, kas tika izveidots starp
novada pašvaldību un mācību
iestādi, un pateicās pašvaldībai
par Krāslavas teritoriālās struktūrvienības iniciatīvu atbalstu.
Semināra dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Izglītības
un kultūras nodaļas vadītāja
Lidija Miglāne: „Mūsu pašvaldība vienmēr cenšas atbalstīt

jaunas idejas un dara visu iespējamo, lai Latgales jaunieši
neaizbrauktu no dzimtā novada,
bet varētu iegūt profesiju tepat,
uz vietas. Mēs lepojamies ar to,
ka tieši mūsu pilsētā atrodas Rīgas Valsts tehnikuma teritoriālā
struktūrvienība.”
Pamatskolu audzēkņu komandas semināra praktiskās daļas
laikā izgatavoja koka lādītes,
kuras rotā dažādu skolu nosaukumi, kas uzrakstīti ar lāzera
palīdzību.
Skolēniem tika piedāvāti arī
citi aizraujoši uzdevumi. Interesanti pagāja sacensības, kas pārbaudīja prasmi ātri un kvalitatīvi
iesist naglu, bija arī citi neparasti
un jautri uzdevumi, kad skolēni varēja parādīt savas spējas un
iemaņas (attēlā). Semināra dalībnieki ieguva daudz vērtīgu zināšanu un guva noderīgu pieredzi.
Dienas otrajā pusē notika prezentācija un darbu izvērtēšana,
kā arī apbalvošana.
Nākamais
seminārs
RVT

2015. GADA PLATĪBU
MAKSĀJUMU IESNIEGUMU
PIEŅEMŠANA SĀKSIES
20. APRĪLĪ UN ILGS
LĪDZ 22. MAIJAM
Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz 22.
maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto
iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš
iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām
bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas
izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam.

Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā notiks 5. maijā.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais
iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.
Lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vairāk aramzemes,
no 2015. gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi
un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas
rašanās iespēju.
Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota
izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais materiāls platību maksājumu
saņemšanai 2015. gadā”, kas gan drukātā formātā, gan elektroniski būs
pieejams Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā un LAD Klientu apkalpošanas centros no šī gada 20. aprīļa.
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja vietnieks
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PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ
Sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās
un atrašanos sabiedriskā vieta alkohola reibuma stāvoklī, 2 par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par sīkāku huligānismu, 6 par transportlīdzekļa stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 34 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 203 izsaukumi. Tika
veikta 71 proﬁlaktiskā saruna un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas
septiņas administratīvās lietvedības. Martā tika pieņemti 56 apmeklētāji.
Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Krāslavas
novada pašvaldības policija nogādāja 4 personas Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 4 cilvēkus - Daugavpils Reģionālās slimnīcas
Narkoloģijas nodaļā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja trīs klaiņojošus suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Pašvaldības policijas darbinieki veica 2 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2015. gada 7. aprīlī notika administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu V.J., dzim.1972. g. un
A.K., dzim. 1951. g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā katram;
- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā N.M., dzim. 1972.
g., tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;
- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu A.I., dzim.1988. g.,
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
- par dzīvesvietas nedeklarēšanu P.J, dzim.1962. g., tika izteikts brīdinājums;
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu I.B., dzim.1964. g. un A.V.,
dzim.1946. g., tika izteikts brīdinājums katram;
- par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu V.L., dzim.
1953. g., tika uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu T.N., dzim.1982. g., tika
uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā, bet Ž.K., dzim. 1970. g., tika izteikts brīdinājums;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas J.K., dzim.1979. g., tika uzlikts naudas
sods 210 EUR apmērā;
-attiecībā pret D.K. komisija piemēroja audzinoša rakstura piespiedu
līdzekli nepilngadīgajam un izteica brīdinājumu;
-par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts
ceļu dienesta atļaujas J.D., dzim. 1978. g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2015. gada 5. maijā
plkst.13:00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

VARĒS PIETEIKTIES ATBALSTAM
PASĀKUMĀ
„AKVAKULTŪRA, KAS NODROŠINA
VIDES PAKALPOJUMUS”

Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2015. gada 27. aprīļa
līdz 2015. gada 15. maijam tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Pasākuma
kopējais pieejamais publiskais finansējums (pieciem gadiem) ir 3 788 000 eiro.

Pasākuma „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” mērķis
ir veicināt videi draudzīgas metodes akvakultūras produkcijas ražošanā, tādējādi nodrošinot attiecīgus ūdenstilpņu uzturēšanas un dzīvnieku audzēšanas apstākļus, ieskaitot vides un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un uzlabošanu, ainavas un akvakultūras zonu tradicionālo
elementu apsaimniekošanu. Atbalsta saņemšanas kārtība nosaka, ka atbalsta pretendents var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums un tam būs jāuzņemas saistības uz pieciem
gadiem, sākot no 2015. gada.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas centros vai LAD klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

KONSULTĒ LAUKSAIMNIEKUS
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Krāslavas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs „Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, aktualitātēm lopkopībā un augu aizsardzības
līdzekļu drošā lietošanā” Krāslavas kultūras
nama zālē pulcēja desmitiem lauksaimnieku. Semināru, kuru finansē Valsts lauku tīkls, vadīja centra Krāslavas nodaļas
speciāliste Terēze Brazeviča, kura pieteica
piecus lektorus. Zemniekus aicināja uzdot jautājumus par interesējošām tēmām,
jo šis seminārs ir ļoti aktuāls – ar šo gadu
sākas jauna atbalsta maksājuma sistēma
un prasības, lai šos maksājumus saņemtu.
Pasākuma noslēgumā zemnieki aizpildīja
novērtējuma anketu, lai pasākuma rīkotāji
apkopotu viedokļus par tām zināšanām, ko
semināra dalībnieki ieguva.

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš informēja par Eiropas Savienības tiešo maksājumu aktualitātēm. Viņš norādīja - lai
saņemtu vienoto platību maksājumu, nosacījumi paliek līdzīgi kā iepriekšējos gados, tikai klāt nāk tā saucamais zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts
ar vienoto platības maksājumu. Vienīgā nepatīkamā
jaunā nianse - lai saņemtu vienoto platību maksājumu,
zāle ir jānopļauj un jānovāc, smalcināt to nedrīkst.

Vairs tikai viens kritērijs

Būtiska novitāte ir mazo lauksaimnieku shēma –
lauksaimnieks var pieteikties ﬁksētam atbalsta maksājumam, kas ir 500 eiro gadā. Katram, kurš grib uz to
pretendēt, pašam jāizvērtē izdevīgums. Pēc pārvaldes
speciālistu aprēķiniem, mazo lauksaimnieku shēma
varētu būt izdevīga zemniekiem, kuriem ir līdz pieciem hektāriem zemes, nav lopu un graudaugu. Pieteikties varēs tikai 2015. gadā, savukārt izstāties no
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas varēs jebkurā
brīdī, sākot ar 2016. gadu, taču jāņem vērā: ja saimniecība no tās reiz ir izstājusies, atpakaļ tajā vairs nevar
iekļūt. Atbalsta saņemšanas nosacījums – visā periodā jāsaglabā vismaz tāds hektāru skaits, kāds atbilst
lauksaimnieka īpašumā esošo vai nomāto atbalsttiesīgo hektāru skaitam, kas deklarēti 2015. gadā (platība nedrīkst samazināties). Minimālā platība ir viens
hektārs.
Runājot par otru lielāko atbalstu, kas bija platībmaksājumā, ko pa vecam sauca par mazāk labvēlīgo
apvidu maksājumu, Znotiņš norādīja, ka tagad mainījies gan nosaukums, gan teritoriālais plānojums
Latvijas kartē. Palicis vairs tikai viens kritērijs - temperatūras svārstības konkrētajā teritorijā gada griezumā. Laba ziņa – bijušais Krāslavas rajons ir iekļauts
2. kategorijā. Lai saņemtu šo maksājumu, jāzina par
dažām izmaiņām, proti, lopu blīvums jānodrošina 0,3
dzīvnieku vienības agrāko 0,2 vietā. Vēl viena negatīva nianse – sākot ar 2015. gadu, bites kā dzīvnieku
vienība vairāk netiek ņemtas vērā. Bites mūsu reģionā
bija ļoti izplatīts dzīvnieks, kas daudziem nodrošināja
nepieciešamo lopu blīvumu.
Tiek saglabāti papildus valsts tiešie maksājumi
2015. gadā, kas ir dažādi. Nākuši klāt daudzi jauni tā
saucamie saistītie maksājumi. Zemniekiem, aizpildot
iesniegumu, būtiski neaizmirst ielikt atzīmi, ka vēlas
saņemt saistīto maksājumu.
Turpinot par agrovides apakšpasākumiem, īpaša
uzmanība seminārā tika veltīta zaļajām pļavām jeb
bioloģiski vērtīgiem zālājiem, jo šajā jautājumā ir būtiskas izmaiņas. Latvijā notiek zaļo pļavu apsekošana,
ar mērķi sadalīt tās četrās kategorijās. Zemniekiem iesaka neatteikties no šī pasākuma, bet, piedalīties tajā
vai nē, izvērtēt vajag pašiem. Būtiskas izmaiņas ir arī
nopietnākajā agrovides apakšpasākumā – bioloģiskā
lauksaimniecība. No tām vissāpīgākā - pieļaujamais
saistību samazinājums no saistību platības ir tikai divi
procenti iepriekšējo 20% vietā. Ja šī robeža netika pārsniegta, naudu atpakaļ neprasīja. Jau skaidrs, ka jaunā
robeža radīs milzīgas raizes visiem.

Zaļināšanas prasības nav bieds

Par zaļināšanu zemniekiem lieki uztraukties nevajag
- mūsu reģionā lauksaimnieki zaļināšanas prasības par
99,9% jau ir izpildījuši. Zaļināšana sastāv no divām
daļām – jāievēro kultūraugu dažādošana un, sākot no
15 hektāriem, jāievēro pati zaļināšana. Vienkārši izsakoties, no aramzemes jāatstāj 5% platība, kur nenotiek
saimnieciskā darbība. Pats vienkāršākais ir papuves.
Taču zemniekus vienalga aicināja būt uzmanīgiem, jo

kļūdoties var zaudēt iespaidīgu naudu.
Lauksaimniekus aicināja aizpildīt iesniegumus
elektroniskās pieteikšanās sistēmā, kas izveidota tā,
lai jau pieteikšanās procesā novērstu dažādas iespējamās kļūdas.
Zemes nomniekiem tika ieteikts slēgt juridiski pareizus nomas līgumus, kurā paredzēta abu pušu atbildība. Tas noteikti ir labāk un drošāk nekā mutiskas vai
citas vienošanās.

Atgādina iesniegt atskaites

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas
vadītājs Normunds Lāčaunieks pastāstīja par Lauku
attīstības programmas aktualitātēm. Vispirms viņš
aicināja neaizmirst par 1. jūniju, kad jāiesniedz visa
veida atskaites par īstenotajiem projektiem. Nav svarīgi kādā veidā, bet svarīgi ir iesniegt. Ja kādam nav
pārliecības, jāiesniedz atskaite vai nē, vajag piezvanīt
un noskaidrot.
Nākamā lieta - pašlaik izvērtē pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projektu kārtu, kas beidzās
15. janvārī. Šobrīd apstiprināti vairāk nekā 80 projekti,
un lektors pastāstīja par niansēm, kas atklātas, izvērtējot jau iesniegtos projektus. Pirmā - mērķi. Lai arī jau
agrāk izskanēja informācija, ka tiem jāpieiet nopietni,
atklājas, ka ne vienmēr cilvēks ir izsvēris mērķus un
norādījis reāli sasniedzamus. Prieks, ka mūsu reģionā
nav problēmu ar cenu salīdzināšanu. Toties ir mēģinājumi saņemt lielāku atbalstu, pērkot jaunus traktorus
un vecos pārdodot.
Priecīga ziņa - maija beigās un jūnijā sāksies darbs
ar diviem pasākumiem: atbalsts mazajām lauku saimniecībām un atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Šobrīd gan neviena normatīvā akta nav, bet daža noderīga informācija zemniekiem jau tika sniegta.

Kas jauns lopkopjiem?

SIA LLKC vecākā speciāliste lopkopībā Anda Leikuma skaidroja aktualitātes lopkopībā 2015. gadā, kā
arī izmaiņas likumdošanā dzīvnieku reģistrācijā, piena
un gaļas lopu pārraudzībā. Viņa atgādināja, ka kopš
pagājušā gada augusta Datu uzskaites centrā ir piena
kvalitātes uzskaites datubāze. Tas nozīmē, ka piena
kombināti, saņemot reizi dekādē analīzes, vienu paraugu sūta arī uz Ulbrokas neatkarīgo laboratoriju, no
kurienes dati nonāk uz Datu uzskaites centru un tiek
apkopoti datubāzē. Ir minimālās kvalitātes prasības
pienam, ja rādītāji tām neatbilst, centrs to dara zināmu
Pārtikas veterinārajam dienestam (PVD), un tas savukārt informē zemnieku, kuram jāplāno pasākumi, lai
piena kvalitātes rādītāji uzlabojas. Ja tas nenotiek, tad
PVD uzliek produkcijas realizācijas aizliegumu.
Viens no jaunumiem, kas sagaida lopkopjus, ir jauna pārraudzības programma tiem, kuri veic slaucamo
govju un gaļas lopu pārraudzību. Būs jāmāk perfekti
strādāt ar elektronisko reģistru.
Priecīga ziņa ir tiem, kas nav uzbūvējuši mēslu krātuves - ir iedots termiņa pagarinājums atkarībā no lopu
skaita, tādejādi dodot iespēju tās uzbūvēt.

Vispirms – agrotehniskās metodes

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) vecākā
inspektore Līvija Šostaka, VAAD vecākais inspektors
Dainis Gailītis iztirzāja aktualitātes augu aizsardzības
līdzekļu drošai lietošanai un izstāstīja, kas ir integrētā
kultūraugu audzēšana. Galvenā atziņa - svarīgi sekot
līdzi laukiem, bet ne visi zemnieki un ne vienmēr to
dara.
Dainis: „Integrētais audzētājs ir gudrs un prātīgs
audzētājs, viņš vispirms pielieto citas metodes – agrotehniskās. Viņš audzē augu, dod viņam vajadzīgo
mēslojumu, lai tas aug spēcīgs, vispirms izmanto bioloģiskās, mehāniskās, agrotehniskās un citas metodes
un tikai pēc tam ķīmiskās, ja sasniegts tāds kaitīguma
slieksnis, kad kaitēklis tiešām noēdīs visu. Integrētais
audzētājs apseko savus laukus, veic pierakstus. Jābūt
pamatojumam ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, tāpēc netiek atbalstīti proﬁlaktiskie lietojumi.”
Runa ir par elementārām agronomijas prasībām - lai
izaudzētu labu ražu, atbilstošā augsnē jāiestāda, jālieto mēslojums, jāievēro biezība, izsējas normas utt.
Integrētā augu aizsardzība nosaka, ka viss, ko zemnieks dara, ir jādokumentē. Tas attiecas arī uz tiem,
kas saņem augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pakalpojumus.
Noslēgumā uzstājās A/S DNB BANKA Biznesa
klientu darījumu vadītāja Anna Ļipatova, kura informēja par bankas piedāvājumu lauksaimniekiem un
uzņēmējiem, akcentēja sadarbības priekšrocības.
Juris Roga
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projekti

KRĀSLAVĀ TŪRISTIEM
IR PIEEJAMS AUDIOGIDS

KONKURSA REZULTĀTI

Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu
Krāslavas viesiem no šī pavasara tiek piedāvāts jauns un mūsdienīgs pakalpojums – audiogids, kas palīdzēs konkursā finansējumu saiepazīt pilsētu un uzzināt informāciju par objektiem ērti un ātri savā mobilajā tālrunī. Zvanot uz automātisko ņems 15 jauniešu iniciatīvu
tālruņa līniju +371 636 23333 un ievadot objekta kārtas numuru, iespējams noklausīties interesantu stāstīju- projekti.

mu par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem pilsētā. Kopumā audiogidā iekļauti 15 tūrisma apskates objekti un
ievērojamākās vietas Krāslavā. Tālruņa gids šobrīd pieejams trijās valodās – latviešu, angļu un krievu.
Jāpiebilst, ka audiogida pakalpojuma aplikāciju Apple telefonu īpašnieki var ielādēt AppStore veikalā bez
maksas, ievadot meklētājā vārdu „Krāslava”.
Svarīgi! Visus audiofailus ieteicams noklausīties no sākuma līdz galam, kamēr zvans pārtrūkst. Pārtraucot zvanu pusceļā, sistēma vēl turpina audiofailu atskaņot, un tad, lai ievadītu nākamo kodu, būs nedaudz
jāuzgaida, līdz audiofails tiks pabeigts. Ja audiofails tiek atskaņots visā garumā, nākamo kodu iespējams
ievadīt uzreiz, tiklīdz viens audiofails ir beidzies. Vienlaikus piezvanīt var viens lietotājs. Šis pakalpojums ir
bezmaksas.
Zvani uz automātisko tālruņa līniju +371 636 23333 un uzzini vairāk par šādiem Krāslavas pilsētas tūrisma
objektiem:
Latviešu
Angļu
Audiofaila numurs un nosaukums
Krievu valoda
valoda
valoda
Grāfu Plāteru pils komplekss
136
236
336
Grāfu Plāteru pils parks
137
237
337
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
138
238
338
Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs
139
239
339
Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca
140
240
340
Sv. Kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca
141
241
341
Vēsturiskais centrs
142
242
342
Piemineklis „Māte Latgale raud”
143
243
343
Krāslavas amatu istaba
144
244
344
18. -19. gs. Krāslavas apbūve
145
245
345
Krāslavas ūdensdzirnavas
146
246
346
Dabas parks „Daugavas loki”, Adamovas dabas taka,
147
247
347
Priedaines skatu tornis
Karņicka kalns, Austriņa akmens
148
248
348
Augusta akmens
149
249
349
Krāslavas pilskalns
150
250
350
Audiogids tika izveidots, pateicoties Krāslavas novada domes līdzﬁnansētajam projektam Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLV-389 „Informācijas komunikācijas tehnoloģijas labākai
ilgtspējīgu pierobežas reģionu sasniedzamībai”/„E-Accessibility” ietvaros.
Juta Bubina, projekta koordinatore

noderīga informācija
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/5
„Par ģenētiski modiﬁcēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
Ģenētiski modiﬁcēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu

1.Šie noteikumi nosaka aizliegumu audzēt Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jebkādus ģenētiski modiﬁcētos kultūraugus.
2.Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modiﬁcētos
kultūraugus tiek noteikts visā Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (Aulejas pagasts,
Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts,
Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pilsēta, Krāslavas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku
pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts).
3.Aizliegums ir spēkā piecus gadus no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
4.Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, savu spēku zaudē
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.
2010/1 „Par ģenētiski modiﬁcēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā” (apstiprināti ar 28.01.2010. Krāslavas novada
domes sēdes lēmumu (prot.nr.1., 3.§ 4.p.)).
Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.2015/5
„Par ģenētiski modiﬁcēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu Krāslavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Ģenētiski modiﬁcēto organismu aprites likuma 22. panta otrā
daļa nosaka, ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot
lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
ģenētiski modiﬁcēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā kopš 2010. gada marta tika noteikts piecu gadu
aizliegums audzēt ģenētisko modiﬁcētos kultūraugus.
Turpinot realizēt savas iniciatīvas, Krāslavas novada pašvaldība 2015. gada 16. janvārī nodeva sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai jautāju-

mu par Krāslavas novada pašvaldības administratīvās
teritorijas pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski modiﬁcētiem kultūraugiem, nosakot aizliegumu
audzēt ģenētiski modiﬁcētos kultūraugus minētajā
teritorijā. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts līdz 2015. gada 20. februārim.
Tā kā minētajā termiņā iebildumi par aizlieguma
noteikšanu netika saņemti, Krāslavas novada pašvaldība nolēma atkārtoti uz pieciem gadiem noteikt aizliegumu audzēt ģenētisko modiﬁcētos kultūraugus.
2. Īss projekta satura izklāsts. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
Ģenētiski modiﬁcēto organismu aprites likuma 22.
panta otro daļu.
Noteikumi nosaka aizliegumu audzēt Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jebkādus
ģenētiski modiﬁcētos kultūraugus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiek atbalstīta
tradicionālā lauksaimniecība un tradicionālu kultūraugu audzēšana reģionā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav nepieciešams veidot jaunas iestādes struktūrvienības vai amata vienības.
Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais
dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Valsts darba inspekcija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Laika periodā no 2015. gada 16. janvāra līdz
2015. gada 20. februārim tika izsludināta sabiedriskā apspriešana jautājumā par aizlieguma noteikšanu
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modiﬁcētos kultūraugus. Iebildumi par aizlieguma noteikšanu netika saņemti.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Krāslavas novada pagastu
pārvaldēs.

Projektu iesniedzēji: Krāslavas
novada izglītības iestāžu skolēnu
pašpārvaldes, nevalstiskās jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un
neformālās jauniešu grupas, kurās ir
apvienojušies vismaz 5 jaunieši.
Maksimāla ﬁnansējuma summa,
ko pašvaldība piešķir viena projekta
realizēšanai, ir EUR 300.
2015. gadā ﬁnansējums tiek piešķirts šādiem projektiem.
1.Jauniešu grupa „Ģimnāzisti” „Krāslavas Valsts ģimnāzijas Gada
balvas pasniegšanas ceremonijas
organizēšana”.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā skolēni ir ļoti dažādi, katram ir savi talanti, sirdslietas un prasmes, to nav
iespējams novērtēt ar godalgotām
vietām olimpiādēs un pateicības
rakstiem. Lai ieinteresētu skolēnus
līdzdarboties skolas sabiedriskajā
dzīvē un iepazīstinātu ar saviem
talantiem arī citus, skolēnu parlamentam radās ideja noorganizēt
Gada pasniegšanas ceremoniju,
godinot tos, kuriem ir kāds īpašs
talants kādā no piecām kategorijām
- sports, kultūra, mācības, stils un
ārējais izskats, raksturs. Gada balvas pasniegšanas pasākums norisināsies 4. reizi.
2. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
teātrasporta pulciņš „Vārna” – „Teatrāļu nakts Krāslavas Valsts ģimnāzijā”.
Projekta galvenais mērķis ir popularizēt teātra mākslu kā saturīgu
un vērtīgu, radošo potenciālu atklājošo ārpusstundu nodarbību jauniešiem. Teatrāļu nakts notiks radošā
un nepiespiestā atmosfērā, pulcējot
bērnus un jauniešus no visa novada.
Pasākuma ietvaros tiks piedāvātas
daudzveidīgas improvizācijas teātra spēles un nodarbības jauniešiem.
Aktivitāti ir plānots īstenot septembra mēnesī.
3. 308. Krāslavas jaunsargu vienība – „Jauniešu brīva laika pavadīšanas iespējas-orientēšanās“.
Projekta ietvaros jauniešiem būs
iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties sporta aktivitātēs,
piedzīvojamos un risinot dažādus
uzdevumus kopā ar vienaudžiem
no Krāslavas novada. Orientēšanās
sacensības Krāslavā ir plānotas organizēt jūnija mēnesī.
4. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pašpārvalde – „Skolas parlamenta telpas labiekārtošana”.
Projekts iecerēts, lai skolēnu
parlamenta biedri saviem spēkiem
labiekārtotu viņiem piešķirto telpu atbilstoši jauniešu dzīves stilam
un gaumei. Tas palielinās jauniešu
aktivitāti, velmi pašiem darboties
un iesaistīties skolas sabiedriskajā
dzīvē.
5.Jauniešu iniciatīvu grupa
„Klubs „Varavīksne”” – „Krāslavas
novada veiksmes stāsti”.
Projekts paredz jauniešu un sabiedrībā pazīstamu cilvēku, uzņēmēju un speciālistu sadarbību. Tiks
organizēts fotokonkurss, pētījums,
izzinoša ekspedīcija pie Krāslavas
novada uzņēmējiem.
6. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.a, 8.b kl. skolēni un klašu
audzinātāji –„Krāslavas novada
skolu 7.-8. klašu skolēnu Sadraudzības diena”.
Projekts iecerēts ar nolūku dot ie-

spēju vienaudžiem no visa novada
sadraudzēties, uzzināt par skolēnu
dzīvi visa novada teritorijā, kā arī
lietderīgi, radoši un atraktīvi pavadīt
brīvo laiku vienaudžu kompānijā.
7. Indras vidusskola, neformālā
jauniešu grupa – „Iepazīsim Eiropu
Latvijas prezidentūras laikā!”.
Mērķis: veicināt jauniešu interesi
par Latvijas prezidentūras laiku ES;
organizēt Krāslavas novada skolu
6.-9. klašu audzēkņiem zīmējumu
konkursu „Latvija Eiropā”, organizēt pasākumu, kas veltīts Eiropas
dienai.
8. Neformālā jauniešu grupa
„Aktīvie jaunieši”- „Sporta laukuma pilnveidošana Ūdrīšu pagasta
Augstkalnes ciemā”.
Jaunieši vēlas sniegt savu ieguldījumu pagasta attīstībā, līdzdarbojoties sporta laukuma labiekārtošanā.
9. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas jaunieši - 11. b klase – „Vai
tu tici brīnumiem?”.
Projekta ietvaros jaunieši organizēs aktīvu un radošu atpūtu jaunāka skolas vecumā bērniem jūnija
mēnesī, tādā veidā popularizējot
brīvprātīgo darbu, racionālu laika
izmantošanu un veicinās intelektuālo un radošo spēju attīstību.
10. Absolventi 2015 – „Absolventi - savai skolai”.
Projekta ietvaros tiks labiekārtota
Robežnieku pamatskolas teritorija.
11. Biedrība „Attīstībai” – „Netradicionālās sporta spēles “KOPĀ
JAUTRĀK!””.
Netradicionālo sporta spēļu
„Kopā jautrāk!” organizēšana iecerēta, lai turpinātu 2014. gadā aizsākto projektu. Galvenais nav sportiskā
sagatavotība, bet gan komandas
gars un atraktivitāte. Sporta spēlēs
var piedalīties ikviens novada jaunietis.
12. PIKC RVT jauniešu grupa –
„Jaunieši savai pilsētai - Krāslava
92”,
Projekta ietvaros būs nokrāsotas
3 automašīnas, kuras tiks izmantotas auto pulciņa vajadzībām - auto
krosa sacensību rīkošanai. Lai auto
būtu vizuāli baudāmi, uzrunājoši,
tie tiks nokrāsoti spilgtās krāsās,
tiks piemeklēts atbilstošs dizains
katrai mašīnai. Plānots uz katras
automašīnas uzlīmēt vai uzzīmēt arī
Krāslavas pilsētas ģerboni, tādā veidā audzinot jauniešos patriotismu
un piederību savai pilsētai. Projekta
mērķis ir veicināt jauniešu interesi par automobiļu sporta veidiem
Krāslavas novadā.
13. 10. b klases jauniešu grupa –
„Vasaras pārgājiens „Divas dienas
bez interneta””.
Mērķis: sekmēt jauniešu savstarpējo saskarsmi un sadarbību;
attīstīt jauniešos prasmes darboties
komandā, veicināt saliedētību, popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Daļēji tiek ﬁnansēti 2 projekti.
1.Biedrība jauniešu klubs „Robežnieku kodols” – „Robežnieku
jaunie kulināri”.
Projekts iecerēts ar mērķi popularizēt un saglabāt kulināro mantojumu Robežnieku pagastā.
2. Biedrība „Skaistas atbalsta
centrs” – „Mācāmies un darbojamies, lai iepriecinātu un godinātu”.
Tiks organizētas radošās darbnīcas Skaistas pagasta jauniešiem.
Paldies visiem Krāslavas novada
jauniešiem par līdzdalību!
Veiksmi projekta īstenotājiem!
Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore
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TUVĀKAJĀ LAIKĀ
PILS KOMPLEKSU
ROTĀS SKAISTA
„MĪLAS KARIETE”

darbi, notikumi, cilvēki

LABI IZSKATĪTIES

3. aprīlī Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā, Tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrā pulcējas dažāda vecuma un profesiju sievietes, lai piedalītos skaistuma
pārvērtībās „Uzplauksti Pavasarim”.
Pasākumu vadīja profesionālas stilistes un „make up” ekspertes no Rīgas – Inese Kļaviņa un Kristīne Lukašēviča, kuras sievietēm iemācīja, kā pareizi izveidot savu tēlu ikdienā,
kā pareizi uzklāt grimu, cik svarīgi ir rūpēties par savu ādu un veselību, kā izskatīties per20. martā noslēdzās ideju konkurss „Jauns vides objekts fekti katru dienu un kāpēc tas vispār ir tik svarīgi! Šī bija unikāla iespēja krāslavietēm,
kāziniekiem Krāslavas pils kompleksā”. Konkursa mērķis kuru svētkos izmantoja arī pilsētas ciemiņi.
bija veicināt Krāslavas
„Ar šo projektu esam bijušas
pils kompleksa pieviljau 28 Latvijas pilsētās, esam sacības palielināšanu
pucējušas vairāk kā 3000 dāmu!”
jaunlaulātajiem,
stāsta Inese. „Mums ir paveicies,
apkopojot un izvērka Latgalē esam tik skaistos
tējot Krāslavas nosvētkos: vakar - Zaļajā ceturtvada iedzīvotāju un
dienā - bijām Aglonā, šodien viesu idejas. Konkursa
Lielajā Piektdienā – Krāslavā un
norises rezultātā tika saņemtas 6 idejas
dienas otrajā pusē – Šķaunē, kur
unikāla vides objekta Krāslavas pils
rīkojam labdarības akciju. Tā būs
kompleksa teritorijā izveidei, kas varētu
dāvana cilvēkiem Lieldienās, kas
būt pievilcīgs vides elements kāziniekiem, novada iedzīvo- tiešām nāk no sirds.
tājiem un viesiem.
2013. gadā Rīgā tika realizēts

Vērtēšanas komisijai nebija viegli izvēlēties vienu ideju, jo visas iesniegtās idejas bija gan interesantas, gan arī inovatīvas.
Biedrība „Latgales jauniešu sadarbības tīkls” izvirzīja ideju ar nosaukumu „Saki – JĀ!”. Šis vides objekts varētu būt caurules veidā, kuras starpposms būtu salikts sirds formā. Līgava un līgavainis šādā veidā varētu atzīties mīlestībā un pateikt viens otram „JĀ!”.
Sandra Nemeņonoka piedāvāja ļoti praktisku ideju ar nosaukumu „Kāzas
pie pils”. Mūsdienās ir ļoti populāri laulāties nevis telpās, bet ārpus tām.
Līdz ar to ērta būtu pārnēsājama arka, ko varētu izpušķot katrs pāris atbilstoši savu kāzu noformējumam, un koka krēsli svinību viesiem. Sandra
piedāvāja arī metālisku baltu soliņu, kur fotografēties, to varētu izveidot
ap koku, un metālisku konstrukciju Krāslavas ģerboņa veidā, kur piekārt
atslēgas.
Oriģināla ir Diānas Vanagas piedāvātā ideja ar nosaukumu „Vēlmju un
novēlējumu koks”. Šis vides elements būtu gan simbolisks, gan ar savu
stāstu, jo uz tā ar laiku krātos jaunlaulāto pāru atstātie vēlējumi, pilsētas
viesu novēlējumi sev vai Krāslavai un vietējo iedzīvotāju vēlmes.
Biedrības „Pīlādzītis klubs” ideja ar nosaukumu „Mīlas kariete” paredz
metāla karietes uzstādīšanu, ko varētu vasarā apstādīt ar puķēm, bet ziemā
- apgaismot ar spuldzītēm. Elements labi iederētos pils vizuālajā tēlā un
piesaistītu uzmanību. Fotografēties varētu ne tikai kāzinieki, bet tūristi un
vietējie iedzīvotāji.
Slavenie tēlnieki Ivo un Mairita Folkmaņi piedāvāja 2 vides objekta
idejas. Vides elements ar nosaukumu „Goda vārti” - simbolisks objekts,
kur varētu nofotografēties, kā arī veikt dažādus kāzu, viesību un svinību
rituālus. Bet objekts ar nosaukumu „Ligzda” ir paredzēts kā vides mākslas
objekts, kuru var izmantot, lai veidotu piemiņas fotogrāﬁjas, veiktu dažādus kāzu vai svinību rituālus, izmantotu spēļu organizēšanai. Abus objektus
paredzēts uzbūvēt no mūsdienīga tēlniecības materiāla - betona, jo tas ir
izturīgs, estētisks, viegli kopjams, ilgmūžīgs.
Vērtēšanas komisijas uzdevums bija izvēlēties vienu ideju, kuru varētu
realizēt, kā arī idejām piešķirt 1., 2. un 3.vietu, jo šo vietu ieguvējus paredzēts apbalvot ar dažādas vērtības dāvanu kartēm. Pēc ilgas apspriešanas
komisija vienojās 1.vietu piešķirt biedrībai „Pīlādzītis klubs” ar ideju „Mīlas kariete”, 2.vietu – tēlniekiem Ivo un Mairitai Folkmaņiem un idejām
„Goda vārti” un „Ligzda” un 3.vietu – biedrībai „Latgales jauniešu sadarbības tīkls” ar ideju „Saki – JĀ!”.
1. aprīlī ideju konkursa iesniedzēji pulcējās Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā, lai uzzinātu par konkursa rezultātiem un saņemtu dāvanu
kartes – 50 EUR, 35 EUR un 20 EUR attiecīgi piešķirtajai vietai. Bet, ņemot vērā, ka arī citas 2 idejas bija patiešām interesantas un godalgas vērtas,
komisija nolēma Sandras Nemeņonokas un Diānas Vanagas idejas atbalstīt
ar dāvanu kartēm 10 EUR vērtībā katru. Ideju konkursa rezultātā tuvākajā
laikā pils kompleksa teritoriju rotās metāla kariete, kas būs vēl viens pievilcīgs objekts grāfu Plāteru pils kompleksā.
Cienījamie ideju autori! Sirsnīgs paldies Jums par atrasto laiku idejas
apraksta sagatavošanai un arī par to, ka neesat vienaldzīgi pret notiekošo
mūsu skaistajā dzimtajā pilsētā!
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

projekts, tā ietvaros sapucējām
desmit meitenes, kuras rakstīja
motivācijas vēstules. Bet tās bija
tikai desmit izredzētās no 500.
Es pie sevis padomāju, kāpēc
desmit? Un ko darīt pārējām?
Tajā mirklī sacīju Kristīnei, ka
mana misija ir apbraukt Latviju,
sapucēt visas meitenes un ka es
apstāšos tai mirklī, kad būšu bijusi katrā pilsētā un ciemā.”
Krāslavā stilistes bija pirmoreiz un no katras vietas abām
paliek neaizmirstamas atmiņas.
No visām meistarklasēm ir kādi
desmit cilvēki, kuri uztver šo pasākumu kā milzīgu atspērienu,
un no šīs dienas viņiem sākas
cita dzīve, jo šīm meitenēm varbūt ļoti ilgi neviens nav teicis, ka
viņas ir ļoti skaistas, ka viņām ir
tik skaisti sejas panti... Pēc tikšanās ar stilistēm, viņas savās vēstulēs raksta: „Es tagad katru dienu gribu tā izskatīties un pielikšu
jebkuras pūles, lai tā būtu.” Protams, Inese un Kristīne atbalsta
šos kontaktus, atbild uz jautājumiem. Vārdu sakot, tiek uzturētas draudzīgas un siltas attiecības, un abām ir vēlme atgriezties
daudzās pilsētās, kurās jau ir bijušas. Viešņas pārliecinātas, ka
cilvēki Latgalē ir daudz atvērtāki
un Latgales dāmas ir pašas par
sevi košākas nekā citviet. Latgales meitenēm ir īpašs temperaments, izskats viņām ir daudz
svarīgāks nekā kāda cita Latvijas
novada iedzīvotājai. Pēc Ineses
novērojumiem, viņas vēlas būt
skaistākas, viņām vienmēr labi
kopti nagi, koptas frizūras un ir
labi ģērbušās. Ir prieks pie tādiem cilvēkiem braukt, vienalga,
Dagdā, Aglonā, Krāslavā vai citā
Latgales vietā.
Spoguļi, kosmētika, viss pārējais nepieciešamais jau ir salikts
uz galda un gaida sieviešu roku
maigo pieskārienu. Ar ko Inese un Kristīne fascinē simtiem
Latvijas sievietes, kuras nāk pie
viņām pēc skaistuma? Laikam
jau ar savu atvērtību un čaklām
bitītēm līdzīgo it kā nemanāmo
darbošanos, kuras rezultātu var
baudīt pēc dažām minūtēm, un ar
katru nākamo minūti pārvērtības
kļūst arvien patīkamākas un meiteņu pašapziņa arvien augstāka.
Arī ar to, ka gadiem šeit nav ne-

kādas nozīmes. Visas meitenes,
kuras klausījās Ineses padomus
un saņēma palīdzību no Kristīnes, bija vienkārši burvīgas.
„Vēlos, lai šīs trīs stundas ir
pasākums tikai sev, lai jūs aizmirstu par vīriem un bērniem,
virtuvi un visu, visu citu,” pasākuma dalībnieces uzrunāja Inese.
„Skaisti cilvēki pievelk veiksmi,
un vienmēr gribas būt blakus
tādiem cilvēkiem, jo veiksme ir
lipīga. Pēc pasākuma jums visām būs izauguši spārni, apsolu. Mana kolēģe Kristīne nupat
atgriezusies no Zviedrijas stila
skolas un ir iedvesmota ar jaunām vēsmām, arī tās liksim lietā.
Ja sieviete ir skaista, tad ģimene
ir laimīga, jo vīrietis nekad neiet projām no skaistas sievietes
un nemeklē sānsoļus. To, ko šeit
apgūsim, katru dienu jādara deviņas minūtes. Iegaumējiet, bez
meikapa iziet ārā ir slikti, mūsdienās tas ir kā stila noslēgums.”
Kas ir meikaps un kāpēc to
vajag? Cik laika veltāt krāsojoties? Kāpēc to darāt? Kurai ir
kosmētikas maciņš? Kurai vispār
ir pūderis mājas? Kāpēc nav? Vai
lietojat tonālo krēmu? Kādus citus krēmus? To ir tik daudz, un
nianšu vēl vairāk.
Pirmais uzdevums - notīrīt
seju. Zinātne, medicīna un kosmētika iet roku rokā, un tāpat kā
medicīnā arī kosmētikā ir jaunas
inovācijas. Šobrīd popularitāti
gūst micelārais ūdens - viegls
ādas kopšanas līdzeklis, kas paredzēts ādas attīrīšanai no kosmētikas un netīrumiem, vienlaikus nodrošinot tai mitrinošu un

nomierinošu efektu.
Inese vispirms novēlēja lietot
tādu kosmētiku, kas sievietēm
patīk, nevis tādu, kuru tante vai
vēl kāds cits ieteica. Līdz ar to
pasākumā nerunāja par konkrētu kosmētikas kompāniju ražojumiem. Meikapa ekspertes arī
centās kliedēt iesīkstējušu mītu
par tonālo krēmu, kura saknes
ir no padomju laikiem, tad tie
krēmi nepildīja savu funkciju un
padarīja meitenes seju sivēnrozā
krāsā. Bet tā jau ir dziļa pagātne,
šodien pareizi izvēlēts tonālais
krēms ir sejas krāsā, un apkārtējie pat nevar nojaust tā esamību,
ja vien krēms izvēlēts pareizi.
„Pierakstiet meitenes - tonālais krēms nedzīvo bez pūdera,
un pūderis nedzīvo bez tonālā,”
Inese ik pa brīdim mudināja pierakstīt ļoti noderīgus padomus.
Ieintriģēja? Jums nebija iespējas apmeklēt šo pasākumu?
Nepārdzīvojiet, Inese un Kristīne noteikti vēl kādu dienu būs
kādā Latgales pilsētā vai ciemā,
un varbūt arī tām meitenēm, kuras nevarēja būt pasākumā šoreiz, tiks dota jauna iespēja. Jo
visām sievietēm ir pienākums
būt skaitām, ja tā būs, apkārt būs
skaisti cilvēki un skaisti vīrieši,
vīriešiem meitenes patiks, un tad
visas būs laimīgas. Ja būs laimīgas - visām veiksies, un viņu
kungiem arī! Šī pasākuma dalībnieces, ļoti dažādas ne tikai pēc
profesijām, vienoja galvenais
mērķis – labi izskatīties.
Juris Roga,
Elvīras Skutānes foto
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„MITT 2015” MASKAVĀ
Latgales reģions tika pārstāvēts starptautiskajā tūrisma izstādē No 18. līdz 21. martam Maskavā, centrālajā izstāžu kompleksā
„Ekspocentrs” norisinājās 22. starptautiskā
tūrisma izstāde „MITT 2015”. Izstāde „MITT”
tiek uzskatīta par trešo lielāko pasaules tūrisma industrijas izstādi, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 dalīborganizāciju no 203 pasaules valstīm.

Strādājot pie kopīgā Latvijas nacionālā stenda, ko organizēja Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu,
Latgales pārstāvji uzsver, ka šogad no stenda apmeklētāju puses bijusi interese par Latgales reģiona piedāvājumu atpūtai dabā, iespējām iepazīt reģiona kultūras
īpatnības, kā arī par gastronomiskā tūrisma iespējām.
Latgales reģiona tūrisma speciālisti izstādes apmek-

lētājiem piedāvāja ne tikai informatīvās brošūras par
Latgales novadu, bet arī bija sagatavojuši 5 dienu gastronomisko maršrutu, kas garantē nesteidzīgu un kvalitatīvu atpūtu Latgalē, nobaudot kulinārā mantojuma
ēdienus un dzērienus.
Latgales reģionu šajā izstādē pārstāvēja Krāslavas
novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka, Rēzeknes tūrisma attīstības centra vadītājs Mareks Grišins un Latgales reģiona attīstības aģentūras tūrisma koordinators
Edgars Kluss.
Daži no Latgales stenda apmeklētājiem, kuri jau ir
bijuši mūsu skaistajā reģionā, atzīst, ka latgalieši var
lepoties ar Latgales zilajiem ezeriem, viesmīlīgajiem
cilvēkiem, kā arī garšīgo un ekoloģisko ēdienu. Šādu
piedāvājumu ļoti trūkst tādā lielā pilsētā kā Maskavā!
Jāsaka, ka daudziem izstādes apmeklētājiem Latgale
nav sveša, daudzi ir bijuši Latgalē vai arī plāno Latgales
reģionu iekļaut savos šī gada ceļojumu maršrutos.
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

CIEMOS AR DĀVANĀM

8. aprīlī Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs
„Mūsmājas” saņēma dāsnu
dāvinājumu, kuru sarūpēja Rīgas privātā vidusskola
„MAXVEL”, rīkojot savu tradicionālo Lieldienu nedēļas
Labdarības akciju „Mēs gribam, lai bērni smaidītu!”.

Privātskolas direktora vietniece Kristīne Kuzmiča pastāstīja, ka
„MAXVEL” ir privātskola, kura
darbojas jau 24 gadus un kuru šobrīd apmeklē 64 bērni. Visus gadus
skolā pastāv tradīcija svētkos braukt
ar dāvanām ciemos pie bērniem.
Visu laiku lielākoties pie Rīgas
rajona bērniem, bet šogad izvēlējās Rīgai attālu Latgales pilsētu -Krāslavu. Protams, bērnu iestāžu ir
daudz, un izvēle nav vienkārša, bet
krāslavieši prata atrast īstos vārdus.
„Man gribējās redzēt, vai Rīgas
bērniem netiek vairāk un citās vietās – mazāk,” saka Kristīne. „Apzināju ļoti daudz dažādu iestāžu, bet
„Mūsmājas” piesaistīja gan ar savu
vārdu, gan ar to, ka šīs iestādes vadītāja pateica pašus svarīgākos vār-

dus, proti: „..mūsu darbā galvenā
doma ir dāvināt bērniem ģimenes
siltumu. Priecāsimies par visu, ko
jūs dāvināsiet, jo mēs šeit strādājam ar ideju, ka svarīgākais ir iedot
bērnam sirds siltumu, nevis kaut ko
taustāmu.”
Šogad akcija izgāja ārpus privātskolas sienām, tai pievienojās visi
Kristīnes draugi, radi un paziņas no
ārzemēm, arī dažādas ﬁrmas. Parasti „MAXVEL” rīkoja Labdarības
tirdziņu skolā, bet šoreiz tika piedāvāts nopirkt Kristīnes pašas rokām
darinātos pareģojuma valriekstus,
kur katrā bija ievietots savs pareģojums. Bija cilvēki, kuri riekstu
iegādājās par divi eiro, bet bija arī
tādi, kuri nopirka par 50 un pat par
200 eiro. Pareģojuma valriekstu
labdarības tirdzniecība ļāva savākt
800 eiro ziedojumu, par ko tika iegādātas jaunas noderīgas mantas.
Dāvinājuma apjomu palielināja arī
daudzas lietotas mantas, kuras saziedoja akcijas dalībnieki. Kristīne
apsolīja, ka sadarbība turpināsies un
šī nav pēdējā reize, kad rīdzinieki
viesojas „Mūsmājās”.

Centra direktore Ērika Geka pastāstīja, ka daļu dāvanu bērni saņems tūlīt, lai katram tiek sava personīgā rotaļlieta. Daļa tiks paturēta
noslēpumā un pasniegta bērniem
viņu dzimšanas dienā, jo savos
svētkos katrs ļoti gaida dāvanas. Ir
rotaļlietas, kuras nevarēs iedot bērniem – tās noderēs pedagoģiskajā
procesā pašiem skolotājiem. Saimniecības preces tiks izmantotas iestādes saimniecības vajadzībām. Vēl
viss ir jāsašķiro, jo atvesto mantu ir
daudz un dažādas.
Dāvanu pasniegšana bērniem tika
plānota ar pārsteigumu – leļļu teātra
izrādi. Diemžēl vairāki privātskolas darbinieki saslima ar angīnu un
neriskēja vest savas slimības šurp.
Bet pārsteigums bērniem tomēr neizpalika. Kristīne, kurai ir ne tikai
maģistra grāds pedagoģijā, bet arī
profesionāla animatora sertiﬁkāts
pārtapa par kaķi, un parotaļājās
ar bērniem un pedagogiem. Tā kā
Kristīne profesionāli māk zīmēt akvagrimu, viņa arī iepriecināja bērnus, izrotājot viņu sejiņas. Tas tika
darīts, lai bērni kaut kādā brīdī sajūt, ka Kristīne nav kaut kur augstāk
par viņiem, bet vienā līmenī.
Šai akcijai bija vēl viens svarīgs
akcents – kopā ar Kristīni „Mūsmājas” apciemoja vairāku Rīgas
turīgo vecāku, akcijas atbalstītāju,
bērni. Šiem bērniem ģimenēs nekas netrūkst, bet katrai medaļai ir
divas puses un tā otrā - zūd vērtību
izjūta. Šis brauciens jaunajiem rīdziniekiem bija iespēja aizdomāties
par dzīves svarīgākajām lietām, jo
šodien viņi ir tajā vecumā, kad vēl
nesaprot, kā var būt vecāku atstāts
bērns, kāpēc viņš ir atstāts un kā
viņš dzīvo viens.
Juris Roga,
autora foto

intervija
KRĀSLAVĀ TIKS UZSĀKTA TĒRPU
STILISTU APMĀCĪBA
Tuvojas noslēgumam mācību gads, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā tas bija
īpašs, jo tika ieviesta jauna
mācību programma, kas
nodrošina autoatslēdznieka
specialitātes iegūšanu.
Par Krāslavas filiāles turpmākajām perspektīvām pastāstīja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga.

- Turpinot tehnikuma attīstību,
tuvāko 5 gadu laikā mēs noteikti
paplašināsim RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības kompetenci un pozicionēsim to kā Latgales reģiona metodisko centru.
Jau tagad šī mācību iestāde
piedāvā vairākas profesionālās
izglītības programmas, Krāslavā var iegūt profesiju nākamie mēbeļu
galdnieki un autoatslēdznieki. Tuvākajā nākotnē sadarbībā ar pašvaldību un darba devējiem mēs plānojam ieviest vēl vienu jaunu programmu
un piedāvāt interesantu specialitāti meitenēm – tērpu stiliste. No 2016.
gada 1. janvāra šo specialitāti varēs apgūt vidusskolas absolventes, bet
no 2016. gada septembra tiks ieviesta programma audzēkņiem ar pamatizglītību.
- Vai tiek plānota programmas „Autotransports” paplašināšana?
- Nesen tika organizēta tikšanās ar auto nozares ekspertu Ansi Troici,
kuram ir lielas cerības uz to, ka tieši Krāslavas ﬁliālē tiks ieviesta profesionālās vidējās izglītības programma „Automehāniķis”.
Krāslavas priekšrocības ir saistītas ar to, ka šeit ir automoto sporta
klubs, un tā audzēkņi mācās remontēt mašīnas un piedalās autorallijā.
No citām tehnikuma ﬁliālēm mēs atvedām automašīnas, kurām ir jau
vairāk nekā 10 gadu, lai kluba dalībnieki varētu pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Jaunieši varēs tās izjaukt, remontēt un līdz ar to
mācīties.
Šo jauno mācību programmu ieviešanas pamatā ir situācija reģionā.
Rīgas Valsts tehnikums vēlas sadarboties ar darba devējiem, lai noskaidrotu, kuras specialitātes ir pieprasītas konkrētā Latvijas teritorijā.
Pašlaik Rīgas Valsts tehnikumā ir akreditētas 39 mācību programmas.
Papildus tiek nodrošinātas kvaliﬁkācijas celšanas iespējas. Ja mūsu
programmas ieinteresēs Latgales darba devējus, tad mēs esam gatavi
ieviest tās ne tikai Rīgā, bet arī reģionālajās struktūrvienībās, tai skaitā
arī Krāslavā.
Piemēram, nākotnē mēs plānojam, izmantojot Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības bāzi, organizēt kursus motorzāģa un krūmgrieža operatoriem.
- Pastāstiet, lūdzu, par plānoto tehniskās bāzes nodrošinājumu?
- Nākamajā plānošanas periodā - līdz 2020. gadam - ir paredzētas investīcijas tehnikuma teritoriālo struktūrvienību tehniskā nodrošinājuma
paplašināšanai.
Lai Krāslavas ﬁliālē varētu mācīties jaunieši no visas Latgales, Rīgas
Valsts tehnikums plāno paplašināt vietējo dienesta viesnīcu.
Mēs esam ļoti gandarīti par RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pedagoģiskā kolektīva darbu. Šeit strādā cilvēki, kuriem šis darbs
ir īsta sirdslieta. Pēdējo četru gadu laikā Krāslavas ﬁliāle aktīvi piedalījās mūsu kopīgajos projektos un mācību ekskursijās. Kā labās prakses
piemēru citām struktūrvienībām var ieteikt Krāslavas pieredzi, kas ir
saistīta ar vasaras profesionālo nometņu organizēšanu, šajās aktivitātēs
piedalās gan vietējie audzēkņi, gan studenti no Rīgas.
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības darbs liecina par veiksmīgu
mācību iestādes un pašvaldības sadarbību.
Elvīra Škutāne,
autores foto

KRĀSLAVIEŠI AR PANĀKUMIEM PIEDALĪJĀS
STARPTAUTISKAJĀ DEBAŠU TURNĪRĀ
19.-20. martā Iecavas vidusskolā notika starptautiskais debašu turnīrs „RīgaGo2015”, kurā piedalījās debatētāji no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas.
Krāslavu šajā debašu turnīrā pārstāvēja ģimnāzisti Ieva Jokste, Ņina Pizāne un Aivars Dunskis un
Varavīksnes vidusskolas skolnieces Elvīra Jančevska, Diāna Bulavska un Darja Stankeviča.
Debašu tēma bija „Vārda un preses brīvības ierobežošana masu medijos ir/nav pieļaujama sabiedrības drošības
nolūkos”.
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Skolēni debatēja ne tikai par sagatavoto tēmu, bet arī par
improvizētajām, kuras vajadzēja sagatavot 45 minūšu laikā. Viena debate bija par to, vai sabiedriskajam transpor-

tam pilsētās jābūt bezmaksas, otra tēma - par to, vai vajag
oﬁciāli atļaut dopinga izmantošanu sporta sacensībās.
Divu dienu garumā notika piecas debašu kārtas. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda iekļuva pusﬁnālā un debašu turnīrā ieguva 3.vietu, bet Varavīksnes vidusskolas
skolniece Darja Stankeviča tika apbalvota kā viena no labākajām debatētājām.
Izsakām pateicību skolu administrācijai par atbalstu līdzdalībai debašu turnīrā un, protams, šoferim Dzintaram Voroneckim, kurš šajās dienās bija ar mums.
Viktorija Nalivaiko,
Valentīna Purpiša
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„PĒC MANIS PALIEK TĪRAS PĒDAS”
Intervējot mūsu
pilsētas
viesus,
es bieži jautāju,
kas viņiem patika
Krāslavā. Gandrīz
visi akcentē tīrību
un sakoptību, un
jau pēc tam izsaka
viedokli par ievērojamākajām vietām
un iedzīvotāju attieksmi.
Noteikti
jāuzsver, ka tīrība - tas
ir mūsu sētnieku
ikdienas
darba
rezultāts, ko mēs
diemžēl ne vienmēr
pamanām.
Ļolija Gončarenoka strādā par sētnieci pašvaldības
aģentūrā „Labiekārtošana K” jau 10 gadus.
„Kad es sāku strādāt par sētnieci, mūsu pilsēta bija pelēka un nesakopta. Vairāki cilvēki nekautrējoties izmeta sīkos atkritumus, piemēram,
konfekšu papīriņus, uz ielas un, skatoties man acīs, varēja teikt: „Tu esi
sētniece, tev tas jāsakārto!” atceras Ļolija. „Tagad viss ir mainījies mūsu pilsēta smaida, tāpēc ka ir pārvērtusies par brīnumaino dārzu – ietves ir jaunas, zālāji - akurāti, visur ir kārtība. Kad cilvēki dzīvo sakoptā
vidē, tad viņi paši cenšas nepiesārņot apkārtni.
Šķiet, ka šajā profesijā viss ir ļoti vienkārši – ņem slotu un slauki! Taču
sētnieka darbā, tāpat kā jebkurā citā sfērā, ir savas nianses. Ļolija zina, kā
slaucīt teritoriju, lai vējš neiepūstu netīrumus jau iztīrītajā daļā, ar kādu slotu
labāk slaucīt ietvi un ar kādu - zaļo zonu, kā sakārtot savu darbu, lai neatkarīgi
no atkritumu daudzuma paspētu sakārtot savu iecirkni līdz pulksten 8 no rīta.
Oﬁciāla brīvdiena sētniekiem ir svētdiena, bet Ļolija iet uz darbu katru dienu. Jo viņa nevar neiet – kas notiks, ja pēkšņi viņas iecirknī būs
nekārtība? Strādā arī Jaungada naktī.
„Sagaidām Jauno gadu, kādu laiku pasēžam mājās ar ģimeni pie galda, un
es dodos uz darbu,” pastāstīja Ļolija. „Un kā gan citādi! Cilvēki pastaigājas,
svin svētkus, atstāj atkritumus, bet jau 8 no rīta visam jābūt tīrībā un kārtībā.
Atpūšos tikai atvaļinājuma laikā, tad arī ir iespēja padomāt par savu veselību.
Darba diena sētniekiem sākas pulksten 6 no rīta, bet Ļolija jau pieradusi celties daudz agrāk. Rītausmu viņa sagaida savā darba vietā.
„Esmu izaugusi laukos, pie dabas krūts, un arī pēc savas dabas esmu
romantiķe. No rīta man patīk klausīties putnu dziesmas, mīlu visus dzīvniekus. Atceros, kā vienu dienu, strādājot savā iecirknī, izglābu ievainotu stirniņu, ko notriekusi mašīna. Es gan neesmu spējīga nodarīt pāri pat
visvienkāršākajam gliemezim, savā teritorijā pazīstu ikvienu krūmu un
katru puķīti,” aizrautīgi stāsta Ļolija.
Viņa mīl savu darbu un velta tam visu savu sirdi un dvēseli. Reizēm,
kad ﬁziskās slodzes dēļ ir sāpes visā ķermenī, viņas galvā rodas jautājums: varbūt vajadzētu visu pamest un atrast citu darbu? Taču tad viņa
atkal atceras par savu iecirkni, un acumirklīgas šaubas izgaist kā nebijušas: „Pēc manis paliek tīras pēdas. Tas ir tik patīkami! Ir liels prieks
dzirdēt pateicības vārdus no iedzīvotājiem! Vecenītes mīlīgi saka: „Paldies, meitiņ!” Tādu mirkļu dēļ ir vērts strādāt!”
Iecirkņi sētniekiem ir lieli, darbs - smags, īpaši rudenī, kad jāsavāc visas
lapas. Ļolija nesūdzas un ar lepnumu stāsta par sava darba devēja labvēlīgo
attieksmi: „Mūsu aģentūra nestāv uz vietas un nepārtraukti attīstās, darba apstākļi pastāvīgi tiek pilnveidoti. Ja agrāk mēs strādājām, izmantojot bērza zaru
slotas, tad tagad mums ir mūsdienīgas sintētiskas slotas, ar kurām ir daudz
vieglāk slaucīt teritoriju, turklāt mums ļoti palīdz arī traktors, kas tīra ietves.
Mums ir ļoti laba komanda - visi strādā kā bitītes, un arī priekšniecība mūs
ciena. Kad atnākam pie mūsu darbu vadītājas Svetlanas, viņa vienmēr uzcienā ar kaﬁju, aprunājas, uzklausa, dod labu padomu.”
Visvairāk nekārtības mūsu pilsētā ir piektdienās, kad jaunatne „atpūšas”.
Tad sētniekiem ir jāsavāc tukšas pudeles, izmestie papīriņi un citi atkritumi.
„Kaut ātrāk slēgtu ciet šo „Aladinu”!” nopūšas sētniece. Reizēm atradumi ir
daudz vērtīgāki. Ļolija jau divas reizes uzgāja nozaudētus telefonus, kurus,
protams, atdeva saimniekiem.
Ļolija ir dzimusi pavasarī, tāpēc viņai ļoti patīk šis gadalaiks, kad apkārt
viss atdzimst un atjaunojas. Viņa priecājas par visiem laika apstākļiem. „Ja
līst lietus, tas nozīmē, ka pilsēta pēc ziemas mazgā savu seju,” uzsver sieviete.
Ļolija ļoti mīl savu pilsētu un strādā visu iedzīvotāju labā. Tie nav tukši
vārdi, tāda ir viņas attieksme pret darbu.
„Kādēļ mēs dzīvojam šajā pasaulē?” Ļolija uzdod jautājumu un pati
arī atbild uz to. „Lai mēs būtu godīgi pret apkārtējiem cilvēkiem un
darītu labus darbus un lai pēc tam mēs dzīvotu mūžīgi. Un es ļoti cenšos
dzīvot tieši tā. Domāju, ka Krāslavas labo darbu krājkasītē ir arī mans
nelielais ieguldījums.”
Elvīra Škutāne,
autores foto

ZĒNI IZGLĀBJ DAUGAVAS KRASTU NO UGUNS
Kūlas dedzināšana Latvijā, jo īpaši Latgalē, šķiet, pavisam ierasta rīcība, pat neņemot vērā to, cik biedējoši ir piemēri par
bojā gājušām dzīvībām un materiālajām
vērtībām. Dzīvojot pilsētā, vienmēr domāju, ka tā it tā saucamā „ārpuspilsētas slimība”, bet izrādās – ne pavisam!

Bija kāda saulaina un silta diena skolēnu brīvdienās. Vecāki - darbā, un bērni velk ārā no šķūnīšiem savus velosipēdus, bumbas un iet ārā spēlēties.
Dzīvojam pie Daugavas, un bērnu draugi bieži nāk
pie mums spēlēties. Šeit ir arī pateicīga un diezgan
droša vieta braukšanai ar velosipēdiem.
Ap plkst. 13.30 (kad visi strādājošie ir darbā
un mājās neviena nav) man piezvanīja dēls un
satraukumā stāstīja, ka deg Daugavas krasts un
uguns var pāriet uz ebreju kapiem. Protams, es ļoti
uztraucos un teicu, lai neviens no viņiem (kompānijā
bija trīs zēni) nelien pie uguns, lai nenotiek vēl
lielāka nelaime, bet lai skrien un meklē pieaugušos.
Pati uzreiz zvanīju vīram, lai steidzas uz Daugavas
krastu un novērtē situāciju. Pēc vīra stāstītā,
apmēram stundu viņi četratā – viņš un trīs Krāslavas

NEPARASTO TĒRPU
MODES SKATE

pamatskolas 5.a klases zēni Aigars Antāns, Rihards
Lukjanskis un Igors Parazenko - dzēsuši degošo zāli
un neļāvuši ugunij ienākt kapu teritorijā.
Bieži vien mēs par varoņiem saucam cilvēkus,
kas tiešām dara lielas lietas. Un tas arī ir pareizi. Bet
šoreiz es vēlos pateikt lielu paldies un teikt: „Zēni, jūs
esat varoņi, jo nenobijāties un rīkojāties kā pieauguši
cilvēki – atbildīgi, ātri un precīzi! Pateicoties jums,
nenotika vēl lielāka nelaime! Paldies!”
Ilga Stikute

daudz iespēju izveidot dažādas apģērbu kombinācijas, šo apģērbu var šūt arī no citiem audumiem, piemēram, no vilnas vai no zīda.

„Es nodarbojos
ar savu sirdslietu, lai palīdzētu cilvēkiem, un
daru to par prieku sev. Esmu dizainere, māksliniece, fotogrāfe,
modelētāja, ar
vienu vārdu sakot - radoša personība,” tā sevi
raksturo bijusī
krāslaviete Ina
Cimoško.

Ina jau ilgus gadus
nodarbojas ar apģērbu modelēšanu un šūšanu. Lieldienu svētku priekšvakarā viņa atbrauca uz dzimto pilsētu ar savu jauno
kolekciju, kurā ir skatāmi apģērbu modeļi, kas izgatavoti no džutas maisauduma.
Kolekcijā iekļautie tērpi nav paredzēti, lai valkātu
tos ikdienas dzīvē, visdrīzāk to galvenais mērķis ir
iedvesmas avots, kas palīdz smelties jaunas idejas.
Visu tērpu daļas labi saskan viena ar otru, līdz ar to ir

„Man patīk eksperimentēt un darīt to, ko neviens
un nekad pirms tam nedarīja,” atzinās Ina, „ un ar
šo modes skati man gribējās izklaidēt un iepriecināt
Krāslavas iedzīvotājus, lai pirmssvētku dienās viņu
garastāvoklis būtu vēl jaukāks!”
Elvīra Škutāne, autores foto

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS DARBS TIKS TURPINĀTS
Marta beigās ir notikusi
Krāslavas novada pensionāru biedrības gada atskaites sapulce. Neskatoties uz
to, ka šoreiz kultūras nama
zālē sapulcējās ne vairāk kā
25 seniori, pasākums norisinājās atbilstoši noteiktajam plānam.

Sapulce sākās ar interesantu
priekšnesumu – klātesošo priekšā uzstājās vokālais ansamblis
„Varavīksne”. Pēc tam biedrības
valde sveica visus pašdarbības
kolektīvus, kuru dalībnieki ir seniori. Pateicības vārdi tika izteikti
kolektīvu „Mežrozīte”, „Senči”,
„Retro”, „Ivuška”, „Kutok” un
„Strumeņ” dalībniekiem un vadītājiem.
Tad sākās sapulces oﬁciālā daļa.
Biedrības valde atskaitījusies par
darbu, kas ir paveikts gada laikā. Pēc tam uz senioru jautājumiem atbildēja uzaicinātie viesi
– Krāslavas novada domes un pašvaldības iestāžu administrācijas

pārstāvji. Tika runāts galvenokārt
par saimnieciskajiem darbiem
mūsu pilsētā - par ūdensapgādi,
ielu remontu un namu pārvaldi.
Sapulces turpinājumā notika debates, bija izteikti dažādi viedokļi,
tika izvērtēts biedrības darbs. Balsošanas rezultātā tika pieņemts
lēmums atzīt pensionāru biedrības
darbu par labu.
Sapulces noslēguma daļā tika

pieņemta rezolūcija, kurā ir noteikts, ka pensionāru biedrība arī
nākamajā gadā turpinās iesāktās
tradīcijas, kā arī piedalīsies Latgales senioru dziesmu un deju svētkos, apmeklēs Latgales pensionāru apvienības domes sēdes un
sadarbosies ar citu Latvijas pilsētu
pensionāru biedrībām.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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KRĀSAINAIS SVEICIENS LIELDIENĀS
VECO ĻAUŽU PANSIONĀTAM „PRIEDES”
Lieldienas ir dzīvības svētki. Cilvēks ir balts un apaļš
kā pūpols, vesels gan garā,
gan miesā. Veltīsim šajos
svētkos viens otram labus,
gaišus, spēcīgus un prieka
pilnus vārdus un darbus!
Darot labus darbus otram,
mēs kļūstam par viņa eņģeli...

Jau no 16. marta Krāslavas pamatskolas bērnu kluba „Spicais”
dalībnieki aktīvi rosījās un gatavoja krāsainus un raibus rotājumus
veco ļaužu pansionātam „Priedes”.
Svētki ikvienam parasti sagādā
patīkamus un priecīgus mirkļus,
taču tad, kad svētkus dāvini citiem,
parastās izjūtas pārvēršas par emociju varavīksni. Darinot jautrus
Lieldienu zaķus, krāsainus gaiļus
un vistas, raibu raibās olas, bērni
dalījās domās par to, kā cilvēks varētu justies vecumdienās, kā ir tad,
kad jūties vientuļš, kā var sagādāt
patīkamu pārsteigumu citiem, ko
varētu darīt, lai cilvēks justos vienmēr vajadzīgs un priecīgs... Bērnu
skatījums uz dzīvi bieži vien pārsteidza ne tikai ar savu patiesumu,
bet arī ar savu optimismu un gaišumu. Tā, runājot par dzīvi, ātri un
nemanot, tapa ļoti skaisti Lieldienu
dekori. Katrs bērna darinājumus
bija pozitīvu un labu domu apvīts,

jo darbiņi tika veidoti, domājot tikai labas domas.
Mazliet vairāk nekā nedēļas
laikā mums tapa daudz skaistu
rotājumu, un jau 26. un 27. marta
pēcpusdienā mēs bijām veco ļaužu pansionātā un no visas sirds ar
saviem krāsainajiem rotājumiem
centāmies uzburt Lieldienu noskaņu veco ļaužu sirdīs. Mēs ticam un
ceram, ka mūsu pozitīvās domas
un vēlme dāvāt svētkus pansionāta iemītniekiem sagādāja viņiem
patīkamas emocijas un pavasara
izjūtu.
Paldies Latvijas Sarkanā Krusta
Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas izpilddirektorei
Sandrai Molotokai par ideju un iedrošinājumu to īstenot!
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!
Pasākums notika LSK Krāsla-

vas, Dagdas un Aglonas novadu
komitejas un „Røde Kors Nord-Trøndelag” atbalstītā projekta
„Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”
ietvaros.
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas bērnu
pašiniciatīvas kluba vadītāja

PIRMĀS SACENSĪBAS LATGALĒ
19.-20. martā Robežniekos notika pirmās
sporta tūrisma sacensības Latgalē. Tām
mēs ilgi gatavojāmies.

Liela nozīme šo sacensību tapšanā ir Jurim Jermakam – viņš pirmais lika pamatus sporta tūrisma attīstībai mūsu novadā, sniedza man vērtīgus padomus, kā
arī mudināja mācīties un pilnveidoties šajā jomā. Nu
jau četrus gadus esmu šī sporta veida atbalstītājs un
vadu sporta tūrisma pulciņu „SapSan” mūsu novadā.
Piedalīties šajās sacensībās biju aicinājis visus šī
sporta veida pārstāvjus, kas darbojas Latvijā, bet
diemžēl daudzi nevarēja ierasties, kā bija plānots.
Iespējams, tas arī nebija slikti, jo pirmā reize jau
vienmēr ir kā izmēģinājums. Dalībnieki ieradās no
Jēkabpils, Madonas, Jelgavas, Rudzātiem un Rīgas.
Kopā bija 44 dalībnieki, kas rādīja savus talantus un
dalījās pieredzē. Tiesneši šajās sacensībās bija mūsu
novada 18 skolēni (7.-8. klase), kas darbojas pulciņā.
Par bērniem varu teikt tikai un vienīgi labu – viņiem
nebija viegli, bet viņi izpildīja visas manas prasības,
mācēja korekti sacensību dalībniekiem un treneriem
paskaidrot punktu skaitīšanas kritērijus, kad sacensību gaitā emocijas sita augstu vilni.
Kad plānoju organizēt šāda mēroga sacensības,
kurās piedalīsies stipras un gudras komandas, kam
pieredze ir lielāka nekā 5-6 gadi, sapratu, ka ir jābūt
gatavam uz visu. Triju gadu laikā apmeklēju dažāda
veida kursus un seminārus, kopā ar bērniem braucām
uz sacensībām, piedalījāmies tajās, ﬁlmējām dažādus elementus, mēģinājām tos izveidot mājās. Trase, ko plānoju izveidot, nevarēja līdzināties iepriekš
redzētām, tai vajadzēja būt daudz interesantākai un
tajā pašā laikā sarežģītākai. Trīs mēnešu laikā kopā
ar bērniem mēs veidojām trasi un realizējām savas
idejas attiecīgo etapu īstenošanai.
Rezultātā sacensības notika draudzīgā atmosfērā,
mēs spējām ieinteresēt citas komandas turpmākai sadarbībai. Mēs ieguvām jaunus draugus un līdz ar to
jaunas iespējas pilnveidoties un attīstīties.
Sakām lielu PALDIES par atbalstu Krāslavas no-

ILGI GAIDĪTAIS NOTIKUMS
EVAS DZĪVĒ
Pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” notika interesants pasākums. Tika atklāta Evas Bubinas, bērnudārza
sagatavošanas grupas audzēknes, personālizstāde, kas ir
veltīta meitenes sapnim - kļūt par profesionālu jātnieci.
Šim notikumam bija veltītas arī izklaides, kurās piedalījās
visi bērni, - izjādes, ko piedāvāja zirgu sēta „Klajumi”.

Evas Bubinas interese un mīlestība pret zirgiem ir radusies jau agrā
bērnībā. Meitenes iemīļotākās rotaļlietas vienmēr bija nevis lelles, bet
zirdziņi, bet mīļākais apģērbs - tas, uz kura attēloti zirgi. Kad svētku
laikā arī mūsu pilsētā parādījās zirgi (bērnu un pieaugušo izklaidei), Eva
parasti pirmā bezbailīgi uzkāpa mugurā visskaistākajam no viņiem.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Žaneta Moiseja: „Eva vienmēr izvēlas pasakas un dzejoļus, kas ir par zirgiem. Viņas aizraušanos mēs atklājām rudenī, kad Evai vajadzēja sameklēt kādu dzejas darbu, un viņa
izvēlējās dzejoli „Man ir zirgs, kurš naktī dzied”. Eva vienkārši fantastiski to deklamēja un pielika klāt arī savas dzejas rindas - no visas sirds.
Tad mēs ievērojām, ka visa meitenes dzīve ir saistīta ar zirgiem - attēli,
grāmatas, apģērbs.”
Pašlaik Evas kolekcijā, kas regulāri tiek papildināta, ir 20 dažādas
zirgu ﬁgūriņas. Vēl izstādē ir skatāmi attēli, fotogrāﬁjas, kā arī zirgu
staļļu makets no kartona.
Ja mazuļi izvēlas sev vaļasprieku jau agrā bērnībā, skolotājiem un
vecākiem ir vieglāk viņiem palīdzēt un pareizi virzīt personības attīstību
- uzskata pedagogi.
Evas vecāki cenšas atbalstīt savas meitas aizraušanos, un jau kopš
pagājušā pavasara meitene nodarbojas ar jāšanu zirgu sētā „Klajumi”.
Šeit viņa apgūst ne tikai jāšanas iemaņas, bet arī mācās, kā pareizi kopt
zirgus.
Eva jau ir piedzīvojusi to situāciju, kas reizēm notiek ar visiem jātniekiem - kritienu no zirga. Taču pēc šī gadījuma meitene nenobijās, tas
vēl vairāk nostiprināja viņas vēlēšanos iemācīties labi turēties sedlos.
Elvīra Škutāne,
autores foto

ERNESTS - PIRMAIS 5 KM
DISTANCĒ
RĒZEKNES PUSMARATONĀ
6. aprīlī ar Rēzeknes pusmaratonu un Lieldienu svinēšanu notika
Latvijas lielākais un populārākais
skriešanas seriāls „BIGBANK Skrien
Latvija”.

vada domei, Robežnieku pamatskolas administrācijai un pavārēm, kā arī Krāslavas Bērnu un jauniešu
interešu centram.
Dzintars Patmalnieks,
Krāslavas BJC sporta tūrisma vadītājs

Seriāls sastāvēs no 7 posmiem dažādos
Latvijas novados un turpināsies līdz pat
rudenim. Rēzeknes pusmaratonā distances bija dažādām sagatavotības pakāpēm
– 21 kilometra pusmaratona distance vai
„NIKE” 10 kilometru skrējiens, savukārt tiem, kuri vēlas pasākumu izbaudīt kopā ar ģimeni un izskriet Rēzeknes skaistākās vietas, plānots
5 kilometru Tautas skrējiens.5 km distancē, savā vecuma grupā, ar 1
minūtes pārsvaru pār 2.vietu, labākais bija Krāslavas Sporta skolas basketbola nodaļas audzēknis Ernests Matjušonoks.
Apsveicam Ernestu un viņa ģimeni ar panākumu un novēlam veiksmi
nākamajos posmos!
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LĀSES KAUSS 2015”

„Lāses kauss” ir vienas no populārākajām un gaidītākajām
volejbola sacensībām skolu jauniešiem, kuras šogad tiek organizētas jau četrpadsmito reizi. Tām
ir divi posmi - atlases sacensības,
kas notiek visā Latvijā, un ﬁnālsacensības, kurās piedalās labākās
komandas no Latvijas pilsētām un
novadiem. Finālsacensības tradicionāli tiek organizētas Rīgā,
Olimpiskajā Skonto hallē, un ir
kļuvušas par volejbola svētkiem,
jo paralēli sacensībām, kas vienlaikus notiek 16 laukumos, bērniem un jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās,
viktorīnās un citās aktivitātēs. Ik

gadu ﬁnālsacensībās tiek aicināti piedalīties arī dažādi mūziķi,
kas brīvbrīžos jauniešus priecē
ar dziesmām. Šoreiz pasākumā
bija iespēja satikties ar olimpisko bronzas medaļu īpašniekiem Mārtiņu Pļaviņu un Jāni Šmēdiņu.
Dalībniekus uzmundrināja ne vien
visiem labi zināmais Lāsēns, bet
arī populārais dziedātājs Markus
Riva.
20. un 26. februārī Dagdā notika 1.posma atlases sacensības
volejbolā Krāslavas un Dagdas
novadiem, kurās piedalījās 24
komandas no Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, Ezernieku, Dagdas,
Krāslavas Varavīksnes vidussko-

„PAVASARIS 2015”

4. aprīlī Varavīksnes vidusskolas sporta
zālē norisinājās tradicionālais galda tenisa
turnīrs „Pavasaris 2015”.

Uz turnīru ieradās 24 dalībnieki. Vispirms tika noskaidrotas labākās spēlētājas dāmu konkurencē. Par
uzvarētāju kļuva Daugavpils pārstāve Vera Gurtajute,
otrajā un trešajā vietā - Alīna Ņikitina un Laura Piculeviča.
Daiļā dzimuma pārstāves vēlējās sacensties arī zēnu
un vīriešu konkurencē, Vera piedalījās cīņā ar vīriem
par turnīra galveno balvu, bet Alīna un Laura sacentās
ar puišiem. Zēniem desmit dalībnieku konkurencē pirmo vietu izcīnīja Artūrs Rudaks. Otrajā vietā - Jevgē-

apsveikums
lām un Krāslavas pamatskolas.
Krāslavas Valsts ģimnāzija trešo
gadu piedalās šajās sacensībās ar
lielāko komandu skaitu, un ﬁnālsacensību dienā tika apbalvota ar
piemiņas kausu un bumbām. 21.
martā Rīgas Skonto hallē Krāslavas un Dagdas novadus pārstāvēja
divas Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešu komandas un divas
Ezernieku vidusskolas jaunākās
grupas komandas. Konkurence
bija ļoti sīva - katrā vecuma grupā
startēja trīsdesmit komandas. Labākus rezultātus uzrādīja Ezernieku vidusskolas 8.-9. klašu zēnu un
meiteņu komandas, ierindojoties
sestajā un septītajā vietā, arī KVĢ
jaunieši parādīja teicamu sniegumu un ieguva trīspadsmito vietu.
Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu komandas kopš 2010.
gada aktīvi piedalās „Lāses kausa” volejbola sacensībās. Katru
gadu skolēnus sagatavo sporta
skolotāji Ingrida Bernate, Ivans
Lukša, Dmitrijs Duškins, Natālija
Raudive. Īpašu pateicību vēlamies
izteikt Krāslavas skolu administrācijai, skolēnu vecākiem par atbalstu un sadarbību. Pateicamies
Krāslavas novada domei un tās
priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam par sniegto atbalstu, nodrošinot braucienus ar autobusu.
Natālija Raudive,
Krāslavas novada
sporta skolotāju MA vadītāja

nijs Ceplišs, bet trešajā - Aleksis Voicehovičs.
Uz vīriešu sacensībām bija ieradušies arī galda tenisisti, kuru uzvārdi atrodami Latvijas tenisistu reitinga
sarakstos: Jurijs Šmagra - 58.vieta, Igors Čerņavskis
- 174.vieta un Sergejs Kritenko - 242.vieta, kā arī sieviešu reitinga tabulas 31.vietas īpašniece Vera Gurtajute. Pusﬁnālos spēcīgāki izrādījās ciemiņi no Daugavpils. Finālā, spēlē par 3.vietu, Sergejs Kritenko
pieveica Veru Gurtajuti ar rezultātu 3:0, bet ļoti smagā
cīniņā par 1.vietu Jurijs Šmagra ar 3:2 uzvarēja Igoru
Čerņavski.
Medaļas un kausi ir sadalīti. Galda tenisisti nākamo
reizi uz turnīru Krāslavā tiks gaidīti rudenī, 2015.gada
10.oktobrī.
Raitis Timma

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā
Jadvigu Grivstāni un Zinaīdu Semjonovu!
Lai katrs mēnesis ir panākumu pilns,
Katra nedēļa ar veiksmi,
katra stunda ar labu garastāvokli,
katra minūte ar mīlestību pilna,
lai katra sekunde ir izdzīvota pilnībā!

sludinājumi un reklāma
17. aprīlī plkst. 9.00 Krāslavas pensionāru biedrība aicina pensionārus
un visus atbalstītājus uz pavasara talku parkā pie bērnu rotaļu laukuma.
Nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 57, Krāslavā, Krāslavas novadā, īpašnieks lūdz visus mazdārziņu turētājus, kas nelikumīgi
uztur mazdārziņus attiecīgajā īpašumā, līdz 2015. gada 30. aprīlim
nojaukt īpašuma teritorijā nelikumīgi uzbūvētās pagaidu būves
(siltumnīcas) un atbrīvot attiecīgo nekustamā īpašuma teritoriju.
Gadījumā, ja līdz minētajam termiņam netiks veikti attiecīgie pasākumi, nekustamā īpašuma īpašnieks patur tiesības nojaukt viņa
īpašumā esošās pagaidu būves un apturēt nelikumīgu nekustamā
īpašuma izmantošanu no trešo personu puses.

 Pārdod māju Ziedu ielā, Krāslavā. T.29105419.
 Pārdod lietotas virtuves mēbeles, gāzes plīti, puķu paliktni. Т.
28396410.
 Pārdod divus televizorus:
„Konka” un „Teletech 14”. Т.
28842355.
 Pārdod vasarnīcu (zemes gabalu) - 6 āri, bez apbūves, aiz Zirga
ezera (bijusī PMK - 14), cena 250 EUR. Т. 28836324.
 Pērk zemi (viensētu) blakus
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10
ha, klusā vietā. Samaksa uzreiz.
Т.29634979.
 Pārdod vasarnīcu ar mēbelēm.
„Meža norā” (zeme, siltumnī-

ca un pirts), telti, kases aparātu.
Т.26046404.
 Pārdod 2 – istabu dzīvokli, 53
m2, 4. stāvs. Т. 29479591.
 Kāzu video. Pārrakstu videokasetes DVD formātā. www.artstudio95.com Tālr.26113738.
 Pārdod jaunu mikroviļņu krāsni „Brothers”. Cena - 40 EUR.
Т.29723750.
22 gadus kopā ar Jums!
AIZDEVUMI
Krāslavā, Brīvības ielā 24
Tālr. 65622735, 28229290

līdzjūtības
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
/Z.Vijupe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Arti
Konošonoku, tēti Robertu Konošonoku zemes klēpī guldot.
Nu mūžs ir noslēdzies, stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem savās mūža takās.
Skumju brīdī esam kopā un izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību Ingrīdai Barševskai, no tēva atvadoties.
Izvaltas vidusskolas klasesbiedri
Izdevējs - Krāslavas novada dome
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