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                                          4. MAIJS KRĀSLAVĀ
Valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, 

kādā no Latvijas novadiem notiek 
Nacionālo bruņoto spēku diena. 

Šogad tā norisināsies Krāslavā. Nāciet pulkā, svinēsim kopā!
7.00 Pavasara gadatirgus Ostas un M.Tirgus ielā
8.50  Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna  18. novembra laukumā
9.00  4.maija skrējiens apkārt Krāslavai
9.00  Novada pašdarbības kolektīvu koncerts 18. novembra laukumā 
10.30   Skrējēju apbalvošana  (piedalās Valsts prezidents)
11.00  Militāro vienību un tehnikas parāde Rīgas ielā
12.15  Militārā ekipējuma, bruņojuma un tehnikas izstāde, Nacionālo bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas paraugdemonstrējumi Grāfu Plāteru ielā un pilsētas stadionā.

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ORĶESTRIS VIESOSIES KRĀSLAVĀ
Š.g. 1.  – 3. maijā ar sešiem koncertiem Valsts dienvid-

austrumu pilsētās un ciemos viesosies Nacionālo bruņoto 
spēku orķestris. 

Tik plašā koncerttūrē pa Latgali orķestris dosies otro reizi, š.g. 1. mai-
jā plkst.14.00 sniedzot koncertu Aglonas kultūras namā un plkst.18.00- 
Preiļu kultūras namā, 2. Maijā plkst. 13.00 - Daugavpils Novada 
Demenes kultūras namā un plkst.17.00- Silenes kultūras namā, 3. 
maijā plkst.12.00 Krāslavas novada Indras Tautas namā un plkst.17.00 
Krāslavā, 18. Novembra laukumā. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījuma 
koncerti tiks pārcelti uz attiecīgo pašvaldību kultūras/tautas namiem.

Koncerta programma šoreiz izraudzīta īpaša. To var sadalīt 3 daļās: 
pirmajā ietilpst populāri latviešu komponistu skaņdarbi un aranžējumi 
pūtēju orķestrim, otrajā - latviešu strēlnieku dziesmas, kuru vokālās 
partijas izpildīs orķestra mūziķi un trešajā - latgaliešu tautas dziesmas, 
kuras orķestrim izdziedāt palīdzēs Valsts robežsardzes koris diriģentes 
Kristīnes Zeltiņas vadībā. Pie orķestra diriģenta pults - pulkvežleitnants 
Dainis Vuškāns un kapteinis Andris Grizāns.

KAD JĀIZKAR
 VALSTS KAROGS?

25. marts - Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas diena - sēru 
noformējumā

1. maijs - Darba svētki, Latvijas 
Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena

4. maijs - Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas diena

14. jūnijs - Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas diena - sēru 
noformējumā

17. jūnijs - Latvijas Republikas 
okupācijas diena - sēru noformē-
jumā

4. jūlijs - Ebreju tautas genocīda 
upuru piemiņas diena - sēru nofor-
mējumā

21. augusts -  Konstitucionālā 
likuma “Par Latvijas Republikas 
tiesisko statusu” pieņemšanas die-
na

11. novembris - Lāčplēša diena
18. novembris - Latvijas Repub-

likas proklamēšanas diena
Decembra pirmā svētdiena (šo-

gad 6. decembris) - Pret latviešu 
tautu vērstā totalitārā komunistis-
kā režīma genocīda upuru piemi-
ņas diena - sēru noformējumā.

AUTOOSTA „KRĀSLAVA” INFORMĒ, KA 4. MAIJĀ AUTOBUSU MARŠRUTOS TIKS VEIKTAS IZMAIŅAS
Maršruts Nr. 7554-01 Daugavpils - Krāslava – Dagda (no Daugavpils 

atiet plkst.10.00, Krāslavā pienāk plkst. 11.10) tiek pārcelts vienu stundu 
uz priekšu (no Daugavpils atiet plkst.11.00, Krāslavā pienāk plkst. 12.10).

Maršruts Nr. 7554-04 Dagda - Krāslava – Daugavpils (no Dagdas atiet 
plkst.10.10, no Krāslavas atiet plkst. 11.25) tiek pārcelts uz priekšu (no Da-

gdas atiet plkst.11.10, no Krāslavas atiet plkst. 13.10).
Maršruts Nr. 7543-08 Krāslava – Daugavpils (no Krāslavas atiet plkst. 

10.10) tiek pārcelts (no Krāslavas atiet plkst. 09.50).
Maršruta autobuss Krāslava - Pāternieki (plkst.11.10) aties no poliklīni-

kas.

4. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.30 transportlīdzekļu satiksme
 dažadas ielās Krāslavas pilsētas centrā tiks slēgta. 

Sīkāka informācija tiks publicēta informatīvajā portālā www.kraslavasvestis.lv
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aktuālā informācija

 Starpkultūru mācību apmaiņas program-
mu ietvaros 2016./2017. mācību gadā skolas 
gaitas Latvijā uzsāks 33 viesskolēni no Mek-
sikas, Dominikānas Republikas, Itālijas, Vāci-
jas, Taizemes, Beļģijas, Turcijas, Honkongas 
un Nīderlandes. Kā katru gadu, arī šogad, 
aktīvi tiek meklētas viesģimenes, kas labprāt 
savās mājās uzņemtu ārzemju skolēnu. 

 Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kuras locek-
ļi ir atvērti starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galve-
nais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu 
viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu 
ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu 
savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja 

parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules 
iedzīvotājiem.

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizā-
cijas „AFS Latvija” Starpkultūru programmas” starp-
niecību, kas Latvijā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus. 
Apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu 
mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un 
tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, vies-
skolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās.

Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams at-
rasts mājaslapā www.afs.lv/viesskoleni/. Lai kļūtu par 
viesģimeni, ir nepieciešams aizpildīt anketu lapā www.
afs.lv.  

IESPĒJA KĻŪT PAR VIESĢIMENI   

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
aicina darba devējus - komersantus, paš-
nodarbinātas personas, kā arī biedrības 
vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas 
jauniešiem ar profesionālo vai augstāko 
izglītību, piedaloties Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) projekta „Jauniešu garantija” at-
balsta pasākumā  „Pirmā darba pieredze 
jaunietim”. Darba devējs, pieņemot darbā 
jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesais-
tīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un 
perspektīvu darbinieku. 

 Atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrē-
tie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem 
ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd 
nestudē pilna laika klātienē. Pirmo pusgadu jauniešu 
algai NVA maksā dotāciju - 200 eiro (jaunietim ar 
invaliditāti - 300 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotā-
cija algai ir 160 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti 
- 240 eiro). Darba devējam jānodrošina līdzmaksā-
jums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī 
noteikto minimālo algu. 

   NVA ik mēnesi dotēs arī algu jauniešu darba va-
dītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimā-
lās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķirs 
vienreizējo dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī ap-
maksās jauniešu veselības pārbaudes.  Tāpat NVA 
apmaksās izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pie-
lāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

    Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA fi -

nansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt gadu. 
Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā 
pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pa-
sākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst 
nodarbināt jaunieti nekvalifi cētos un mazkvalifi cētos 
darbos. Daudzi jaunieši bezdarbnieki, NVA pasāku-
mu ietvaros iegūstot darba pieredzi pie darba devēja 
un apliecinot savas dotības un profesionālās spējas, 
vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.

Šogad plānots iesaistīt 200 jauniešus bezdarbnie-
kus.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievie-
no prasītā informācija. Pasākuma apraksts 
un pieteikuma forma atrodama NVA interne-
ta vietnē (www.nva.gov.lv). Ja rodas kādas ne-
skaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA fi liāli.
2.solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosū-
ta pa pastu fi liālei, kuras administratīvajā teritorijā 
plānots veidot darba vietu. Visu NVA fi liāļu kon-
taktinformācija pieejama NVA interneta vietnē. 
3.solis

NVA fi liāle pieņem darba devēja pieteikumu un 
ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo no-
darbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, 
kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstip-
rināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis

NVA fi liāle paziņo darba devējam par pieņemto lē-
mumu un, ja lēmums ir pozitīvs, aicina slēgt līgumu 
par darba vietas izveidi.

DARBA DEVĒJI! 
AR NVA FINANSIĀLU ATBALSTU

 NODARBINIET JAUNIEŠUS  

 SUBSIDĒTĀS DARBAVIETAS 
BEZDARBNIEKIEM

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) fi liāles uzsāk darba devēju 
pieteikumu pieņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sub-
sidētās darbavietas bezdarbniekiem” aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai.  Pieteikumus sub-
sidēto darba vietu izveidei var iesniegt komersanti (izņemot ārstniecī-
bas iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības 
programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodi-
binājumi (izņemot politiskās partijas).  

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA 
saņems šādu fi nansiālu atbalstu:

• dotāciju bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ik-
mēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru;

• dotāciju darba vadītājiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēra;

• dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibi-
nājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar inva-
liditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents 
vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs 
personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinā-
jums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invalidi-
tāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50% no kopējā 
biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina no 12 līdz 
24 mēnešiem. 

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, NVA darba 
devējam nodrošina šādu fi nanšu atbalstu:

• darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt maz-
kvalifi cētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasi-
fi katora devītajai pamatgrupai);

• dotāciju darba vadītājiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēra;

• dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibi-
nājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar inva-
liditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents 
vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs 
personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinā-
jums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invali-
ditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus 
no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

• vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām veselības 
pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām;

• vienreizēju dotāciju līdz 711 EUR iekārtu un aprīkojuma iegādes, 
kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām katrai 
darbavietai, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Subsidētajās darba vietās nodarbina NVA reģistrētos bezdarbniekus, 
kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu, bezdarbniekus vecumā virs 55 gadiem 
un bezdarbniekus ar invaliditāti.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka līdz 2016. gada 1. jūnijam notiek iesnie-
gumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvie-
las piešķiršanai, kurai piemēro samazinā-
to akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem 2016./2017. saim-
nieciskajam gadam.

2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto 
dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauk-
saimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platī-
bu maksājums) saņemšanai deklarēto un apstiprināto 
platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi 
no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras 
produkcijas ražošanas vismaz 285 EUR no hektāra 
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā 
šādu sadalījumu:

augkopība 100 l/ha,
augļkopība, ogulāji un dārzkopība 130 l/ha,
zālāju platības 130 l/ha,
zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotā-

jam 60 l/ha,
zeme zem zivju dīķiem 60 l/ha,
citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un ap-

stiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai 
60 l/ha. 

Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no ko-
pējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura ir 
pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai 
tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaim-
nieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

- audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
- akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām 
akvakultūras dzīvniekiem;

- akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta 
Lauksaimniecības datu centrā.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, 
kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski.

Valsts atbalsta daļa: t. 67027326
LAD Klientu daļa: t. 67095000

LAD PIEŅEM IESNIEGUMUS DĪZEĻDEGVIELAS PIEŠĶIRŠANAI

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2016. gada 5. aprīlī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, 

kurā tika izskatītas 18 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības iestādē 

M.K., dzim.1999.g.,  tika izteikts brīdinājums;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu V.P., dzim.1958.g.  un 

V.C., dzim.1966.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā katram, 
bet V.C., dzim.1966.g. tika uzlikts naudas sods 80 EUR apmērā;

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu V.J., dzim.1972.g., tika uzlikts nau-
das sods 20 EUR apmērā;

-par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts 
ceļu dienesta vai īpašnieka atļaujas V.T., dzim.1975.g., tika uzlikts nau-
das sods 70 EUR apmērā;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu Ž.A., dzim.1973.g., tika 
uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā, bet A.K., dzim. 1981.g., par bērnu 
aprūpes pienākumu nepildīšanu, atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas, tika uzlikts naudas sods 210 EUR apmērā;

- par ubagošanu G.L., dzim.1968.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR 
apmērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā AS „L-F-K” tika 
uzlikts naudas sods 1000 EUR apmērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā Ž.I., dzim.1965.g. 
un J.P., dzim.1974.g.,tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā katram, 
A.K., dzim.1979.g. un V.B., dzim. 1955.g., tika uzlikts naudas sods 70 
EUR apmērā katram, bet J.K., dzim. 1977.g. un K.K., dzim. 1986.g., 
tika uzlikts naudas sods 100 EUR apmērā katram;

- par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, 
piegružošanu, piesārņošanu vai iznīcināšanu SIA „J” tika uzlikts naudas 
sods 700 EUR apmērā;

- par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē darba vietu aprīko-
šanu uz ceļiem M.V., dzim.1955.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR 
apmērā.

Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai uz nā-
kamo sēdi, kas notiks, 2016. gada 3. maijā plkst.13:00 Krāslavas nova-
da domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).



3
intervija

- Pagājuši trīs gadi, kopš tavs 
projekts guva atbalstu. Kāds 
šodien ir tavs redzējums par 
jauniešu biznesa ideju konkur-
su?

- Jau vairākus gadus es strā-
dāju arī algotu darbu Indras pa-
gasta pārvaldē. Par iespēju startēt 
projektu konkursā uzzināju no 
sava tiešā priekšnieka Gunā-
ra Svarinska, kurš pateica, ka ir 
tāds piedāvājums jauniešiem. Lai 
gan projektu rakstīšana nav mans 
lauciņš, ieinteresējos. Aizbrau-
cu uz konsultāciju pie Krāslavas 
novada domes uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatores 
Agitas Kruglovas. Projektu raks-
tījām divatā ar sievu Jūliju, kura 
pēc profesijas ir grāmatvede, lai 
gan šobrīd strādā Indras pastā par 
priekšnieci. Arī Agita mūs daudz 
konsultēja, palīdzēja, kā spēja. 
Rakstīt projektu un iesaistīties 
uzņēmējdarbībā bija liels risks, 
bet tas ir jāuzņemas, ja kaut ko 
vēlies sasniegt. Bet tas viss bija 
tā darba vērts! Par piešķirto fi -
nansējumu es varēju iegādāties 
visus darbam nepieciešamos ro-
kas elektroinstrumentus, kā arī 
ēveļgaldu un ripzāģi. Laika gaitā 
šajā darbības jomā man uzradu-
šies jauni paziņas, un šie jaunie 
kontakti dod iespēju samazināt 
savas ražošanas izmaksas. Ar 
savu biznesu tieku galā pats, bet 
ir atsevišķi darbi, kur vajag pie-
turēt to vai citu detaļu, un tad, 
gribi vai negribi, nākas lūgt kādu 
palīgā. Piemēram, vienam grūti 
samontēt šūpoles, jo vajag pietu-
rēt. Arī terases būvniecībā nācās 

meklēt palīgu – arī tur ir darbi, 
kurus viens nekā nepaveiksi.

- Kādas zināšanas noteikti 
nepieciešamas, lai sekmīgi strā-
dātu tevis izvēlētajā jomā? 

- Lai pareizi veiktu aprēķinus 
un pareizi uzzīmētu sagataves, 
noteikti vajag labas matemāti-
kas un ģeometrijas zināšanas, 
bet pārējais laikam ir dabas dots. 
Man principā visi instrumenti ir 
mehāniskie, rokas instrumentus 
pielietoju reti. Ja arī gadās, vis-
biežāk nākas ņemt rokā kaltu – šo 
instrumentu ne ar kādu elektrisko 
neaizstāsi.

- Kāda ir tava profesionālā 
izglītība?

- Pēc vispārizglītojošās skolas 
ļoti vēlējos apgūt profesiju Dau-
gavpilī, bet esmu no daudzbērnu 
ģimenes un vecāki fi nansiāli ne-
varēja atļauties tādus izdevumus. 
Nācās doties uz Dagdas arod-
vidusskolu, kur apguvu lauku 
mājamatnieka arodu ar speciali-
zāciju kokapstrādē. Dagdas arod-
vidusskola nebija mans sapnis, 
tomēr tieši šī skola man iedeva 
ļoti stabilus pamatus, lai piepil-
dītu jaunus sapņus. Liels paldies 
visiem pasniedzējiem, bet īpaša 
pateicība - Aivaram Orolam. 

Pēc Dagdas arodvidusskolas 
pabeigšanas bija doma braukt 
uz ārzemēm, jo tolaik visi cen-
tās aizbraukt turp ar vienu domu 
— nopelnīt. Bet uzreiz neaiz-
braucu, ar laiku tā vēlme doties 
projām pazuda. Divus trīs gadus 
pastrādāju Rīgas fi rmā, kas dar-
bojās restaurācijas jomā. Kad 
nodibināju savu ģimeni, atgrie-

zos Latgalē, un te uzreiz nokļuvu 
bezdarbnieku rindās. Nesmādēju 
piedāvājumu pastrādāt tā sauca-
majā simtlatnieku programmā, 
pēc tam mani pieņēma pastāvīgā 
darbā brigādē, kuras vīri veic da-
žādus remontdarbus pagasta pār-
valdes vajadzībām. Šobrīd esam 
nodarbināti Indras luterāņu baz-
nīcas remontdarbos, kur ir jāveic 
liels darba apjoms. 

- Vai tev ir sekotāji, kuri arī 
rakstījuši projektus un uzsāku-
ši savu uzņēmējdarbību Indras 
pagastā?

- Šķiet, manu paziņu lokā tādu 
nav. Negrib jaunieši palikt lau-
kos, meklē jebkuru iespēju tikt 
uz pilsētām, un lauki palēnām 
noveco. Līdz ar to nav tādu, kas 
gribētu un varētu uzsākt savu 
nelielu biznesu, jo jauniešu In-
drā palicis pavisam maz. Spilgts 
piemērs: es, sieva Jūlija un mūsu 
meitiņa Evelīna dzīvojam Dār-
za ielā un esam te vienīgā jaunā 
ģimene ar bērnu. Iedomājieties - 
viens bērns pa visu ielu! Evelīna 
mācās Indras pamatskolas 1. kla-
sē, kas ir lielākā klase visā skolā 
– 16 bērnu. Diemžēl citas ir ma-
zākas. Protams, mūs uztrauc mei-
tiņas nākotne, bet, kamēr šeit ir 
skola, jūtamies puslīdz droši, ka 
nemeklēsim jaunu dzīvesvietu. 
Svarīgi arī tas, ka mums abiem 
laukos ir algots darbs – Jūlija ir 
Indras pasta nodaļas priekšniece. 
Taču bērna intereses tagad izvir-
zās priekšplānā. Pat savā darbnī-
cā man ir parādījušās vairāk tādas 
lietas, kas norāda uz bērna klāt-
būtni. Meitiņa ar prieku nāk man 

palīgā, piemēram, kaut ko pie-
krāso. Manuprāt, šajā vecumā ir 
svarīgi, lai bērns redz, ko tētis vai 
mamma dara, lai pats gūst prieku 
no darba. Ir pavasaris, jau apsolī-
ju meitai, ka kopā taisīsim putnu 
būrus. Starp citu, tie pavasarī ir 
pieprasīta prece – nupat izpildīju 
vienu pasūtījumu – izgatavoju 15 
būrīšus. 

- Vai esi dārgs meistars – vai 
cilvēki ir spējīgi samaksāt par 
pasūtījumu?

- Cilvēki vairs nav tik naba-
dzīgi, kā pašos smagākajos brīv-
valsts atjaunošanas gados, vis-
maz nedaudz ir kļuvuši turīgāki 
un biežāk rūpējas par vidi, kurā 
dzīvo. Parasti nekādas problē-
mas nerodas, jo par savu darbu 
es cenšos prasīt demokrātisku 
cenu. Tā nav kā akmenī iecirs-
ta, katrā konkrētā gadījumā cena 
būs citādāka, kā vienosimies. Jo 
pasūtījumi ir atšķirīgi gan izmē-
ros, gan sarežģītības ziņā un pēc 
citiem parametriem. Es garantēju 
sava darba kvalitāti un strādāju 
bez brāķa. Taču šajā biznesā jā-
rēķinās arī ar citiem faktoriem. 
Reiz man pasūtīja 10 solus, visus 
izmērus saskaņoju ar pasūtītāju, 
nopirku materiālu, sataisīju, bet 
viņš atbrauca un no pasūtījuma 
atteicās, jo nepatika koka struktū-
ra. Man uzreiz 250 eiro zaudēju-
mi. Protams, vēlāk šos solus pār-
devu, bet jau bez peļņas. Manas 
vainas tajā nebija, tā vienkārši sa-
nāca, taču ar tādiem gadījumiem 

ir jārēķinās. 
- Cik daudz pasūtījumu tev 

nākas izpildīt vidēji gada lai-
kā? 

- Speciāli neskaitīju, bet varu 
teikt, ka izlietoju aptuveni līdz 
diviem kubikmetriem kokmate-
riāla gadā. Ja pasūta tikai nelie-
lus priekšmetus, tad gadā vajag 
aptuveni kubikmetru. Cenšos 
efektīvi izmantot kokmateriālu, 
lai ir mazāk nederīgu atgriezu-
mu. Tagad visi skaita naudu, jo 
materiāls ir dārgs, arī lakas, krā-
sas un cita apdares ķīmija. Varbūt 
tāpēc, ka Rīgā strādāju restaurā-
cijas jomā, man patīk izgatavot 
kaut ko senatnīgu. Daudzmaz 
pārzinu vecvectēvu laika stip-
rinājuma veidus, cenšos radīt 
autentiskus darbus. Lūk, atradu 
internetā solus, kādi bija 19. gs. 
Krievijā, pamēģināju pats satai-
sīt. Man mājās ir daudzus gadus 
veci kvalitatīvi dēļi, dzims kādas 
interesantas idejas, noteikti kaut 
ko senatnīgu no tiem uztaisīšu. 

Noteikti gribu pateikt, ka paš-
valdības projekts ļāva man nostā-
dīt uz kājām savu nelielo biznesu 
un palikt dzīvot laukos. Pateico-
ties paša uzņēmībai, morālam at-
balstam no pagasta pārvaldes un 
novada vadības, šodien man ne-
gribas kaut kur skriet projām - ne 
uz Rīgu, ne uz ārzemēm!

- Paldies par interviju!
Juris Roga

 JAUNI UN UZŅĒMĪGI 
IESAKŅOJAS LAUKU VIDĒ

Mērķtiecīgiem un iniciatīvas bagātiem lauku ciematu jauniešiem nav obligāti jādodas 
projām uz lielpilsētām vai pat ārvalstīm, lai nodrošinātu savu ģimeni ar iztiku. Šo patie-
sību ar savu piemēru apliecina indrietis Jānis Radelickis, kurš pēc pasūtījuma izgatavo 
solus, taburetes, plauktus, māju nosaukumu un citas izkārtnes, dažādus interjera izstrā-
dājumus, vārdu sakot - visvisādas lietas no koka, tostarp arī kaut ko lielāku, piemēram, 
šūpoles un verandas. Tā kā Jānis strādā algotu darbu, savā koka izstrādājumu ražotnē 
viņš sastopams vakaros un brīvdienās. Starp citu, darbnīca ir ierīkota bijušajā kūtī. Tie-
sa, šodien tur nekas vairs neliecina, ka savulaik šī ēka kalpojusi dzīvajai radībai. Kāpēc 
būvēt jaunu, ja var ietaupīt, pielāgojot esošo būvi? 

Ne katrs jaunietis uzdrīkstas sākt savu biznesu laukos. Nereti izskan arguments par lī-
dzekļu trūkumu gan biznesa uzsākšanai, gan tālākai attīstībai. Lai iegūtu līdzekļus ražo-
šanas attīstībai, Jānis ar savu biznesa plānu „Koka izstrādājumu ražotnes izveide Indras 
pagastā” startēja projektu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Krāslavas novadā”. Šo konkursu pašvaldība rīko, lai motivētu jauniešus (ve-
cums no 18 līdz 30 gadiem) sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma 
radīšanai Krāslavas novada teritorijā, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās dar-
bības veicēju veidošanos novadā. Izvērtējot pretendentu pieteikumus un biznesa plā-
nu prezentācijas, 2013. gadā tika apstiprināti vairāki biznesa plāni, tostarp arī Jāņa ie-
sniegtais. 

1986. gada 26. aprīlī Černobi-
ļas AES ceturtajā reaktorā bla-
kus Pripjatas pilsētai (Ukraina), 
veicot eksperimentu, notika lielākā 
kodolavārija pasaules vēsturē. Ra-
dioaktīvie izmeši ar vēju un no-
krišņiem piesārņoja lielāko 
daļu Eiropas. Lielās platībās Uk-
rainā, Baltkrievijā un Krievijā tika 
evakuēti vairāk nekā 336000 iedzī-
votāju. 

Katastrofas rezultātā ar radiāciju saindē-

jās 237 cilvēki, no kuriem trīs mēnešu lai-
kā nomira ap trīsdesmit. Dažādā veidā no 
katastrofas cieta simtiem tūkstošu cilvēku, 
būdami spiesti pamest mājas, iegūstot nā-
vējošas saslimšanas vai piedaloties katas-
trofas seku likvidācijas darbos. 30 gadus 
pēc Černobiļas AES avārijas tuvējā  apkār-
tne joprojām ir pamesta.

Sprādziens no reaktora izsvieda kodol-
degvielu un grafīta kontrolstieņu fragmen-
tus, kas nokrita ap reaktora ēku, kā arī uz 
turbīnu halles un trešā reaktora ēkas jum-

ta. Saskaroties ar gaisu, sakarsētais grafīts 
aizdegās. Ugunsdzēsējiem, kas ieradās da-
žas minūtes pēc avārijas, izdevās apdzēst 
ugunsgrēku līdz pusseptiņiem rītā, izņemot 
liesmas, kas plosījās uzsprāgušajā reak-
torā. Ceturtais reaktors turpināja degt līdz 
10. maijam, no helikopteriem pār to izgāza 
3000 – 5000 tonnu smilšu, mālu, svina un 
bora. 

Avārijas seku likvidēšanai tika mobilizēti 
PSRS armijas rezervisti, kam bija jāsavāc 
bīstamākie atkritumi reaktora iekšienē un 

jāpiedalās sarkofāga celtniecībā. Glābšanas 
darbos bija iesaistīti arī aptuveni 6000 cil-
vēku no Latvijas, tajā skaitā no Krāslavas 
rajona. Sarkofāgs, kas tika pabeigts 1986. 
gada decembrī, ir betona struktūra, kas sedz 
ceturto reaktoru, neļaujot no tā izkļūt radio-
aktīvām vielām. Patlaban Černobiļā būvē 
jaunu milzīgu sarkofāgu, kas nosegtu sa-
vulaik uzsprāgušo reaktoru, un jau plaisāt 
sākušo pagaidu betona sarkofāgu. Tas ne-
pieciešams, lai novērstu radiācijas draudus 
uz vismaz 100 turpmākajiem gadiem.

30 GADU KOPŠ KODOLKATASTROFAS ČERNOBIĻĀ vēsture
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darbi, notikumi, cilvēki

Profesionālās izglītības kompetences centra 
(PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) Krāslavas 
teritoriālajā struktūrvienībā nesen uzņēma viesus 
no kaimiņzemes Lietuvas, kuri piedalās izglītojošā 
programmā „Leonardo da Vinci Programmer of the 
Lifelong Learning Programmer project „Develop-
ment of technological competencies in Europe””. 

Kopā ar deviņiem audzēkņiem no Lietuvas pro-
fesijas apguves skolām Latviju apmeklēja arī daži 
mācībspēki. Sākumā jaunieši un pirmā trīs skolotāju 
komanda iepazinās ar Rīgas Valsts tehnikuma piere-
dzi galvaspilsētā, savukārt pēc tam  jau cita pedagogu 
komanda no Lietuvas kopā ar tiem pašiem audzēk-
ņiem ieradās Krāslavas struktūrvienībā.

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs 
Aivars Andžāns: „Mums ir liels prieks un gandarī-
jums par to, ka tās lietas, kuras mūsu audzēkņi apgūst 
Krāslavā, ieinteresēja arī Lietuvas kolēģus, kuri at-
brauca, lai strādātu un mācītos kopā ar audzēkņiem. 
Mūsu struktūrvienības pedagogi labprāt iepazīstināja 
Lietuvas kolēģus ar mūsu sasniegumiem auto virs-
būvju remontatslēdznieku sagatavošanas procesā. Ja 
jau pie mums brauc apgūt lietas, kas nav apgūsta-
mas lielākās pilsētās, tad tas liecina par to, ka esam 
uz pareiza ceļa, un ceram, ka mūsu skolu izvēlēsies 
arvien vairāk jaunu cilvēku, kuri vēlas sev perspek-
tīvas profesijas.”

Lietuviešu kolēģi „Krāslavas Vēstis” žurnālistam 
neslēpa sajūsmu par divām lietām, kuras tā vai citādi 
ir saistītas ar mākslu. 

Profesijas skolotājs Viktors Čaponis: „Esmu no 
Kauņas, mūsu profesionālās apmācības iestādē sa-
gatavo automehāniķus. Mūs ļoti ieinteresēja aero-

grāfi ja un automobiļu virsbūves mākslinieciskās 
izlīdzināšanas instrumenti, proti, pēc kuru pielieto-
šanas nav nepieciešams veikt virsbūves pārkrāsoša-
nu. Šie instrumenti mums iepatikās. Taču visvairāk 
mūsu audzēkņus ieinteresēja aerogrāfi ja. Izrādās nav 
jābūt lielam māksliniekam, lai pārnestu zīmējumu 
uz papīra, izgatavotu trafaretu un visu uzliktu uz au-
tomašīnas virsbūves. Mums to visu parādīja. Mūsu 
jauniešiem tas ir iepaticies, un mājās viņi varēs izmē-
ģināt kaut ko paveikt paši. Protams, nelielas iemaņas 
mākslas jomā ir nepieciešamas.”

Profesijas skolotājs Neriuss Bolukonis pastāstīja, 
ka ieradies no Alītas pilsētas, kurā ir liels profesiju 
apmācības centrs ar ļoti plašu piedāvājuma spektru, 
tostarp tas gatavo arī automehāniķus. Viņš pastāstī-
ja, ka Alītas skolā ir gandrīz viss aprīkojums, kas ir 
Krāslavā, un pat vairāk, piemēram, krāsošanas ka-
mera un virsbūves ģeometrijas kontroles stends, bet 
tieši aerogrāfi ja un automobiļu virsbūves mākslinie-
ciskā izlīdzināšana ir tas, ko Krāslavā var pamācīties 
un ko arī viņš gribētu redzēt ieviestu savā izglītības 
iestādē.  

Lietuvieši pauda gatavību uzņemt ciemos arī mūsu 
jauniešus un pedagogus, lai dalītos savā pieredzē. 

N. Bolukonis: „Mums ir laba bāze, esam gatavi arī 
jūsējiem parādīt savu pieredzi. Jūsu jauniešiem un 
skolotājiem ir jāaizbrauc uz Lietuvu, bet mēs būsim 
gatavi viņus uzņemt.”

Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVIEŠI DALĪJĀS PIEREDZĒ

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas ri-
tuālu zālē solījumu par uzticību Latvijas Repub-
likai nodeva Latvijas pilsonības pretendents, 
krāslavietis Pavlo Tatarenets. Solījumu pieņēma 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
Krāslavas nodaļas vadītājs Eduards Kačāns. 

Solījuma par uzticību Latvijas Republikai nodošana svinīgā 
ceremonijā jau norit divus gadus. Atgādināšu, ka 2013. gada 
pavasarī LR Saeimā pieņemti grozījumi Pilsonības likumā. 
Tie paredz, ka personas, kuras uzņem Latvijas pilsonībā natu-
ralizācijas kārtībā, solījumu par uzticību Latvijas Republikai 
dod un paraksta svinīgā ceremonijā. 

Pēc himnas atskaņošanas svinīgās ceremonijas pasākumā 
klātesošos uzrunāja Eduards Kačāns, kurš uzsvēra, ka Latvijai 
kā nelielai valstij ir svarīgs katrs cilvēks, un aicināja Pavlo Ta-
tareneca kungu dot solījumu par uzticību Latvijas Republikai 
un apliecināt savu solījumu ar parakstu. Solījuma tekstā ir ie-
kļauti tādi valstiski svarīgi principi kā būt uzticīgam Latvijas 
Republikai, būt lojālam Latvijai un godprātīgi pildīt Latvijas 
Republikas Satversmi un likumus, aizstāvēt Latvijas valsts 
neatkarību, stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, 
godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un tautas 
labklājību. Topošais valsts pilsonis arī apliecina, ka viņa rīcība 
nekad nebūs vērsta pret Latviju kā neatkarīgu un demokrātis-
ku valsti. 

Apliecinājis savu solījumu ar parakstu, Pavlo pieņēma ap-
sveikumus no PMLP Krāslavas nodaļas, Krāslavas novada 
domes, savas mammas Ļubas. Viņam tagad atliek vien sagai-
dīt Ministru kabineta rīkojumu par pilsonības piešķiršanu un 
saņemt Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu - Lat-
vijas Republikas pilsoņa pasi.

Pavlo ir dzimis 1987. gadā Ukrainā, bet pirms 16 gadiem, 
ģimenes apstākļu dēļ kopā ar mammu pārcēlās uz Latviju, kur 
dzīvoja viņas vecāki: „Nomira vecmāmiņa, vectēvs palika 
viens, atbraucām, lai atbalstītu vectēvu. Krāslavā pabeidzu 
Varavīksnes vidusskolu, turpināju izglītoties Rīgā, Transporta 
un sakaru institūtā, tagad studēju Daugavpils Universitātē ma-
ģistrantūrā. Visa izglītība saistās ar informācijas tehnoloģijām, 
arī darbs man saistīts ar datoriem. Man ir savs neliels bizness, 
strādāju uz sevi.”

Pavlo pastāstīja, ka lēmums kļūt par Latvijas valsts pilsoni 
nobrieda, laikam ritot. Kopš 16 gadiem viņš ir dzīvojis tikai 
Latvijā un jau sajutis sevi kā Latvijas nevis vairs kā Ukrainas 
pilsoni. Šeit atradis daudz jaunu draugu, šeit veidojas saknes 
ar Latvijas valsti. Ukrainā palikuši vien daži tuvinieki un ag-
rākie draugi, kurus apciemojot, Pavlo izjūt, ka viņu tur jau uz-
tver kā ārzemnieku.  

„Mani neviens nemudināja iegūt Latvijas pilsonību, tā bija 
tikai un vienīgi mana iekšējā vēlme,” par savu lēmumu stāsta 
topošais mūsu valsts pilsonis. „Es  biju cīnītājs. Grūtības ra-

dās tikai ar dokumentu kārtošanu Ukrainas vēstniecībā - nācās 
gaidīt ilgāk par gadu, kamēr nokārtoja nepieciešamās formali-
tātes. Savukārt latviešu valodas un vēstures apgūšana man ne-
kādas problēmas neradīja, lai gan latviešu valodu mācījos no 
nulles. Varavīksnes vidusskolu pabeidzu ar labām sekmēm, 
tālāk - jau vieglāk. Esmu pārliecināts, ja tikai cilvēkam ir vēl-
me apgūt valodu, to vienmēr var iemācīties!”

Raksta nobeigumā lieti iederēsies PMLP Krāslavas noda-
ļas vadītāja Eduarda Kačāna izteiktais novēlējums: „Latvija 
mums visiem ir tikai viena. Mēs mīlam savu zemi, jo tai ir 
skaista daba un skaisti cilvēki, un tikai mums vienīgiem pa-
saulē ir valsts himna, kas sākas ar vārdiem „Dievs svētī... Lat-
viju! Lai Pavlam veicas turpmākajā dzīvē, lai mums visiem 
kopā veicas un viss izdodas!” 

Juris Roga, 
autora foto

SOLĪJUMS PAR UZTICĪBU LATVIJAS REPUBLIKAI

SPORTA SKOLAS ĒKA IR DEMONTĒTA. 
KUR TAGAD TRENĒJAS MŪSU SPORTISTI?

Kad mūsu pilsētā tika demontēta sporta skolas ēka, cil-
vēki sociālajos tīklos sāka aktīvi apspriest šo notikumu. Kā-
pēc šī ēka tika nojaukta? Kas tagad būs šajā vietā? Sporta 
skolas ēka - tā ir mūsu vēsture un mūsu atmiņas! Sportisti 
palikuši bez jumta virs galvas! Kur tagad notiks treniņi?

Neskatoties uz to, ka „Krāslavas Vēstis” jau publicēja in-
formāciju par vecās ēkas demontāžu un jaunas sporta zāles 
celtniecību blakus Krāslavas pamatskolai, par sporta skolas 
pagaidu atrašanās vietu sakarā ar tās ēkas nojaukšanu, kā 
arī par to, kur notiks sportistu treniņi, pēc komentāriem no-
lēmām vērsties pie Krāslavas Sporta skolas direktora Vikto-
ra Beinaroviča.

- Direktor, gribam dzirdēt no pirmavota, vai tiešām Krāslavas 
sportisti jūtas aizskarti un viņiem nav vietas, kur trenēties?

- Gribu uzsvērt, ka šāvēju, slēpotāju, basketbolistu un futbolistu tre-
niņus sporta skolas pārcelšanās nekādā veidā nav ietekmējusi, viņi arī 
pirms tam darbojās citviet. Pārmaiņas būs vieglatlētu, cīkstoņu treniņu 
grafi kā un skolas administrācijas darba grafi kā. Administrācija tika izmiti-
nāta kultūras namā, par ko gribu pateikties KN kolektīvam, kas piedāvāja 
mums savas telpas un palīdzēja pārvadāt un izvietot mēbeles.  

Cīkstoņu sekcija pārcelta uz ēku slimnīcas teritorijā. Īsā laikā tur tika 
paveikts remonts. Sportistu rīcībā ir atsevišķas dušas telpas un garderobes 
zēniem un meitenēm, kā arī liela telpa, kur tika izvietots cīkstoņu paklājs. 
Kā atzinās paši cīkstoņi, tagadējie apstākļi viņiem ir daudz labāki nekā tie, 
kas bija vecās sporta skolas telpās. Viņi pat joko, ka vēl padomās, vai būs 
vērts pārcelties uz jauno sporta zāli, kad tā tiks uzbūvēta.

Vieglatlēti trenējas Krāslavas pamatskolas un Poļu pamatskolas spor-
ta zālē, par ko gribu pateikties šo iestāžu administrācijai, jo tika mainīts 
esošais nodarbību grafi ks, kā arī bija jānodrošina iespējas mūsu sportistu 
treniņiem. 

Protams, mēs ļoti gaidām jaunu sporta zāli, esmu pārliecināts, ka mūsu 
vieglatlēti ir pelnījuši, lai viņiem tiktu nodrošināti vislabākie apstākļi tre-
niņiem. Krāslava ir slavena ar saviem vieglatlētiem, tādiem sportistiem 
kā Juris Silovs, Valentīna Gotovska, Andrejs Tolstiks, Ilze Gribule, Ineta 
Radeviča. Gribētos, lai mūsu jaunākā paaudze turpinātu šīs tradīcijas. 

- Daži krāslavieši uzskata, ka sporta skolas ēku varētu izremontēt, 
nevis demontēt.

- Bez šaubām, šī ēka sniedza savu ieguldījumu sporta attīstībā Krāsla-
vas pilsētā. Taču tieši mēs, treneri un sportisti, vislabāk zinām, ka tā pa-
kāpeniski sabruka. 

Meiteņu garderobē un zēnu tualetē lietus laikā no griestiem tecēja 
ūdens. Gan no sporta zāles, gan no citu telpu sienām nobira apmetums, un 
kosmētiskais remonts vairs nepalīdzētu uzlabot šo situāciju.

Pirms dažiem gadiem sporta skolas ēku apskatīja profesors, viens no 
Rīgas Tehniskās universitātes slavenākajiem pasniedzējiem. Viņš secinā-
ja, ka remontēt šo celtni ir bezjēdzīgi. 

Protams, pārcelšanās process vienmēr ir sarežģīts un neērts, taču mēs 
esam gatavi nedaudz paciesties, jo zinām, ka mūs gaida pozitīvas pārmai-
ņas. Saprotam - lai kaut ko iegūtu, vienmēr ir nepieciešams arī kaut ko 
ziedot. 

- Paldies par komentāru!
Elvīra Škutāne
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- Es ļoti gribēju studēt Jelgavā, 
taču veterinārārstes profesija nebija 
mans bērnības sapnis. Kādu dienu 
skolā mums piedāvāja braucienu 
uz starptautisko izglītības izstādi 
Ķīpsalā. Apstājusies pie Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
stenda, es paklausījos, ko stāstīja 
meitenes par veterinārārstes specia-
litāti. Viņas mani ļoti iedvesmoja un 
deva milzīgu stimulu, un es aizdo-
mājos par šīs profesijas iegūšanu. 
Jau no bērnības es dzīvoju laukos, 
mums vienmēr bija mājdzīvnieki, 
un pēc nelielām pārdomām es sa-
pratu, ka šis darbs man der. Vecāki 
atbalstīja manu vēlēšanos un palī-
dzēja man mācību laikā. Pēc stu-
dijām 6 gadu garumā es pabeidzu 
universitāti. 

- Vai teorētiskās zināšanas at-
šķiras no praktiskās pieredzes?

- Universitātē māca darīt visu 
atbilstoši standartiem. Taču tagad, 
strādājot laukos, man ir jāizmanto 
tādi dzīvnieku ārstēšanas paņēmie-
ni, kas būtu visizdevīgākie klien-
tiem. Piemēram, Vidzemē lielas 
fermas saimnieks var apmaksāt 
visus izdevumus par mājlopu ārstē-
šanu, un tad var izmantot visus ie-
spējamos ārstēšanas variantus. Bet 
Latgalē nelielas saimniecības izjūt 
fi nansiālās grūtības, tāpēc ir jāvie-
nojas ar saimnieku un ir jānoskaid-
ro, cik lielas naudas summas viņš 
var atļauties mājlopu ārstēšanai, un, 
ņemot vērā visus apstākļus, ir jāat-
rod vispiemērotākais variants. 

Teorija un prakse ir divas dažā-
das, bet apvienojamas lietas. Prakse 
bez teorijas nav iedomājama. 

- Kas, pēc jūsu domām,  ir sva-
rīgākais, kas ir jāzina mājdzīv-
nieku īpašniekiem?

- Strādāju Krāslavas un Kapla-

vas pagasta teritorijā, veicu prete-
pizootiskos pasākumus (pasākumi, 
ko veic lipīgo slimību profi lakses 
un apkarošanas nolūkā – autores 
piezīme), bet ārstēju dzīvniekus arī 
citviet. Nezinu, kā bija agrāk, taču 
es cenšos pārliecināt iedzīvotājus 
noteikti veikt profi laktiskos pasāku-
mus. Ar mājlopiem, kuriem radās 
veselības problēmas, ja pirms tam 
bija organizēti preventīvi pasākumi, 
strādāt ir daudz vieglāk – ārstēša-
nai jau ir ielikti pamati. Ir jāatzīst, 
ka gadījumā, ja profi lakses nebija, 
tad arī problemātiskās situācijas ne 
vienmēr tiek atrisinātas veiksmīgi.

Ļoti svarīgs ir savlaicīgums. Ja 
saimniekam ir aizdomas, ka ar viņa 
dzīvnieku kaut kas nav kārtībā, la-
bāk pēc iespējas ātrāk zvanīt un 
vērsties pie speciālista. Dažreiz arī 
pa tālruni var sniegt rekomendā-
cijas, bet ir situācijas, kad noteik-
ti ir jābrauc pie klienta un jāārstē 
mājdzīvnieki. Jo agrāk tiks iesākta 
ārstēšana, jo veiksmīgāks būs rezul-
tāts. 

- Kas jums ir tuvāks - darbs uz 
robežas, kur galvenokārt ir jā-
darbojas ar dažādiem dokumen-
tiem, vai privātprakse?

 - Viennozīmīgi privātprakse un 
praktiskais darbs man ir tuvāks. Ne-
kad nedomāju, ka strādāšu Pārtikas 
un veterinārajā dienestā, jo uzska-
tīju, ka, ja es mācos par veterinār-
ārsti, tad arī noteikti strādāšu veteri-
nārijā. Taču, pabeidzot universitāti, 
saskāros ar to, ka sākt privātpraksi 
pilnībā no nulles nav tik vienkārši, 
ir nepieciešams sākuma kapitāls. 
Piemēram, dažiem maniem kursa 
biedriem vecāki strādā par veteri-
nārārstu, tāpēc viņiem ir pamats, 
ar ko sākt. Man gan tāda pamata 
nebija, līdz ar to darbs Pārtikas un 

veterinārajā dienestā ļoti palīdz pa-
mazām attīstīt savu veterinārārstes 
praksi. Pašlaik man vēl nepiecie-
šams iegādāties ļoti daudz dažādu 
instrumentu un ierīču, lai pilnvērtīgi 
varētu veikt dzīvnieku ārstēšanu.

Protams, man patīk praktiskā dar-
bība. Kad apzinos, ka eju pie dzīv-
nieka, nevis tā, kā bija universitātē, 
vetārsta pavadībā, bet gan strādāju 
viena un pieņemu patstāvīgus lēmu-
mus, tad attieksme ir citādāka.

- Vai nākotnē jūs plānojat at-
vērt savu klīniku?

- Tuvākajā laikā man nav tādu 
plānu, bet domas par tādām nākot-
nes perspektīvām noteikti rodas. 
Būs redzams, kāda situācija izvei-
dosies pēc dažiem gadiem, vai cil-
vēki turēs daudz mājdzīvnieku, vai 
klīnika būs pieprasīta. No citas pu-
ses - daudzas manipulācijas es varu 
veikt arī izbraukumā. Taču man nav 
iespēju taisīt ķirurģiskās operācijas, 
jo tad ir vajadzīgi speciālie nosacī-
jumi, bet citu veidu veterinārmedi-
cīnisko palīdzību es varu sniegt arī 
uz vietas. 

- Ar kādām īpašībām, pēc jūsu 
domām, ir jābūt apveltītam vete-
rinārārstam? 

- Pirmkārt, nebaidīties ne no lie-
liem, ne no maziem dzīvniekiem. Jo 
tie ļoti labi jūt, kad cilvēks no viņa 
baidās, tas ir pārbaudīts. Otrkārt, ir 
jāprot aizstāvēt savu „es”. Nereti 
klients mēģina pārliecināt, ka tie-
ši viņa viedoklis ir vispareizākais. 
Tādā gadījumā ir jāzina, ko tu dari, 
un jābūt pārliecībai par to, ka dari 
pareizi. Kā arī veterinārārstam un 
arī saimniekam ir jābūt pacietīgam, 
jo daudzos gadījumos ārstēšanas 
kurss var būt ilgs, un ārstēšana ne-
padodas tik veiksmīgi, kā gribētos. 
Jo ne vienmēr dzīvnieku var izārstēt 

vienas vizītes laikā.
- Saimnieki ir dažādi, taču lai-

kam arī katram dzīvniekam ir 
savs raksturs?

- Jā, es vienmēr cenšos uzzināt 
no klienta par viņa dzīvnieka īpat-
nībām, lai zinātu, ko var sagaidīt. 
Taču nedrīkst aizmirst arī par to, ka 
dzīvnieks ir neparedzama būtne, un 
pat tad, ja saimnieks pārliecina, ka 
viņa suns nekad mūžā nevienu ne-
koda un nekad nekodīs, uz to vien 
nekad nedrīkst paļauties. Suns ir 
suns, un mēs nezinām, kas viņam 
var ienākt prātā. Vienmēr ir jābūt 
piesardzīgam, jāvēro, kā dzīvnieks 
reaģē uz tuvošanos – pauž bailes, 
agresiju vai labvēlīgu attieksmi. 
Taču simtprocentīgi paredzēt, kā 
rīkosies dzīvnieks, nekad nav iespē-
jams.

- Vai ir iespējams pārvarēt bai-
les no dzīvniekiem vai cilvēkam 
jau jāpiedzimst bez šīm bailēm?

- Bailes var pārvarēt. To izjutu arī 
es pati. Nevaru teikt, ka es baidījos 
no zirgiem, bet nosaukt zirgu par 
savu iemīļoto dzīvnieku arī nekad 
nevarēju. Vēl līdz šim laikam es 

nevaru teikt, ka es pavisam vien-
kārši un bez nekādām bailēm varu 
pieiet pie jebkura zirga. Taču studi-
ju gados, kad mums bija jādodas pie 
dzīvniekiem un jāizmeklē tie, šīs 
bailes es daļēji pārvarēju un jutos 
saskarsmē ar zirgiem daudz drošāk.

- Vai nekad nenožēlojāt, ka iz-
vēlējāties tieši šo profesiju?

- Pirmajā un otrajā kursā man 
radās tādas domas. Bija daudz jā-
mācās, studiju process atšķīrās no 
tā, kas bija skolā, kur mūs vairāk 
atbalstīja, palīdzēja un motivēja. 
Turpretī augstskolā, ja nemācās 
regulāri, tad nekas labs neiznāks. 
Taču mani vecāki toreiz teica tā: „Ja 
iestājies, tad studijas jāpabeidz!” 
Paldies, ka viņi toreiz uzstāja. Es le-
pojos ar to, ka man izdevās saņem-
ties un pabeigt universitāti. 

Tagad es saprotu, ka ne ar ko 
citu es nevarētu nodarboties. Un, ja 
arī varētu, tad tā visdrīzāk nebūtu 
mana īstā profesija. Man patīk mans 
darbs, man patīk, ko es daru. 

Elvīra Škutāne 
Piezvanīt Ivetai Korlānei 

var pa tālr.29229402.

 IR JĀZINA, KO TU DARI,
UN JĀBŪT PĀRLIECĪBAI PAR TO, 

KA DARI PAREIZI
Nav noslēpums, ka ne pārāk daudz jauno speciālistu, kas ir beiguši augstākās mācību 

iestādes, atgriežas dzimtenē un strādā pēc specialitātes, arvien retāk viņi piekrīt strādāt 
laukos. Taču Krāslavas novadā tādi ir! Iepazīstieties - Iveta Korlāne, jaunā veterinār-
ārste, kas ir beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakul-
tāti un atgriezusies savā dzimtajā Krāslavas pagastā, strādā Pārtikas un veterinārajā 
dienestā - robežkontroles punktā un līdztekus tam nodarbojas ar veterinārmedicīnisko 
praksi. Iveta ārstē mājdzīvniekus, palīdz govju atnešanās laikā, vakcinē suņus un kaķus, 
veic suņu čipošanu.

   Līdz ar Krāslavas katoļu Garīgā semināra dar-
bības sākumu 1757. gadā Dienvidlatgale kļuva 
par garīgās dzīves centru ticīgajiem katoļiem un 
bija tāda līdz 1844. gadam, kad Garīgais semi-
nārs tika slēgts. Pa šiem gadiem tika sagatavoti 
253 priesteri, daudzi no kuriem sekmīgi veica Lat-
gales iedzīvotāju izglītošanu un kultūras veicinā-
šanu. Viens no tiem bija Jans Kurmins. 

Jans Kurmins dzimis 1791. gadā (datums nav zināms) 
Lietuvā, Vilkomiras (tagad Ukmerģes) apriņķī. Mācījās 
Krāslavas Garīgajā seminārā, kuru pabeidza un 1821. gadā 
tika ordinēts par priesteri. Lietuvietis būdams, viņš uzmanīgi 
ieklausījās Dienvidlatgales ļaužu valodā un 1858. gadā izde-
va Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu darbu – „Poļu – latīņu 
– latviešu (latgaliešu) vārdnīcu” („Slownik polsko – lacinski 
- lotewski”, 282 lpp.). 

Mācīties Krāslavas Garīgajā seminārā nebija viegli, jo 
Latgalē bija vajadzīgi garīdznieki, kuri pārvalda vairākas 
valodas – poļu, vācu, latviešu, latgaliešu, krievu, lietuviešu, 
franču, kā arī latīņu, lai priesteri varētu brīvi komunicēt ar 
tautu. 

Latviešu – latgaliešu valoda tika pasniegta visiem seminā-
ristiem, jo priesteri tika nozīmēti strādāt arī Latgales drau-
dzēs. 

Seminārā mācījās kandidāti uz priesterību no tuvākiem un 
tālākiem apgabaliem: Lietuvas, Livonijas, Smoļenskas.

Daudzi garīdznieki sāka sastādīt vārdnīcas un gramatikas, 
kā arī garīgā satura grāmatas.

Nav izslēgts, ka materiālus Jana Kurmina izveidotai 
vārdnīcai ir devuši arī citi priesteri. Tāds varēja būt Asūnes 
prāvests Jānis Vaidaks, kurš pats iecerētajai latviešu – poļu 
vārdnīcai materiālus vācis vairākus gadus. 

Jana Kurmina izdotā vārdnīca ir pirmā vārdnīca latgalie-
šu valodā, kurai materiāli vākti arī Krāslavas apkārtnē. Jans 
Kurmins bija prāvests vairākās Latgales draudzēs: Stoļero-
vā, Vārkavā Aulejā, Skaistā, bet no 1852. gada līdz 1860. 
gadam Krāslavā. 

Vārdnīca savulaik pilnīgi attaisnoja cerības – kalpot par 
palīgu cittautiešiem latgaļu valodas apguvē. 

Vārdi vārdnīcā doti trijās valodās, bet, ja pietrūcis latgalis-
ka vārda, tad skaidrojumu veicis ar citiem, pat ar leišu vār-
diem. Vārdnīcā ir ap 12000 vārdu. 

Tas bija iespaidīgs pienesums izglītības jomā. 1859. gadā 
tika izdota Jana Kurmina priesteriem domāta grāmata „Ho-
milija” un sprediķu grāmata „Jaunas mocibas uz apskaidros-
zonas liaužu sprostu”. 

Jans Kurmins miris 1860. gada 11. februārī un apbedīts 
Krāslavā. Līdz 1991. gadam viņa kaps Krāslavas vecajos ka-
toļu kapos bija jau nolīdzināts. Par laimi bija saglabājies ču-
guna krusts ar vārdu un uzvārdu. 20.gs. 90-to gadu sākumā 
par Jana Kurmina darbiem sāka interesēties Latvijas Univer-
sitātes Filoloģijas fakultātes katedras docente (tagad profe-
sore) Lidija Leikuma, kurai dzimtās mājas ir Izvaltas pusē. 

Pēc L.Leikumas iniciatīvas Krāslavas 1. vidusskolas (paš-
laik ģimnāzijas) novadpētnieki ar krāslavieša Henriha Ga-
lonska (1922-2014) palīdzību sameklēja Jana Kurmina kapu 
un to atjaunoja. Kaps atrodas uz rietumiem no kapličas. 

 Prāvests Jans Kurmins Latgales ļaužu valodai ir uzcēlis 
tādu pieminekli, ko laiks nevar izdzēst. Jana Kurmina vārds 
ir pelnījis cieņu un piemiņas uzturēšanu no paaudzes uz pa-
audzi. 

Janīna Gekiša, 
novadpētniece

LATGALES LATVIEŠU IZGLĪTOTĀJAM
 JANAM KURMINAM 225 GADI

vēsture



6
izglītība

 2016. gada 8. aprīlī Preiļu 
Valsts ģimnāzijā norisinā-
jās 9. atklātais Latgales re-
ģiona skolu Datorātrrakstī-
šanas konkurss.

Datorātrrakstīšanas sacensī-
bās skolēni raksta, neskatoties uz 
klaviatūru! Sacensību mērķis ir 
uzrakstīt pēc iespējas vairāk un 
pareizāk pārrakstīt doto tekstu! 
Šogad konkursā piedalījās skolēni 
no 12 skolām.

5.-9. klašu grupā 1.vietu izcīnīja 
Pauls Nartišs (Krāslavas pamat-
skola) - 295 simb/min

Atzinību saņema Diāna Liepiņa 

(Krāslavas pamatskola) - 179,8 
simb/min

Paldies mūsu skolas skolēniem 
par piedalīšanos konkursā, apsvei-
cam ar labiem panākumiem!

Paldies Krāslavas novada do-
mei par piedāvāto transportu, kas 
deva iespēju mūsu novada skolē-
niem izmēģināt savus spēkus šajā 
aizraujošajā konkursā!

Uz tikšanos nākamgad!
Jeļena Japiņa, 

Krāslavas novada 
informātikas skolotāju 

MA vadītāja

PAULAM NARTIŠAM 1.VIETA
DATORĀTRRAKSTĪŠANAS KONKURSĀ

Pozitīviem iespaidiem, kolēģu 
vērtējumam, praktiskās darboša-
nās iespējām piesātināta diena pa-
gāja Līvānos, piedaloties Latgales 
reģiona interešu izglītības vizuā-
lās un vizuāli plastiskās mākslas 
pedagogu metodisko darbu iz-
stādes-konkursa “Manas mājas” 
noslēguma pasākumā. Uzrunāja 
konkursa dalībniekus, pasniedza 
balvas un diplomus Valsts izglītī-
bas satura centra vadītāja vietniece 
Agra Bērziņa un Areta Raudzepa, 
VISC interešu izglītības un tālāk-
izglītības departamenta vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas pro-
jektu koordinatore, kura akcentēja 
šī konkursa būtību: pieredzes ap-
maiņa, kolēģu tikšanās, jauka un 
piesātināta ar interesantiem cilvē-
kie m, radošām dvēselēm un savas 
lietas profesionāļiem diena.

Krāslavas bērnu un jauniešu 
centra pulciņu pedagogu Ainas 
Gubas un Žannas Garbrēderes 
metodiskie darbi tika novērtēti 
ar I pakāpes diplomiem, Larisas 
Kizjalo  darbi – ar I un II pakāpes 
diplomiem, Indras pamatskolas 
pedagoģe Ērika Urbanoviča un 
Kalniešu pamatskolas pedagoģe 
Ludmila Suhanova saņēma Atzi-
nības par līdzdalību un ieintere-
sētību pedagoģiskajā sadarbībā un 
pieredzes apmaiņā. 

Žūrijas sastāvā, kas vērtēja me-
todiskos darbus bija māksliniece, 
lektore, eksperimentālā mācību 
līdzekļa “Tekstils. Kompozīcija” 

autore Baiba Vaivare, mākslas 
pedagoģe, Rīgas BJC “Altona” 
netradicionālo mākslas tehniku 
studijas vadītāja, Āgenskalna VĢ 
vizuālās mākslas skolotāja Ieva 
Drēviņa un mākslinieks, LU Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un māks-
las fakultātes lektors Skolotāju 
izglītības nodaļā Juris Leitāns (žū-
rijas komisijas priekšsēdētājs). 

Katrs pedagogs saņēma īsus 
rakstiskus žūrijas komentārus par 
savu metodisko darbu. Lūk, daži 
no tiem. “Korekts, viegli uztve-
rams, interesants darbs. Skaidri 
noformulēts mērķis, teicams darba 
gaitas atspoguļojums. Rezultāts 
sasniedz atzīstamas māksliniecis-
kās kvalitātes. Ļoti labi, kvalitatīvi 
metodiskajam darbam pievienotie 
audzēkņu darbi. Zināmai tehnikai 
atrasts savdabīgs risinājums. Veik-
smīga kultūrvēstures un vizuālās 
mākslas integrācija. 

 Paldies Līvānu bērnu un jau-
niešu centra kolēģiem par radošu 

un darbīgu metodisko dienu viņu 
pilsētā piedaloties lieliskās meis-
tarklasēs un apmeklējot Latgales 
mākslas un amatniecības centru.

Mūsu pedagogu metodiskie 
darbi “Manas mājas” plašākai ko-
lēģu apskatei būs pieejami ikga-
dējā skolotāju augusta konferen-
cē, kurā tiks izstādīti arī interešu 
izglītības vides pulciņu pedagogu 
metodiskie darbi “Nāc ārā!”. 

Paldies Krāslavas novada ak-
tīvākajām, profesionālākajām un 
varošākajām vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas interešu izglī-
tības pulciņu skolotājām! 

Lai dalība šajā konkursā ir ie-
dvesma no kolēģiem, prasme mā-
cīties, dot un ņemt arī sev ko labu, 
strādāt un pilnveidoties! Lai jau-
nas, neizsīkstošas, radošas idejas 
arī nākamgad!

Sanita Kumpiņa, 
metodisko darbu konkursa

 koordinatore novadā, 
Krāslavas BJC metodiķe 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI -
LATGALES KONKURSA LAUREĀTI

 Teātris – tās ir spilgti po-
zitīvas emocijas, pateico-
ties kurām mēs varam ba-
gātināt un attīstīt bērna 
personību. Teātra izrādes 
ļauj bērniem ar lielu intere-
si ienirt fantāzijas pasaulē. 
Bērni kļūst atbrīvotāki un 
sabiedriskāki, tāpēc „Teāt-
ra dienas” mūsu iestādē  ir 
kļuvušas par tradīciju. 

Šogad bērnudārzs svinēja savu  
40 gadu jubileju, kurai tika veltī-
tas arī „Teātra dienas”. Mūsu ies-
tādes nosaukums ir „Pienenīte”, 
tāpēc katru izrādi mēs nolēmām 
saistīt ar pieneni.

Pasākumā piedalījās sagatavo-
šanas grupu  bērni. 

Teātra  dienas atklāja sagata-
vošanas grupas „Mārītes” aktieri. 
Viņi iepriecināja skatītājus ar mu-
zikālo operu  „Mūsdienu pasaka 
par Pieneni”, kas bija izrādes gal-
venā varone. Viņa satikās ar dros-
mīgo Rabarberu,  cīruli un ar put-
nu baru, Rozāliju ar draudzenēm 
un bioloģi – zinātnieci Bizmārīti, 
kas vāca zinātnisko materiālu da-
bas enciklopēdijai, nosaucot au-
gus ne tikai latviešu, bet arī latīņu 
valodā.

„Taurenīšu” grupas mākslinieki  
atklāja otro dienu ar izrādi „Pa-
saka par Ežuku un Pieneni”, kur 

mazais Ezītis ar savu draudzeni 
Pieneni devās iepazīt plašo pasau-
li,  satiekot dažādus varoņus: krā-
sainus taurenīšus, mūziķi sienāzi, 
draiskulīgas mārītes, uzmācīgo 
zirnekli, rijīgus kāpurus. Ceļā vi-
sus gaidīja pārsteigumi. 

Trešajā Teātra dienā savu  muzi-
kālo izrādi „Pienenīte un vējš” de-
monstrēja sagatavošanas grupas 
„Spārītes” jaunie aktieri. 

Izrādē bērni  parādīja, kā pie-
nenīte pavasarī sazaļo, uzzied un 
ar pieneņpūkām izsējas pa visu 
plašo pasauli. Bet kas būtu piene-
nīte bez vēja? Jo tas draiskojoties 
apciemo visas pienenes un iznēsā 
pieneņu sēkliņas, kur vajag un kur 
nevajag. Audzēkņi izrādes laikā 
iejutās kukaiņu, pienenītes, vēja, 
vecmāmiņas un bērnu lomā.

  Maziem māksliniekiem tā bija 
pirmā aktiermākslas pieredze. 
Paldies visiem dalībniekiem: ak-
tieriem,  režisoriem, scenāristiem 
par  jaukiem un  neaizmirstamiem 
momentiem.

L.Krumpāne, 
vadītājas vietniece 

izglītības jomā,    
Z.Ļuļe, A.Stepiņa, 

pirmsskolas skolotājas,
S.Batarāga,

mūzikas skolotāja

PII „PIENENĪTE”
 „TEĀTRA DIENAS”

Gatavojoties Krāslavas dzimšanas dienai, novada bērni 
piedalījās biedrības „Pīlādzītis klubs” radošo darbu kon-
kursā „Tiltam pār Daugavu Krāslavā – 25”. 

Betona tilts pār Daugavu Krāslavā ir kā vārti Latvijā, jo 
tas ir pirmais tilts mūsu valsts teritorijā uz Daugavas. Tilts 
savieno gan divas Krāslavas daļas, gan Latviju, pa to iet 
autoceļš uz mūsu kaimiņzemi - Baltkrieviju. Tilta garums 
ir 350 m, augstums no 15 līdz 18 m, bet platums – 11 m. 

Tilts vienlaicīgi ir arī Prospekta iela, kas ir unikāla – uz tās 
nav nevienas mājas!

No tilta paveras skaistas ainavas uz Daugavas lokiem 
pie Krāslavas, šeit ir iemīļota pilsētas viesu fotografēšanās 
vieta. Tradicionāli jaunlaulātie piestiprina pie tilta margām 
atslēgas – kā savas mīlestības apliecinājumu.

Konkursā piedalījās 37 bērni no Krāslavas, Robežnie-
kiem, Sauleskalna un Indras. Kopā tika iesniegti 39 darbi. 

Žūrija vienojās, ka galvenais kritērijs ir darba atbilstība 
konkursa tēmai, noteikumiem un mērķim bērnu vietējā 
patriotisma veidošanā. 

Uzvārētāju apbalvošana notika 11. aprīlī.
Katrs dalībnieks saņēma dāvanā biedrības izstrādāto 

radošo kalendāru „Daugavas stāsts” un citas balvas. Visi 
konkursa darbi tika izlikti izstādē Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis”.

Jeļena Vorošilova, 
biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja

BĒRNU DĀVANA KRĀSLAVAS DZIMŠANAS DIENĀ  

LATVIJAS SIMTGADE 
JAUNIEŠU ACĪM

8. aprīlī Krāslavā norisinājās sadarbības 
saiets „LV 100 reģionu iespēlēšanās”, kurā 
tika uzrunāti Krāslavas, Dagdas un Dau-
gavpils novada aktīvākie un patriotiskākie 
jaunieši. Sadarbības saieti notiks piecos 
Latvijas plānošanas reģionos – Latgalē, 
Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Rīgas re-
ģionā. Pirmais jauniešu sadarbības saiets 
tika atklāts Krāslavā. 

Jaunieši tika aicināti pievienoties saietam ar saukli 
„KĻŪSTI PAR VALSTS SIMTGADES VEIDOTĀ-
JU”, kas skan ļoti atbildīgi, taču jaunieši jutās ļoti 
atraktīvi un dalījās savās idejās, ko varētu īstenot par 
godu Latvijas simtgadei.

Latvijas simtgades svinības bez katra iesaistīša-
nās būs tikai formāli svētki, tādēļ ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam tiek dota iespēja iesaistīties simtgades 
svinībās, ziedojot savu laiku. To katrs iedzīvotājs 
var veikt, piesakoties mājaslapā http://www.lv100.
lv/lv/davinat-laiku/manifests/ 

Latvijas simtgades jauniešu organizatoru koman-
da, kurā piedalījās Artūrs Kurbatovs, Anete Agneta 
Krišjānova, Ako Kārlis Cekulis un Jolanta Borīte  
uzrunāja Latgales reģiona jauniešus. Kopīgi tika 
spriests par tagadni, nākotni un pagātni. Jaunieši ir 

pārliecināti, ka patriotiskums, valsts cieņa nekad ne-
izzudīs, bet kļūs arvien stiprāka. Bija vairākas idejas, 
kuras ir noteikti jārealizē ne tikai sava novada, bet 
gan valsts mērogā. 

Jaunieši labprāt piedalījās ideju „prāta vētrā” un 
dalījās savā redzējumā par to, kādu viņi vēlas redzēt 
Latviju nākamajos 100 gados! Domājot par nākotni, 
mums ir jāatceras sava dzimta, tās izkopšana un go-
dināšana!

Paldies aktīvākajiem jauniešiem un to skolotājiem, 
kuri ir motivēti uz dažādu praktisku projektu attīs-
tīšanu un piedalīšanos to realizēšanā! Lai mums vi-
siem skaists svētku gaidīšanas laiks! 

Kļūsti par Latvijas simtgades veidotāju!
Juta Bubina, 

jauniešu koordinatore Krāslavas novadā
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izglītība

Krāslavas Māmiņu klubs sadarbībā 
ar vienīgo „Yamahas” mūzikas skolas 
programmu īstenotāju Latgalē, biedrības 
„Saules Stariņi” Daugavpils pedagogiem, 
kopš marta Krāslavā piedāvā divas unikā-
las muzikālās apmācības programmas: 

„Robis” – zīdaiņiem no 4  mēnešiem 
līdz 2 gadu vecumam;

„Mazulis un mūzika”- bērniem no 2 
līdz 4 gadu vecumam.  

Programmu ietvaros bērni kopā ar kādu 
no vecākiem un programmu spēļu varo-
ņiem – ronīti un astoņkāji - mācās klau-
sīties mūziku, dziedāt, izteiksmīgi lasīt 
dzeju, darboties ar ilustrētām mācību grā-
matām un, protams, komunicēt, sadarbo-
ties un iekļauties sabiedrībā.  

Tradicionāli „Yamahas” mūzikas skolā 
pirmā iepazīšanās nodarbība ir bezmak-
sas. Uz šādu aktivitāti Krāslavas māmiņu 
klubs aicināja 4. martā. Pasākums noritēja 
pozitīvā gaisotnē un guva lielu atsaucību 
- to apmeklēja 31 vecāks un 34 bērni, sa-
vukārt maksas apmācību skoliņā uzsāka 
22 audzēkņi. 

Krāslavas Māmiņu klubs aicināja ve-
cākus un pedagogus izteikt viedokli par 
„Yamahas” programmām, lūk dažas no 
tām: 

Agita Lebedkova: „Manuprāt, „Yama-
has” mūzikas skola veido saikni starp bēr-
nu ar māti caur pieskārieniem un mūziku. 
Nodarbības mums ar meitiņu patīk, bēr-
nam tā ir kārtēja tikšanās ar bērniem un 
mūzikas klausīšanās, bet mātei tas ir arī 
fi tness.” 

Dace Sarkane – Danovska: 
„Ļoti priecājos un esmu pateicīga or-

ganizatorēm, ka Krāslavā tagad ir ak-
tivitātes mazuļiem un jaunajām māmi-
ņām. Nu arī „Yamahas” mūzikas skoliņa 
pieejama, un pat nekur tālu nav jābrauc! 
Jau iepriekš bija lasīts un dzirdēts, cik 
šīs nodarbības ir veiksmīgas, jo pavisam 
nepiespiesti bērnam ļauj iemīlēt mūzi-
ku un gūt pirmās zināšanas. Tomēr man 
laikam šoreiz vissvarīgākais, ka tagad 
Krāslavā vispār IR nodarbības mazajiem. 
Tā kā Augusts neapmeklē bērnudārzu, 
šī ir iespēja reizi nedēļā uzturēties citu 
bērnu kompānijā, pamazām mācīties se-
kot noteikumiem un veidot attiecības 
ar skolotāju. Viegli nav, bet cenšamies! 
Pirmās dziesmiņas jau iegaumētas.”
Olga Podjava: 

,,Mēs apmeklējam nodarbības „Ya-
mahas” skolā tāpēc, ka mums ļoti patīk 
dziedāt, dejot. Man šķiet, ka Julianai šīs 
nodarbības ļoti patīk, tāpēc ka šeit arī 
var dziedāt un spēlēt, un tajā pašā laikā 
klausīties ne tikai bērnu dziesmas, bet arī 
klasiku. Ievēroju, ka Juliana jau iegaumē 
dziesmas, kuras šeit dzird un pēc tam visu 
laiku tās dungo, redzu, ka liela uzmanī-
ba ir veltīta motorikai, pirkstiņu spēlēm, 
kas palīdz bērna attīstībai kopumā. Man 

ir prieks, ka varu šajās 40 minūtēs būt 
kopā ar savu meitiņu, paskatīties, kā viņa 
attīstās, kas viņai sanāk, bet kas vēl ne-
izdodas, kā viņa iesaistās mūzikas ritmā, 
labprāt muzicē, atkārto un atveras šajā 
mūzikas pasaulē, mēģina ieklausīties un 
pielāgoties citiem bērniem, just līdzi un 
koncentrēties. Juliana pagaidām neap-
meklē bērnudārzu. Ja Julianai būs tāda 
vēlēšanās (viņai jau ir savs viedoklis), tad 
obligāti atradīsim laiku un iespēju apmek-
lēt mūzikas skolu pēc programmas „Ma-
zulis un mūzika +” arī nākamajā gadā.”

Irēna Solovjova: „Yamahas” nodarbī-
bas patīk un priecē fakts, ka Krāslavā ir 
mūzikas nodarbības ne tikai skolēniem, 
bet arī pirmsskolas vecuma bērniem. Ru-
denī gribētos, lai būtu 4-6-gadīgo grupi-
ņa, kur apmācītu spēlēt instrumentu. Pal-
dies organizatorēm!” 

„Yamahas” mūzikas skolas vokālā pe-
dagoģe Nataļja stāsta: „Programmas ir 
unikālas, jo mūzikas zināšanas un pras-
mes tiek pasniegtas mazuļiem draudzīgā 
veidā - caur rotaļu. Katram bērnam veltu 
savu uzmanību, katrai darbībai, pieskārie-
nam, žestam – ir savs zinātniskais pama-
tojums, kurš dos rezultātu bērna turpmā-
kajā attīstībā. Atnāciet un pārliecinieties, 
kā mainīsies jūsu bērns!” 

Biedrības „Saules Stariņi” vadītāja, 
krāslaviete Nataļja Bernāne, piedāvā ru-
denī uzsākt apmācību kursu programmā 
„Mazulis un mūzika +” (no 4 līdz 6 ga-
diem veciem bērniem), kuras ietvaros 
bērni sāk apgūt spēlēt taustiņinstrumentu, 
kas „Yamahas” programmā ir sintezators. 
Programma sagatavos mācībām mūzikas 
skolā. Lūdzam atsaukties vecākus, kurus 
interesē šī programma. 

„Yamahas” nodarbības Krāslavā no-
tiek 4-5 reizes mēnesī, trešdienās („Ro-
bis” plkst. 16:00, „Mazulis un mūzika” 
– 17.00). Nodarbības ilgums 40 – 45 mi-
nūtes, abonentmaksa – 30 EUR mēnesī. 
Veiktos maksājumus ir iespējams iekļaut 
nākamā gada deklarācijā un atgūt daļu ie-
dzīvotāja ienākuma nodokļa. 

Krāslavas māmiņu klubs pateicas bied-
rībai „Saules Stariņi” un Ģimenes atbal-
sta centram „Atvērtība”, Nataļjai Bernā-
nei un Raisai Vagalei personīgi, mūzikas 
skolas audzēkņiem un viņu vecākiem par 
idejas atbalstīšanu, pozitīvo sadarbību un 
dzīvespriecīgo gaisotni nodarbībās! 

Nāciet uz „Yamahas” mūzikas skolu un 
piedzīvojiet jaunu tuvību ar savu bērnu 
mūzikas skaņu un kustību valstībā! Iepa-
zīšanās nodarbība – bez maksas! 

Vairāk informācijas www.yamahassko-
la.lv, www.facebook.com/groups/krasla-
vasmaminuklubs/  

Krāslavas Māmiņu kluba vārdā - 
Gunta Ahromkina

kultūra

8. aprīlī Aulejas pa-
gasta Tautas namā 
75 gadu jubileju no-
svinēja etnogrāfiskais 
ansamblis „Aulejas 
sievas”. Skanīgo balsu 
kolektīvu jubilejā svei-
ca Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, no-
vada ārējo sakaru or-
ganizators Jāzeps Dob-
kevičs, vieskolektīvi 
no kaimiņu pagastiem 
- Ūdrīšu Tautas nama 
folkloras kopa „Rudzu-
taka”, Kombuļu pagasta vokālais 
ansamblis „Smaids”, amatierkolek-
tīvs no Skaistas pagasta un Izvaltas 
pagasta folkloras kopa „Izvoltīši”, 
kā arī pašu pagasta ļaudis, kuri 
kuplā pulkā atnāca noskatīties kon-
certu.

Aulejas vārds izsenis tiek saistīts ar et-
nogrāfi sko ansambli „Aulejas sievas”, kuru 
skanīgās balsis skan jau 75 gadus lielākos 
un mazākos pasākumos Aulejas pagastā, 

Krāslavas novadā un visai tālu aiz tā robe-
žām. Nav vienkārši uzskaitīt, cik koncertu, 
braucienu, festivālu, dziesmu svētku bijis 
šais gados. Bet ne tas ir galvenais: Aulejas 
dziesmas turpina skanēt prieka un skumju 
brīžos. Šodien „Aulejas sievu ” balsis skan 
Aulejas baznīcā, Krāslavas novada pagastu 
tautas namos un kultūras nodaļas rīkotajos 
pasākumos, dažādos godos „Lejasmalās” un 
citur. 

Juris Roga

 AULEJAS SIEVAS NOSVIN 
SAVU KĀRTĒJO JUBILEJU

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLAI - 55

Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVĀ DARBOJAS
MŪZIKAS SKOLA BĒRNIEM

 KOPĀ AR VECĀKIEM – „YAMAHA”
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svētki un jubilejas

 ENERĢIJU UN OPTIMISMU 
 DAUDZU GADU GARUMĀ!
8. aprīlī bija ļoti saulaina diena. Visi, kas šajā dienā cie-

mojās Robežniekos, vēl ilgi atcerēsies šo silto un sirsnīgo 
atmosfēru. Indras, Piedrujas un Robežnieku pagasta pār-
valdes vadītāja Ērika Gabrusāne atzīmēja nozīmīgo savas 
dzīves jubileju. 

Ģimene, draugi, kolēģi - visi pazīst Ēriku kā aktīvu un nevienaldzīgu 
vadītāju, viesmīlīgu cilvēku, kas lepojas ar savu novadu. Reizēm viņa 
ir neatlaidīga un bez kompromisiem, bet vissarežģītākajos dzīves brīžos 
vienmēr saprotoša un izpalīdzīga. 

Robežnieku pagastā Ērika Gabrusāne dzīvo un strādā kopš 1972. 
gada, kad viņa atbrauca uz Krāslavas rajonu kā jauna speciāliste-zoo-
tehniķe. Šeit Ērika izveidoja savu ģimeni un iekārtoja māju.  

1994.  gadā Ērika Gabrusāne sāka strādāt ciema padomes priekšsē-
dētājas amatā, bet 2009. gadā uzņēmās trīs pagastu pārvalžu - Indras, 
Piedrujas un Robežnieku - vadību. 

Ēriku Gabrusāni mīl un apbrīno viņas ģimene un draugi, viņu vērtē un 
ciena kolēģi. Vēlam viņai stipru veselību, dvēseles siltumu, enerģiju un 
optimismu vēl ilgu gadu garumā!

sports

„Lāses kauss” ir vienas no populārākajām volejbola 
sacensībām jauniešiem. Šogad tās notika jau piecpad-
smito reizi.

Sacensības notiek divos posmos - atlases sacensī-
bas, kas notiek visos reģionos, mūsu gadījumā tās ir 
apvienotas ar Dagdas novadu, un fi nālsacensības, kur 
piedalās labākās komandas. Finālsacensības notiek 
Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē. Tās nav vienkāršas 
sacīkstes, bet gan īsti sporta svētki, jo paralēli volej-
bola sacensībām, kas vienlaikus notiek uz 16 lauku-
miem, jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās 
atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs. 

Krāslavas Valsts ģimnāzijai šogad bija iespēja at-
kārtoti piedalīties šajos volejbola svētkos. Sīvā cīņā 
ceļazīmes uz „Lāses kausa” fi nālu izcīnīja A grupas 
puiši un A grupas meitenes. Mums bija liels prieks 
un gandarījums pārstāvēt savu skolu šādā lielā sporta 
forumā. Un kā nu ne, jo mūsu skola bija viena no re-
tajām, no kuras startēja vairāk par vienu komandu, gri-
bu pieminēt arī mūsu kaimiņu novadu, kuru pārstāvēja 
Ezernieku vidusskolas un Dagdas vidusskolas zēnu un 
meiteņu komandas. 

Lielais mākslīgā zāliena futbola laukums bija pār-
tapis par īstu volejbola zāli. Šeit bija izvietoti 16 vo-
lejbola laukumi, skatuve un radošās darbnīcas. Šajā 
gadā fi nālā piedalījās 123 labākās komandas (1353 
dalībnieki no 93 skolām).Organizatori rūpējas, lai 
mēs esam paēduši un nodarbināti. Brīvajā laikā mūs 
priecēja gardās kūciņas, „Musiqq” koncerts, sarunas 
ar sacensību vadītāju, interesantas viktorīnas un dzī-

vespriecīgs Lāsēns, kurš ar savām dejām uzlādēja mūs 
visus.  Pēc nelielas iesildīšanās sekoja lielā sporta no-
tikuma atklāšanas ceremonija. 

 „Lāses kausā” ar savu klātbūtni mūs arī atbalstīja 
un iedrošināja Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, 
Valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direk-
tors Edgars Severs.

Visas cīņas bija spraigas gan puišiem, gan meite-
nēm. Tika gūtas skaistas uzvaras un piedzīvoti smagi 
zaudējumi, bija meistarīgas izspēles un neveiksmīgas 
saspēles, bieži vien tablo rādīja neizšķirtu, un tas kuti-
nāja spēlētāju nervus. 

Diena paskrēja nemanot. Visas spēles tika aizvadī-
tas, un uzvarētāji noskaidroti. Skaists pasākuma no-
slēgums bija laureātu apbalvošana. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas zēni ierindojās 17.vietā, savukārt meitenes 
- 21.vietā. „Lāses kauss 2016” bija noslēdzies. Paliku-
šas daudzas jo daudzas atmiņas, pozitīvas emocijas. 
Visi kā viens teica, ka darīs visu, lai piedalītos fi nālsa-
cīkstēs arī nākamajā gadā.  Tā bija burvīga pieredze, 
kas vēl vairāk iedrošināja mūs nodarboties ar sporta 
aktivitātēm. Paldies KVĢ administrācijai, sporta sko-
lotājiem D.Duškinam un N. Raudivei, kas ļāva mums 
nepalaist garām šo iespēju un veltīja laiku, lai sagata-
votu mūs sacensībām. Īpašu paldies izsakām Krāsla-
vas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu, nodroši-
not mūsu braucienu ar autobusu. 

Astrīda Daņiļeviča, KVĢ 10.d klases skolniece 

„LĀSES KAUSS 2016”

1.- 2. aprīlī Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās 
Dobelē notikušajā Latvijas Jaunatnes čempionātā ložu 
šaušanā vidējā vecuma grupā.

Pirmajā dienā šāvēji sacentās divos vingrinājumos: 
MŠ-30 (30 šāvieni guļus) un PŠ - 40 (40 šāvieni ar pne-
imatisko šauteni).

Aigars Keziks, uzrādot augstu rezultātu - 284 punk-
tus, ierindojās 2. vietā. Pirmās vietas ieguvējs, šāvējs no 
Aizputes, uzrādīja tādu pašu rezultātu, bet pēdējā šāvie-
nu sērija izrādījās labāka aizputietim.

 Šaušanā ar pneimatisko šauteni apsveicamu rezultā-
tu uzrādīja Mareks Mjadjuta, uzrādot vienādu rezultātu 
ar otrās vietas ieguvēju un zaudējot 0,1 punkta pirmajai 
vietai, ierindojās 3.vietā.

 Otrajā dienā sportistiem bija vissarežģītākais vingrinā-
jums - MŠ-3x20 (pa 20 šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). 
Krāslavas šāvēji uzrādīja labus rezultātus: Artūrs Verigo 
ieguva 1.vietu, Mareks Mjadjuta ierindojās 3.vietā, bet 
Dana Soskova ar personīgo rekordu ierindojās 7.vietā.

Kopvērtējumā, 12 komandu vidū, krāslavieši ieguva 
4.vietu.

Kopumā uzskatu, ka sacensības aizvadītas gana veik-
smīgas.  Prieks, ka jaunā paaudze ir spējīga noturēt ga-
dus vecāko šāvēju uzlikto latiņu. 

Sergejs Šveds, šaušanas treneris

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ

 Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā 
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.

 1. maijā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā
 notiks senioru atpūtas pasākums, kas ir veltīts 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. 
Pasākumā piedalīsies viesi no citām pašvaldībām.
Neaizmirstiet paņemt līdzi groziņu!

Kapusvētki Krāslavas Romas katoļu draudzes kapsētās
Krāslavas Vecajos katoļu kapos    15. maijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža kapos                   22. maijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos                               29. maijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos                                29. maijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos                                  5. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos                               5. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos                             12. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos                                 12. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos                                19. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos                               19. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos                                 26. jūnijā plkst. 14:00

  Pārdod stikla paketes 
1,85x1,45, 15 gab., 15 eiro par ga-
balu. Т.26633848.

 Pārdod 1-istabas dzīvokli, 2. 
stāvs, „aerodroma” rajonā. Cena - 
4 tūkstoši eiro. Т.28479066.

 Pārdod lina spaļus un lina rau-
šus. Т.29111637.

 Remontdarbi mājās un dzīvok-
ļos. Т. 28753676.

 Pārdodu medu, 3 l - 14 EUR.Т. 
26269316.

 Pārdod divas garāžas Pļavu 

ielā, 4.-13., 6.-19. sekcija. Abās ir 
pagrabi, skārda jumts. Т.2911434.

 Izīrē 1-istabas dzīvokli ar 
mēbelēm akurātiem cilvēkiem. 
Т.22006049.

 Pārdod privatizētu vasarnīcu 
Zirga ezera rajonā, ir ZG. Cena 
pēc vienošanās. Т.26748824.

 Pārdod jaunas un lietotas mē-
beles, mēbeļu ražošanas atliekas, 
terašu dēļus, lietotas caurules, elek-
trodzinējus, metāla plāksnes 5 mm, 
svarus - līdz 1 tonnai. Т.29517757.

 Pārdod mēbeles un sadzīves teh-
niku. Т.22053960.

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā). 

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

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

sludinājumi

  Kad dzimtās zemes pavasara vēji klusi šalc atvadu dziesmu par 
ilggadējas pašdarbnieces Eleonoras Jakimovas pārtrūkušo mūžu, 
skumju brīdī esam kopā ar viņas piederīgajiem.
Izvaltas Tautas nama bijušie un tagadējie pašdarbības kolektīvi


