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No plkst.9.00 - Pavasara gadatirgus. Stādi 
un lauku labumi tirgus laukumā Ostas 

ielā, amatniecības un daiļamata meistaru izstrādāju-
mi M.Tirgus ielā.

Aicinām stādu un ziedu audzētājus, dārza dizaina 
un citu dārzam noderīgu lietu, amatniecības izstrādā-
jumu un lauku labumu tirgotājus!

10.00 - skrējiens apkārt Krāslavai. Ko-
pējais starts tiks dots plkst.10.00 

Rīgas ielas un 18. novembra laukuma krustojumā. 
5 km skrējienā var piedalīties visi skrietgribētāji, 

saņemot starta numuru sacensību vietā - sekretariātā, 
18. novembra laukumā no plkst. 8.45 - 9.20.

10.00 - 18.  novembra laukumā - izstā-
des, radošas darbnīcas, pašdar-

bības kolektīvu koncerts.

12.00-17.00 – auto sprin-
ta sacensības 

RVT audzēkņiem, Pils iela 5, Krāslava.

15.00 – senioru balle Krāslavas Kultū-
ras namā. Piedalās pašdarbības 

kolektīvs no Daugavpils.

4. MAIJS KRĀSLAVĀ

Vasaras nodarbinātības pasāku-
mā tiks iesaistīti skolēni vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs.

Darba devējs ar skolēnu slēgs 
darba līgumu uz NVA norādīto 
skolēna nodarbinātības laiku pa-
sākumā un nodrošinās darba vadī-
tāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt 
darbam nepieciešamās prasmes 
un iemaņas.

Darba devējam NVA nodroši-
nās dotāciju skolēna ikmēneša 
darba algai 50 % apmērā no val-

stī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, savukārt otru pusi 
algas skolēnam maksās darba de-
vējs pats. Protams, darba devējs 
skolēnam var maksāt arī vairāk 
nekā minimālo darba algu. Darba 
devējs par nodarbināto skolēnu 
veiks arī darba devēja un darba 
ņēmēja nodokļu nomaksu.

NVA nodrošinās arī dotāci-
ju ikmēneša darba algai skolēna 
darba vadītājam. Par 10 skolēnu 
darba vadīšanu dotācijas apmērs 
noteikts vienas valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs 

par viena skolēna darba vadīšanu 
būs viena desmitā daļa no valstī 
noteiktās minimālās mēneša dar-
ba algas.

Tātad, par viena skolēna nodar-
bināšanu darba devējs saņems 180 
eiro skolēna darba algai un 36 eiro 
skolēna darba vadītāja darba algai 
pirms nodokļu nomaksas.

NVA apdrošinās skolēnus pret 
iespējamiem nelaimes gadīju-
miem pasākuma laikā.

Viena skolēna nodarbinātības il-
gums - līdz vienam mēnesim.

Skolēnu pieteikšanos dalībai 
skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā NVA izsludinās maijā. 
Arī šogad vasaras darbam skolēni 
varēs pieteikties elektroniski.

2015. gadā skolēnu vasaras no-
darbinātības pasākumā NVA plā-
no iesaistīt 3500 skolēnus.

 

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS
 PIETEIKT DARBA VIETAS

 SKOLĒNIEM 
VASARAS BRĪVLAIKĀ

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pieņem darba de-
vēju pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā, kas tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam. 
Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā 
ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA filiā-
lē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu 
skolēnam.

ŠOGAD TIKS ĪSTENOTI
17 KONKURSA 

PROJEKTI
Šī gada konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” Krāsla-

vas novadā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi – 10 pro-
jekti no pagastiem un 8 projekti no Krāslavas. 22. aprīlī 
projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt 
maksimāli daudzus – 17 projektus, ļoti rūpīgi izvērtējot 
katra projekta budžetu, piesaistīto līdzfinansējumu, ie-
saistīto iedzīvotāju grupu lielumu un sabiedrības ieguvu-
mu un deviņu projektu gadījumos lemjot par projektu bu-
džetu samazināšanu. 

Zīmīgi, ka šī gada projekts Nr.4 
- „Vides labiekārtošana aktīvai 
atpūtai Augstkalnes ciematā” - ir 
simtais Krāslavas novada projekts 
šajā programmā septiņu īstenoša-
nas gadu laikā, tāpēc Augstkalnes 
jauniešiem ir īpaši liels izaicinā-
jums pierādīt, cik daudz var izdarīt 
savas dzimtās vietas labā, ja dara 
paši, kopā un no sirds.

2015. gadā fi nansējums tiek pie-
šķirts pilnā pieprasītajā apjomā šā-
diem projektiem (projektu iesnieg-
šanas secībā):

„Izvaltas ciemata centra labie-
kārtošana”;

„Ziedoša Piedruja, Turpinā-
jums-2”;

„Jauna vides dizaina elementa 
uzstādīšana Krāslavā”; 

„Pustiņas Romas katoļu baznīcas 
ieejas durvju nomaiņa”;

„Izvaltas baznīcas pagalma lab-
iekārtošana”;

„Sakārtota vide emocionālai 
labsajūtai un radošai attīstībai. 
Biedrības „Ģimenes atbalsta centrs 
„Atvērtība”” jaunu telpu labiekār-
tošanas 1.solis”;

„Degustāciju un atpūtas vietas 
iekārtošana brīvā dabā grāfu Plāte-
ru pils kompleksa teritorijā”;

„SKAISTA – vides dizaina ob-
jekts ceļa malā”.

2015. gadā fi nansējums tiek pie-
šķirts daļējā apjomā šādiem pro-
jektiem:

„Publiskas atpūtas zonas izvei-
došana brīvdabā Izvaltā un tās ap-
kārtnes teritorijas labiekārtošana”

„Eksperimentu istaba „Zinīšu la-
boratorija””;

„Vides labiekārtošana aktīvai at-
pūtai Augstkalnes ciematā”;

„Indras Zaptes dārza labiekārto-
šana”;

„Aulejas baznīcas žoga sakārto-
šana”;

„Mēs par sakoptu un drošu vidi”;
„Dabiska vide – pamats bērnu 

veselīgam dzīvesveidam”;
„Poļu leģionāru kapu un piemi-

ņas vietas sakārtošana Krāslavas 
katoļu kapsētā”;

„Jaunas ainavas izveide Kombu-
ļos”.

Projekti tiks ieviesti no maija 
līdz oktobrim, pēc līgumu starp 
konkursa fi nansētāju – Krāslavas 
novada domi un projektu īsteno-
tājiem noslēgšanas. Konkrētāka 
informācija tiks paziņota katram 
projektam individuāli.

Lai raita projektu ieviešana!
Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja 
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aktuālā informācija

PAR ZEMES LIETOŠANAS 
UN ZEMES  APAUGUMA 

VEIDU STATISTISKO 
APSEKOJUMU 

SIA „Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas 
biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un 
lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Bal-
tijas valstīs, t.sk. arī Krāslavas pašvaldībā. Apsekojums 
notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim.

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfi ski punkti, kuri 
var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos (lauksaimniecības 
zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, transporta tīkli utt.). 
Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu 
meliorācijas sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai ap-
rakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situā-
ciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no katriem 
10 punktiem tiks paņemts 500 g smags augsnes virskārtas paraugs. 
Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru no-
vērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu at-
jaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organisko vielu satura 
noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statisti-
kai un tā neatspoguļos nekādus personiskas dabas datus vai datus par 
zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma dati netiks izmantoti 
lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, turklāt tie arī nav piemēroti šā-
dam mērķim. 

Ivars Pavasars,
SIA „Vides eksperti”  valdes loceklis

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.2015/4 

„Par pabalstu personām nozīmīgā dzīves jubilejā”
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43. panta 3.daļu

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4
„Par pabalstu personām nozīmīgā dzīves jubilejā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums
Uz noteikumu pieņemšanas brīdi Krāslavas novada pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā darbojas Krāslavas novada domes 2008. gada saistošie 
noteikumi Nr.4 „Par pabalstu personām nozīmīgās dzīves jubilejās” (apstip-
rināti 2008. gada 12. februāra sēdes lēmumu (prot. nr. 3., 1.§, 1.p.), kuros ir 
vairākkārt veikti grozījumi. 

Jaunais normatīvais akts nepieciešams, lai precizētu pabalsta saņemšanas 
kārtību un vienreizēja pabalsta apmēru. 

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 
dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības au-
tonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi tiek 
izdoti, realizējot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Noteikumu mērķis ir noteikt vienreizēju pabalstu personām, kuras ir sa-
sniegušas 100 gadu vecumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka tiesības personām, kuras sasniegušas 100 
gadu vecumu, saņemt vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka pabalsta saņem-
šanas kārtību.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Pašvaldības budžeta izdevumi gadā nepārsniedz EUR 150-300

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada pašvaldības iestāde „So-
ciālais dienests”. 

I. Vispārīgie nosacījumi
1.Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiāla 

rakstura palīdzību personām dzīves jubilejā, kuras sa-
sniegušas simts gadu vecumu.

2.Pabalstu ir tiesības saņemt Krāslavas novadā dzī-
vojošām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu 
Krāslavas novada teritorijā.

II. Pabalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība
3.Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu 

piešķirt pabalstu pieņem Krāslavas novada pašvaldī-
bas iestāde „Sociālais dienests”.

4.Pirms attiecīgā pabalsta piešķiršanas Krāslavas 
novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” pār-
bauda personas dzīvesvietas deklarācijā norādītās zi-
ņas.

5.Personai, sasniedzot 100 gadu vecumu, piešķi-
rams pabalsts EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro) 
apmērā.

6.Pabalsts ir vienreizējs un tiek izmaksāts attiecīgā 
gada mēnesī, kad persona ir sasniegusi šo noteikumu 

5.punktā norādīto vecumu. 
7.Pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” darbi-

nieki par pabalsta piešķiršanu mutiski informē tā sa-
ņēmēju un uzaicina viņu ierasties pabalsta noformē-
šanai. Gadījumā, ja pabalsta saņēmējs nespēj ierasties, 
pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” darbinieki 
pabalstu noformē un izmaksā pabalsta saņēmēja dzī-
vesvietā.

III. Noslēguma nosacījumi
8.Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikša-

nos piešķirt pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada 
domē. Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Ad-
ministratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

9.Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtī-
bā. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, savu spēku zaudē 
Krāslavas novada domes 2008. gada saistošie notei-
kumi Nr.4 „Par pabalstu personām nozīmīgās dzīves 
jubilejās” (apstiprināti 2008. gada 12. februāra sēdes 
lēmumu (prot. nr. 3., 1.§, 1.p.).

APSTIPRINA  MARĶĒTAS
 DĪZEĻDEGVIELAS SAŅEMŠANAS

 KĀRTĪBU LAUKSAIMNIEKIEM
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavo-

to noteikumu projektu, kas paredz kārtību, kādā lauk-
saimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes no-
dokļa atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to saņem.

Jaunā kārtība paredz, ka dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauk-
saimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgā-
jējmašīnās. Noteikts, ka ar minēto tehniku drīkstēs pārvietoties pa 
koplietošanas autoceļiem. Dīzeļdegviela saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro sa-
mazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodok-
ļa, būs atbilstoši iezīmēta (marķēta) ar fi skālo marķieri un krāsvielu. 
Tāpat kārtība nosaka, ka dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no 
nemarķētās dīzeļdegvielas.

Jaunā kārtība nosaka, ka Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu 
piešķir par to vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un 
apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 285 eiro no 
hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem 
vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tai skaitā 
proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaim-
niecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet biolo-
ģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Plānots, ka tādas dīzeļdegvielas saņemšanai, kurai piemēro sama-
zināto akcīzes nodokļa likmi, pieteiksies aptuveni 18 000 lauksaim-
nieki.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 

sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā ievie-
šams programmdokuments „Latvijas Lauku 
attīstības plāns” Lauku attīstības program-
mas īstenošanai 2004.–2006. gadam. Iz-
maiņas kārtībā paredz, ka turpmāk pasāku-
mā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” atbalsta 
saņēmēja nāves gadījumā vairs nepastāv 
atbalsta mantošanas tiesības.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka ar 
2015. gada 30. aprīli tiek pārtraukti atbalsta maksā-
jumi personām, kas pasākumā noteikto atbalstu sa-
ņem mantojumā, kā arī turpmāk tiek liegtas tiesības 
pieteikties uz šo atbalstu, pamatojoties uz mantoju-
ma tiesībām. Izmaiņas kārtībā sagatavotas saskaņā ar 
Valsts kontroles šī gada revīzijas ziņojuma projektu un 
aktuālo informāciju par pasākuma ieviešanas rezultā-

tiem.
Ieviešot pasākumu „Priekšlaicīgā pensionēšanās”, 

radās situācijas, kad atbalsta saņēmējs ir dāvinājis sa-
vam pēcnācējam (saimniecības pārņēmējam) saimnie-
cību, un atbalsta saņēmēja nāves gadījumā saimniecī-
bas pārņēmējs saņem arī mantoto pensiju vai tās daļu. 
Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, 
ka šādā gadījumā atbalsts netiek izlietots lietderīgi, kā 
arī netiek sasniegts pasākuma mērķis – veicināt lauku 
saimniecību pārņemšanu un attīstību, nomainot un uz-
labojot tās pārvaldīšanu un iesaistot jaunus un ekono-
miski aktīvus cilvēkus.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

TURPMĀK EIROPAS SAVIENĪBAS 
ATBALSTA PASĀKUMĀ 

„PRIEKŠLAICĪGĀ PENSIONĒŠANĀS” 
ATBALSTU NEVARĒS MANTOT

KAPUSVĒTKI KRĀSLAVAS ROMAS 
KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS

Krāslavas Vecajos katoļu kapos    24. maijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža kapos                  31. maijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos                              7. jūnijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos                               7. jūnijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos                                 14. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos                              14. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos                            21. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos                                21. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos                               28. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos                              28. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos                               12. jūlijā plkst. 14:00
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PAR TĪRU VIDI 
KOPŠ BĒRNA KĀJAS!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola rīkoja Zemes nedēļas pa-
sākumus, kuros aktīvi piedalījās visu klašu bērni un jaunieši. 

Zemes nedēļa nav nejauši izvēlēts pasākums, jau agrāk skolā daudz darīts 
ekoloģiskajā jomā, aktivitātes saistās ar nelieliem projektiem, kurus realizē 
vecāko klašu audzēkņi. Viens no tādiem ir „Mēs par dzīvi”, kurā bērni iztei-
ca savu negatīvo attieksmi pret narkotikām, alkoholu un smēķēšanu. Tika 
rīkots arī konkurss „Nesmēķējošā klase”, kad paši skolēni aptaujāja savus 
vienaudžus un saņēma godīgas atbildes uz jautājumiem. Skolā populāra 
prakse ir, kad vidusskolas klašu skolēni uzstājas vecāku sapulcēs par dažā-
dām aktuālām tēmām. Neskatoties uz talku un citām aktivitātēm, desmitās 
klases realizē savu tēmu „Tīra vide - tīra dvēsele!” Viņi sameklē un uzkopj 
kādu stūrīti Krāslavā, kas netiek aptverts citās pilsētas uzkopšanas aktivitā-
tēs. Turpināt labo darbu uzskaitījumu var ilgi, un Zemes nedēļa ir savulaik 
iesākto dažādo aktualitāšu turpinājums.

Pasākuma iniciators ir skolas parlaments. Zemes nedēļa sākās ar svinīgu 
pasākumu skolas vestibilā, kur ir apskatāma interesantām idejām bagāta bēr-
nu veidota izstāde „Otrā dzīve!”. Iespēju dzīvot otru dzīvi darbmācības, vi-
zuālās mākslas un bioloģijas skolotāju vadībā bērni ir iedevuši ne tikai PET 
pudelēm vai olu iepakojumam, bet arī vecajiem reklāmas materiāliem, izvei-
dojot gan rotājumus, gan kolāžas, kuras darināja sākumskolas audzēkņi. 

Atklāšanas pasākumā katras klases pārstāvis saņēma nedēļas darba plānu 
un katra klase - savu uzdevumu atbilstoši interesēm, vecumam un saviem 
spēkiem. Pāris lietas visiem kopīgas. Pirmā - nedēļas akcija „Ekoloģija sā-
kas tavā pagalmā!’’. Tajā piedalījās visi, kas šīs nedēļas laikā sakopa savas 
mājas pagalmu, uzkopa kāpņu telpu, apkopa pagalmā vai pie mājas kokus, 
sakārtoja kādu citu vietiņu, to nobildēja un fotogrāfi jas nogādāja skolotājai, 
pēc tam tās tika izvietotas skolas mājaslapas Labo darbu vācelītē. Turklāt 
tie, kas vēlējās, varēja uzrakstīt par padarītajiem darbiem skolas Labo dar-
bu grāmatā. Otrā lieta – visiem bija dota iespēja piedalīties fotokonkursā 
„Mūsu planētas sūdzību grāmata”. Konkursā aicināja piedalīties tos, kuri 
zina kādu nesakoptu vietu Krāslavā vai Krāslavas novadā, tā bija jānofo-
tografē un bildes jānosūta skolotājai. Konkursa rīkotāji cer, ja būs tādas 
vietas, tās varēs nopublicēt vietējos masu medijos, un varbūt cilvēki apdo-
māsies un vairs nedarīs pāri videi, kurā paši dzīvo. 

Tālāk darbs ritēja grupās. 1.–4. klašu skolēni parūpējās par sava kabineta 
apzaļumošanas kvalitāti, mazgāja un tīrīja puķes, bet viņu darbu novērtēja 
un labākos apbalvoja skolas parlaments. Skolas pagalmā 1.-4. klašu skolēni 
ar krītiņiem uz asfalta radīja zīmējumu „Mūsu pasaule”. 

5.-8. klašu darbībā vairāk valdīja zinātniskuma un eksperimenta gars. 5. 
klašu skolēni piedalīsies eksperimentā „Gaiss” bioloģijas kabinetā. Savu-
kārt 8.a un 8.b klašu skolēni ķīmijas skolotājas vadībā piedalījās eksperi-
mentā „Cik tīrs un kvalitatīvs ir Krāslavas ūdens?”. Mūsdienās būs grūti 
atrast kādu, kurš nezina ūdens formulu vēl krietni pirms tā, kā skolā sā-
cis apmeklēt ķīmijas stundas - H2O. Taču, cik visā sabiedrībā ir tādu, kuri 
apzinās, ka ūdens ir planētas galvenais brīnums un noslēpums, galvenais 
dzīvības rašanās avots. Cik mēs esam saudzīgi pret ūdeni, vai taupām to? 
Atbilde visdrīzāk ir nē, un iemesls ir tajā, ka ¾ planētas virsmas sedz ūdens. 
Taču ir arī citi skaitļi, kuri mudina mūs mainīties. Tikai 2,5 % no lielās ma-
sas ir dzeramais ūdens. Aptuveni 700 miljoni cilvēku, kas dzīvo 43 valstīs, 
ūdens trūkuma dēļ ir apdraudēti. Eksperti ir paziņojuši, ka šis skaits 2025. 
gadā pieaugs līdz 3 miljardiem. Skolēni izpētīja divus ūdens paraugus no 
dažādām vietām pilsētā.

6. klašu skolēni piedalās erudīcijas spēlē „Vai tu pazīsti Latvijas dabu?”. 
Uz spēli „Iepazīsti vidi!” tika aicinātas 9.c un 10.a klase. 10.b un 11.b klases 
audzēkņi tikās ar priesteriem par tēmu „Tīra vide – tīra dvēsele!” . Var sacīt, 
ka daba un dvēsele ir sasvstarpēji saistītas, ja ieved kartību dvēselē, tad arī 
citur nebūs grūti to uzturēt. 

Vairākas klases devās brīvā dabā, lai uzkoptu skolas puķu dobes, mežu, 
Holokausta upuru pieminekļa teritoriju un citas vietas pilsētā. Pirmskolas 
grupa izveidoja mini dabas stūrīti. 

Zemes nedēļa noslēdzās ar paveiktā darba prezentācijām un skolēnu ap-
balvošanu par paveikto. 

Juris Roga, autora foto 

izglītība

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 16. ap-
rīlī notika seminārs „Pieaugušo izglītības 
vajadzības un iespējas”, kurā piedalījās 
novada pašvaldības, izglītības iestāžu un 
nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas ie-
saistīti pieaugušo izglītības īstenošanā. 

Klātesošie diskutēja par pieaugušo izglītības līdz-
šinējo praksi, mērķa grupām un iespējām, novadam 
iekļauties vienotā valsts pieaugušo izglītošanas sistē-
mā pretstatā pašreizējai pieredzei, kad Krāslavā pie-
augušos apmāca savstarpēji nekoordinēti un mainīgi 
pakalpojumu sniedzēji, nereti nenodrošinot kvalitāti, 
kāda būtu nepieciešama, apmācot pieredzējušus sa-
vas nozares profesionāļus. 

Spriežot par pieaugušo apmācības saturu, kurš šo-
brīd ir pieprasīts, krāslavieši atzina, ka joprojām ir 
nepieciešama latviešu valodas un angļu valodas ap-
mācība, turklāt savas zināšanas vēlas uzlabot gan cil-
vēki ar pamata, gan augstāko izglītību. Tas saistīts ar 
iepriekš iegūto zināšanu vājināšanos, jo trūkst vides 
valodas praktizēšanai ikdienā, turklāt tas attiecas ne 
vien uz angļu, bet atsevišķos kolektīvos arī uz lat-
viešu valodu. Aktuāla ir arī vajadzība pēc izglītības 
programmām, kas atvieglotu uzņēmuma dibināšanu 
un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra 
„Mūsmājas” vadītāja Ērika Geka runāja par aizvien 
pieaugošu vajadzību pēc apmācību programmām, 
kas sniegtu atbalstu to profesiju pārstāvjiem, kuru 
darbs saistīts ar izdegšanas sindroma risku – piemē-

ram, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, policis-
tiem u.c. 

Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītāja Lidija Miglāne atzina, ka  viņas 
vadītajā struktūrā šobrīd nav resursu, lai uzņemtos 
arī pieaugušo izglītības darba organizēšanu, un būtu 
nepieciešams atrast veidu, kā apmaksāt vismaz vie-
na pieaugušo izglītības koordinatora darbu. Biedrību 
„Krāslavas rajona partnerība” un „Mūsmājas” pār-
stāvji apliecināja, ka pieaugušo izglītības koordinā-
ciju varētu uzņemties arī kāda no nevalstiskajām or-
ganizācijām, kas labi pārzina sociālo un darba tirgus 
situāciju Krāslavā un blakus esošajos novados.

Seminārs „Pieaugušo izglītības vajadzības un ie-
spējas” Krāslavā notika Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koor-
dinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo 
izglītības jomā” ietvaros. Minētais IZM un Eras-
mus+ projekts šogad turpina apjomīgo Eiropas Ko-
misijas līdzfi nansēto projektu „Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īs-
tenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. 
Martam  un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, vei-
dojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.

Daina Jāņkalne,
IZM un Eiropas Komisijas projekta 

„Nacionālie koordinatori Eiropas programmas 
īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” 

komunikāciju koordinatore

KRĀSLAVĀ VĒRTĒ 
NOVADA IESPĒJAS

 PILNVEIDOT PIEAUGUŠO
 IZGLĪTĪBAS PRAKSI

Šogad, lai iemūžinātu šo dienu, kurā mūsu pil-
sētai apritēja 92 gadi, Krāslavas Kultūras namā 
tika sarīkota foto izstāde „Kad zib Krāslava dienu 
skrejā”, kurai savus darbus iesniedza vairāki au-
tori - krāslavieši Anatols Kauškalis un Aleksejs 
Gončarovs, kā arī Tautas foto studijas „Bauska” 
fotogrāfi : Ģirts Donerblics, Linda Kaufmane, Mā-
ris Kreitenbergs, Arnis Indriks, Jadviga Šlosberga, 
Aleksandra Zīverte. Visas izstādes bildes stāsta 
par mūsu pilsētu un iedzīvotājiem. Baušķenieki 
izstādes atklāšanā nepiedalījās – viņi Krāslavu ap-
ciemos vēlāk. Jāatzīmē, ka sākotnējā iecere bija 
veidot izstādi, izmantojot tikai Tautas foto studijas 
„Bauska” autoru darbus, bet izstādes veidošanas 
laikā plāni mainījās, piedāvājot mums daudz pla-
šāku skatu uz pilsētu.

Izstādes atklāšanas pasākumu ar skaistām dzies-
mām bagātināja Krāslavas Mūzikas skolas vokā-

lais ansamblis „Krāslaviņa” (kolektīva vadītāja 
Olga Grecka), kas Krāslavas slavu nesis tālu pāri 
novada un valsts robežām, un arī šim gadam ko-
lektīvam ir lieli plāni. Par ko pilsētas dzimšanas 
dienai veltītajā pasākumā varētu dziedāt „Krāsla-
viņa”? Atbilde ir - par visu! Bet pirmā dziesma, 
protams, ir par Daugavu – muzikāls sveiciens 
Krāslavai, kuru no nevienam neatminamiem lai-
kiem rotā tautas likteņupe. 

Lai sajūtas būtu pilnīgas, Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs bija sarūpējis video- prezentāciju 
par Krāslavu, bet muzeja darbiniece Baiba Mat-
vijenko klātesošajiem veica īsu ekskursu pilsētas 
vēsturē. Pēc tam vārds tika dots izstādes darbu au-
toriem un sveicējiem. 

Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto

KRĀSLAVAI APRITĒJUŠI 92 GADI!
1923. gada 16. aprīlī Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu par pilsē-

tas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam. Līdz ar to 16. aprīlis tiek svinēts kā Krāslavas 
dzimšanas diena.



4 Kraslavas Vestis

intervija

- Kas īpašs piemīt konkursam „Iedzī-
votāji veido savu vidi”, ja tas arvien tur-
pinās un iedzīvotāju interese neizsīkst?

 - Šī konkursa pamatbūtība ir tāda, ka 
tiek piešķirts fi nansējums tieši iedzīvotā-
ju iniciatīvām – tam, ko viņi paši ir izdo-
mājuši realizēt, tam, ko viņiem ir būtiski 
sakārtot apkārtējā vidē, kas neapšaubāmi 
ietekmē mūsu dzīves kvalitāti ārpus čet-
rām sienām. Svarīgs ir gan pagalms, kur 
satikties ar citiem iedzīvotājiem, gan ro-
taļu laukums bērniem, gan sakopta baz-
nīcas teritorija utt. Svarīgs moments – 
iedzīvotāji paši izdomā, ko tai vai citai 
iedzīvotāju grupai, kurā viņi apvienoju-
šies, ir svarīgi paveikt savas dzīvesvides 
uzlabošanā, un fi nansējums tiek piešķirts 
tikai materiāliem. Līdz ar to iedzīvotāju 
iniciatīvas īstenošanas princips ir - darām 
paši! Tas ir brīvprātīgais darbs - vai nu 
uztaisa vienu lielu talku, kuras laikā tiek 
kaut kas sakārtots, vai arī ieplānotais tiek 
paveikts ilgākā laika posmā. 

Ļoti svarīgs aspekts, ka projektus šim 
konkursam var iesniegt ne tikai reģistrē-
tas biedrības, bet iesniedzējs var būt arī 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa. Tas ir liels 
pluss, jo nereģistrētai iedzīvotāju grupai 
ir samērā ierobežotas iespējas startēt ci-
tos konkursos. Bet šajā gadījumā var 
vienkārši sanākt kopā vienas mājas ie-
dzīvotāju grupa un īstenot savu izloloto 
ideju. Septiņu gadu pieredze liecina, ka 
mums ir bijuši tādi iedzīvotāji, kuri pro-
jektus raksta katru gadu, bet ir arī tādi, 
kuri vienreiz pamēģina un secina, ka tas 
viņiem ir par grūtu. Kādam nesokas pro-
jekta dokumentācijas rakstīšana, kādam 
ir grūtības ar īstenošanu, jo tas tomēr 
prasa laiku un darbu, papildus materiālus. 
Bet, neraugoties ne uz kādām grūtībām, 
visi savus uzsāktos projektus ir veiksmīgi 
pabeiguši. Ļoti priecē tas, ka parasti 90% 
gadījumu tiek izdarīts vairāk, nekā pro-
jektā ieplānots. Azarts par to kopā būšanu 
un kopā strādāšanu parasti ir tik liels, ka 
cilvēki grib izdarīt vairāk un vairāk. Pie-
mēram, ja sākotnēji ir plānots nokrāsot ti-
kai šūpoles un ierīkot smilšu kasti, parasti 
izdomā, ka vēl vajag ierīkot soliņu, iestā-
dīt puķes un vēl ko uzlabot. Procesa gaitā 
notiek iekšējās pārvērtības un cilvēki sāk 
domāt plašāk: „Ā, sakārtojām te skaisti, 
jāsakārto arī blakus.”

Ja konkrēti par grupām, tad tās mums 
bijušas dažādas: gan biedrības sniedza un 
realizēja projektus, gan katrā pagastā, cik 
nu kur vairs ir palikuši iniciatīvas bagāti 
iedzīvotāji, atrodas kāda aktīvāka cilvēku 
grupiņa, kas katru gadu iesniedz projek-
tus.

- Ja atmiņa neviļ, pirmie projekti ne-
gāja viegli. Ir kaut kas mainījies? 

- Cik nu viegli vai grūti, bet konkurss 
uz fi nansējumu projektiem mums bijis 
vienmēr, arī pirmajos trijos gados, kad fi -
nansējums nāca no KNHM fonda. Tālāk 
pašvaldība ir sniegusi savu līdzfi nansēju-
mu, redzot, ka šī iniciatīva ir atbalstāma. 
Ja šo gadu laikā fi nansējums tika iedalīts 
10 projektiem, tad iesniegti parasti tika 
20-25 projekti. Atbalstīti parasti tiek kādi 
12-15, jo dažos varbūt budžetiņš nav tik 
ideāls, kaut ko var „nogriezt”. Bet nekad 
nav bijis tā, ka nauda paliek pāri. Ļoti 
grūti ir salīdzināt, ar ko bērnu spēļu lau-

kums, piemēram, Kombuļos labāks par 
bērnu spēļu laukumu Robežniekos vai vēl 
kādā pagastā. Tā ir iedzīvotāju ideja, un 
viņi paši uzskata, ka tas konkrētā vietā 
ir vajadzīgs. Citās pašvaldībās, kur man 
palikuši kolēģi no KNHM laikiem, pie-
mēram, Limbažos, iedzīvotāju grupas un 
biedrības iesniedz pat 50 projektus. Tad 
arī paliek rūgtas mieles: projekts netiek 
atbalstīts tāpēc, ka nav fi nansējuma, bet 
cilvēki, kuri savu ideju uzlika uz papīra 
un cerēja realizēt, negatīvo lēmumu uz-
tver tā, ka pats projekts ir slikts un nolemj 
vairāk nerakstīt. Cenšamies nepieļaut 
šādu situāciju.

- Kas ir aktīvākie mūsu novadā? 
Kāda tematika projektos ir dominēju-
si?

- Laika posmā no 2009. līdz 2014. ga-
dam realizēto projektu sarakstā tikai ap-
tuveni var saprast, kādi darbi visvairāk 
dominē, bet tajā var redzēt projektu ak-
tīvākos realizētājus pilsētā un pagastos. 
Sešu gadu laikā realizēti kopā 96 projek-

ti, tai skaitā 54 projekti pilsētā (līderis – 
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas 
centrs „Mūsmājas”), 42 - pagastos (līde-
ris Ūdrīšu pagasts). Līdz ar to neatkarīgi 
no tā, kuri no 18 projektiem tiks apstipri-
nāti šogad, mēs pārkāpsim 100 projektu 
slieksni! Ja katrā projektā jābūt iesaistī-
tiem vismaz 10 cilvēkiem, tad iedomājie-
ties vien, cik ļoti daudz cilvēku jau līdz 
šim ir strādājuši kopā plecu pie pleca un 
saviem spēkiem paveikuši to, ko paši vē-
lējās!

Daudzus gadus projektus ir iesniegu-
šas mūsu pilsētas abi lielākie dievnami: 
Krāslavas Svētā Ludvika Romas kato-
ļu baznīca un Krāslavas Sv. Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo baznīca. Vienmēr 
aktīvas ir skolu un pirmsskolas iestāžu 
atbalsta grupas. Ja tā ir pagasta aktīvistu 
grupa, tad viņi cenšas iekopt vidi pagasta 
centrā, izveidot atpūtas vietas un bērnu 
rotaļu laukumus. Ļoti inovatīvu ideju nav 
daudz, pamatā projekti veltīti vides uz-
labošanai, kur cilvēki dzīvo. Svarīgi jau 

ir, kā veikums kopumā izskatās, lai tas ir 
funkcionāls un ilgmūžīgs. Tam nevajag 
lielas inovācijas. No inovatīvākajiem pro-
jektiem nāk prātā projekts, kad Krāslavas 
mākslinieki apgleznoja lielus akmeņus un 
pa pilsētu izveidoja veselu maršrutu, lai 
ģimenes ar bērniem tos meklētu. Tas pati-
ka ļoti daudziem, bija arī daudz pozitīvu 
komentāru sociālajos tīklos.

- Starp citu, izņemot pirmsākumus, 
tālākajos gados projekti sadalās līdzī-
gā proporcijā starp pilsētu un laukiem. 
Kā veidojas šāds sadalījums?

- Pirmsākumos projekti bija pilsētā, 
pagasti pienāca klāt pēc administratīvi 
teritoriālas reformas. Šī proporcija nav 
mākslīgi izveidota, tā izveidojies dabīgi. 
Mums vienkārši tā ir sanācis, ka aptuveni 
pusi projektu iesniedz no pilsētas un pusi 
- no pagastiem. Ja vieni pagasti bija aktīvi 
pirmajos gados, tad citi tikai tagad. Pie-
mēram, Izvaltas pagasta iedzīvotāji šogad 
iesniedza trīs projektus, lai gan pirmajos 
gados no Izvaltas nesaņēmām nevienu. 

- Vai no jau realizētajiem 96 projek-
tiem visi ir dzīvi un funkcionējoši, vai 
ir tādi, kas jau visu aizmirsti?

- Ikdienā braucot garām tām vietām, 
kur projekti realizēti, redzu, ka lielāko-
ties viss funkcionē. Man patīk, ka cilvēki 
ļoti piedomā pie tā, ko viņi plāno paveikt. 
Piemēram, Kombuļos ir interesanta pus-
saliņa, ir arī afi šu stends, aka, viss iz-
veidots vienā stilā un pat nepateiksi, ka 
patiesībā tur realizēti trīs dažādi projekti. 
Tas ir svarīgi, lai mazie projektiņi kopā 
rada vienotu stilu, kompozīciju, kom-
pleksu. 

- Vai tiešām vienmēr viss ritēja gludi?
- Augstkalnē man stāstīja: „Mēs strādā-

jam, citi iet garām un smīn!” Tāda ir daļa 
mūsu sabiedrības, ko lai dara, bet patie-
sībā nopietnu problēmu nav bijis. Vienī-
gais, kas pastāvīgi ir jāatgādina projekta 
realizētājiem - atskaitei jāpievieno klāt 
fotogrāfi jas, kurās attēlota situācija pirms 
projekta uzsākšanas, pats darba process 
un galarezultāts. 

- Laika gaitā projektus konkursam 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” fi nansēja 
no dažādiem avotiem. Kad šis fi nansē-
jums bija vislielākais?

- Kad tas viss tikai sākās Krāslavā. 
Pirmajā gadā KNHM katram projektam 
piešķīra 1000 eiro, pēc tam pāris gadus 
tie arvien bija 1000 eiro, bet jau kopā ar 
domes līdzfi nansējumu, bet tagad ir tikai 
domes fi nansējums - 600 eiro projektam. 
Taču es zinu, ka arī pagastu pārvaldes 
sniedz savu atbalstu, citreiz naudā, citreiz 
– graudā. Arī vietējie uzņēmēji ir atsaucī-
gi -  kāds atved grants kravu, kāds citādi 
palīdz. Tādejādi nevar sacīt, ka būtu kra-
si sarucis fi nansējums, bet mazāks tas ir 
gan. Protams, sava loma ir arī tam, ka par 
vienādu naudas summu pirmajos gados 
izdarīt varēja vairāk, nekā tagad. 

Šo visu projektu obligāta komponente – 
darām paši! Mums ir bijuši pāris projekti, 
kad tika šūti tērpi kolektīviem, bet gal-
venā ideja – darām paši – tika saglabāta. 
Nopirka materiālu un šuva paši. Vienkār-
ši nopirkt gatavus tērpus – nē, neko tādu 
šajā projektu konkursā neatbalsta. Man 
personīgi patīk jauniešu projekti, kuros 
strādā jaunieši un realizē savas ieceres. 
Piemēram, hokeja laukums Augstkalnē, 
kur lielajā vasaras karstumā viņi čakli 
strādāja ilgas stundas. Ja to darītu fi rma, 
cena būtu tūkstošos eiro, bet jaunieši visu 
paveica ar nelielu naudu un savu darbu.

- Paldies par interviju!
Juris Roga

NO SAPŅA LĪDZ 
ĪSTENĪBAI

 VIENS SOLIS

Šogad konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” Krāslavas novadā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi, to-
starp 10 projekti no pagastiem un 8 projekti no Krāslavas. Kopējais no programmas pieteiktais finansējums ir 
9731 EUR, savukārt pašvaldības budžetā šī konkursa īstenošanai ir paredzēti 7000 EUR. Krāslavā un novadā rit 
jau septītais šī konkursa projektu realizācijas gads. 

Uz interviju par šo sabiedrībai nozīmīgo tēmu aicināju Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāju 
Ināru Dzalbi, kura ir stāvējusi pie konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” šūpuļa Krāslavā, kad iedzīvotājus pašu 
spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti pēc Ināras ielūguma atbrauca aicināt Nīderlandiešu apvie-
nības „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) pārstāvji. 
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Jāzeps nāca pasaulē kā astotais 
bērns saviem vecākiem, var sa-

cīt, visnotaļ zīmīgā datumā – svēt-
dien, 1950. gada 9. aprīlī, kad katoļi 
un pareizticīgie Lieldienas svinēja 
vienā dienā. Viņa vecāki un lielākā 
daļa radu ir poļi, kuri auga Latvijā 
un strādāja Latvijas valsts labā. Jā-
zepa izglītošanās sākās Kazimiro-
vas skolā, vēlāk mācījās Andrupe-
nes skolā un Dagdas astoņgadīgajā 
skolā. Tā kā agri kļuva bārenis, viņš 
faktiski izauga pie mātes brāļa, prā-
vesta Jāņa Ķiseļevska, kurš neap-
šaubāmi atstāja ietekmi uz jaunieša 
uzskatu veidošanos. Šis dzīves fakts 
padomju varas gados Jāzepam sa-
gādāja ne mazums raižu, savukārt 
Latvijai atgūstot neatkarību, tas vi-
ņam ļāva izpaust pilnībā visas savas 
spējas un talantus.

Par savu izvēlēto dzīves ceļu Jā-
zeps milzīgi pateicīgs vēl diviem 
cilvēkiem, viens no tiem ir bijušais 
padomju saimniecības „Andrupe-
ne” direktors Jānis Brils, kurš Jāze-
pam burtiski ielika mutē kultūrdar-
binieka profesiju. 

„Atgriezies mājās pēc dienesta 
armijā, es strādāju celtniecībā, taču 
aktīvi piedalījos visos kultūras pasā-
kumos, pulciņos, koncertos utt., lai 
arī no centra dzīvoju patālu – četrus 
kilometrus,” Jāzeps dalās atmiņās. 
„Vakaros pēc darba skrēju uz mē-
ģinājumiem, visu savu brīvo laiku 
veltīju kultūrai. To redzēdams, Jānis 
Brils man sacīja, ka sovhozā būvēs 
jaunu kultūras namu, un 1970. gadā 
nosūtīja mani uz Rīgas Kultūras un 
izglītības darbinieku tehnikumu, 
kur studēju režijas nodaļā, bet saim-
niecība maksāja man stipendiju. 
Andrupenē atgriezos jau kultūras 
darba speciālists un režisors, četrus 
gadus nostrādāju par Andrupenes 
kultūras nama vadītāju. Brila kungs 
ieraudzīja manī īsto dzīslu, kas pali-
ka par manu mūža darbu. Ne visiem 
dzīvē tā veicas, un esmu viņam pa-
teicīgs līdz mūža galam, jo ne tikai 
nosūtīja mācīties, bet arī nostipri-
nāja mani šajā darbā, kuram veltīts 
mūžs!”

No sava dzimtā ciema Jāzeps 
pavisam aizbrauca 1978. 

gada februārī, lai sāktu darba gai-
tas Krāslavas Kultūras namā, un 
tieši Krāslavai viņš ir atdevis darba 
mūža lielāko daļu – vairāk nekā 35 
gadus! Viņš ir neizmērojami patei-
cīgs Krāslavai un atzīstas, ka tolaik 
ļoti baidījās mainīt darbavietu: „Ar 
bailēm gāju uz Krāslavu, ar bai-
lēm, jo nezināju, kā man te klāsies? 
Andrupenē jutos kā mājās - visi pa-
zīstami, visi savi, visi nāca palīgā 
vienalga kādā jautājumā.”

Jaunajā kolektīvā viņš iekļāvās 
viegli, jo šeit satika atsaucīgus cil-
vēkus, tomēr strādāt nebija viegli. 
Ja Andrupenē viņš bija pats sev no-
teicējs, tad pilsētā katru rīcību, kat-
ru scenāriju vajadzēja saskaņot ar 
rajona partijas komiteju. Palīdzēja 
kultūras nodaļas vadītāja Rita Bar-
ča – vēl viens liktenīgs cilvēks viņa 
mūžā. Jāzeps pats tēlaini izsakās, ja 
Brils viņam ir kā otrs tēvs, tad Rita 
bija kā otra māte, kura jauno un 
tolaik vēl nepieredzējušo kultūras 
darbinieku izvadāja pa šķautņai-
niem akmeņiem nobērtajiem kultū-
ras ceļiem un taciņām. 

Jāzeps: „Rita bija apveltīta ar labu 
priekšnojautu, viņa saprata daudz 

vairāk nekā es ar saviem augstskolu 
diplomiem (Jāzeps savulaik ir iestā-
jies arī Maskavas Kultūras institūtā 
un sekmīgi pabeidzis studijas). Rita 
nebija beigusi augstas skolas, bet 
viņa bija apveltīta ar augstu intelek-

tu un iemācīja man kultūras darba 
jēgu. Viņa juta, saprata, zināja - mēs 
vairākos jautājumos varējām karsti 
un ilgi strīdēties, taču šos strīdus 
vienmēr uzvarēja Rita. Viņa, pro-
tams, arī daudz cieta manis dēļ no 
partijas komitejas darbiniekiem. 
Bija brīdis, kad es gribēju braukt 
projām no Krāslavas. Toreiz ilgi ar 
viņu runājām, un viņa man pasnie-
dza savu sirdi uz delnas. Tas tā tie-
šām bija!”

Padomju varas gadi Jāzepam 
patiesi nebija viegli, jo tie bija 

totālas kontroles un komunistiskās 
ideoloģijas gadi, kas neiederējās 
viņa izpratnē par cilvēkiem, noti-
kumiem un lietām. Tajā, ko Jāzeps 
iemācījās, pavadot laiku kopā ar 
mammas brāli - prāvestu Jāni Ķi-
seļevski Preiļu rajona Pieniņos, 
kuram arī bija sava milzīga loma 
Jāzepa dzīvesceļā.

„Vecāki man nomira agri, tālab 
augu pie mammas brāļa un prāves-
ta dzīves redzējums nopietni mani 
ietekmēja,” turpina Jāzeps. „Ja viņš 
mani būtu kādreiz pasaucis un aici-
nājis turpināt dzimtas ceļus, es aiz-
ietu mācīties par garīdznieku. Bet 
viņš ļāva man iet pašam savu ceļu. 
Jānis Ķiseļevskis ir mans mūža 
audzinātājs, kuram pateicoties es 
ieguvu ticību Dievam, to nosargā-
ju visus padomju varas gadus, un 
Dievs nepameta mani. Studiju laikā 
katru svētdienu braucu pie onkuļa 
uz Preiļu rajona Pieniņiem. Taču šis 
dzīves fakts padomju varas gados 
man ļoti kaitēja. Es, ideoloģiskais 
darbinieks, un tiekos ar prāvestu! 
Man, protams, jautāja, ko tur daru, 
par ko runāju un daudz ko citu. 
Darba apstākļi padomju gados bija 
skarbi, un to laiku varu salīdzināt ar 
staigāšanu pa naža asmeni - ne tāds 
pagrieziens, ne tāds vārds, kāda ne-
veikla sakritība un visam beigas! 
Toties kultūrai pastāvēt padomju 
laikā bija vieglāk, jo valsts to labi 
fi nansēja. Kardinālas pārmaiņas 
iestājās, kad Latvija atguva neatka-
rību, un turpmākos gadus es rakstu-
rotu kā iespējām bagātus.”

Vienubrīd liktenim labpatikās 
pārbaudīt Jāzepu, dodot viņam ro-
kās varas grožus – 1990. gadā viņš 
tika ievēlēts rajona padomē, kur 
strādā par priekšsēdētāja vietnieku. 
Kultūras darbā viņš atgriezās tikai 
1994. gadā kā kultūras nama direk-
tors. Kad viņa saulē aizgāja Valsts 
kultūras inspektore Rita Barča, viņš 
sāka pildīt šos amata pienākumus. 
Taču drīz šo štata vienību likvidēja, 
valstī ritēja administratīvi teritoriālā 
reforma, un Jāzepu pašvaldība pie-
ņēma darbā par Krāslavas novada 
domes kultūras darba speciālistu.

Par savu mūža lielāko veikumu 

Jāzeps uzskata gadiem koptās at-
tiecības ar cilvēkiem. Neapstrīdams 
fakts - tās viņam ar visiem ir labas, 
un visi cilvēki viņu pieņem. Ja runā-
jam par taustāmākām lietām, tad tās 
vispirms saistās ar profesionālo dar-

bību. Bija gan skeči, gan citi iestu-
dējumi, bet režisors Jāzepā īstenojās 
ar trīs lielām izrādēm. Visupirms 
viņa atmiņā ataust Maskavas Kul-
tūras institūtā aizstāvētais diplom-
darbs, kurā ir ieguldījis milzums 
darba un spēka. Tika iestudēta mol-
dāvu dramaturga Jona Druces luga 
„Svēto svētums.” Atkal Jāzepu iz-
sauca uz partijas komiteju, jo atkal 
skan vārdi „svētais”, „svētums” un 
to atkal viņam pārmet. Pašu darbu 
partijnieki nelasīja, viņiem nebija 
interese to darīt, un viņus nesaistīja 
tās problēmas. Lugas iestudēja krie-
viski, izmantojot tās iespējas, kas 
tajā laikā bija Krāslavā. Toreiz Jāze-
pa vadībā darbojās krievu dramatis-
kais kolektīvs. Arī luga „Paskaties, 
kas ir atnācis!” tika iestudēta pirms 
Atmodas gadiem. Lugai ir spēcīgs 
zemteksts, savu aktualitāti tā nav 
zaudējusi arī atjaunotajā Latvijas 
brīvvalstī. Trešā Jāzepa iestudētā iz-
rāde ir Alekseja Dudareva „Slieks-
nis” -- arī dziļiem simboliem piepil-
dīta luga, kurā ir stāsts par cilvēku, 
kurš pārkāpj slieksnim...

Deviņdesmitajos gados 
Krāslavā divas reizes notika 

Jāzepa iedibināts unikāls konkurss 
„Latgales Zeltene” un „Latgalietis”. 
Nekur citur šāda konkursa nebija, 
tikai pēc tam radās skaistuma kon-
kursi, kuri ne tuvu nebija tik emo-
cionāli bagāti un dāsni. Jāzeps atce-
ras, ka konkursa „Latgales Zeltene” 
un „Latgalietis” pirmās zvaigznes 

bija Rita Vaišļa (meitas uzvārdā 
Stepiņa) no Dagdas un Imants Sli-
šāns no Balviem. Konkursa izmak-
sas bija visai dārgas tiem laikiem, jo 
katram fi nālistam dāvināja pa velo-
sipēdam, bet uzvarētājiem - tautas 

tērpu un arī pa kādai citai dārgai 
mantai. Tāpat īpaši mīļi Jāzepam 
ir vēl vairāki pasākumi: „Daugavas 
balsis”, Dzejas dienas, mākslas iz-
stādes un Dziesmu un deju svētki, 
Gurķu svētki un citi pasākumi, pie 
kuru realizācijas viņš daudz strādā-
jis gan pats, gan kopā ar kolēģiem. 
Jāzeps īpaši uzsver, ka Krāslavas 
Kultūras namā vienmēr bijis ļoti 
saliedēts un atbildīgs kolektīvs, 
kura radošums bija un ir prātam 
neaptverams. Tas ļāva izdzīvot pat 
vissarežģītākajos laikos. Savukārt 
saimnieciskajās lietās ne viss ritēja 
gludi, un Krāslavas Kultūras nama 
direktoram reiz nācās pieņemt sma-
gu lēmumu par milzīgo logu aiz-
mūrēšanu skatītāju zālē, lai telpā 
kaut nedaudz kļūtu siltāk. Šīsdienas 
kultūras nams Jāzepam direktora 
amatā bija nepiepildāms sapnis, tā-
lab viņš ar baltu skaudību raugās uz 
tagadējiem iestādes darbiniekiem.

Jāzeps: „Iespējas šodien ir 
burvīgas - pasakains kultū-

ras nams, kas mūsu pilsētai ir nā-
cis pateicoties tam, ka pašvaldībai 
vienmēr bijusi interese šo ēku izre-
montēt un savest pienācīgā kārtībā. 
Būdams Saeimā, Gunārs Upenieks 
panāca līdzekļu iedalīšanu remon-
tam, bet sanāca tā, ka to naudu 
mums atņēma un viss bija jāsāk no 
gala. Atkal meklēja naudu, rakstīja 
projektus, un, ieguldot pa kripatiņai, 
veicot remontu pēc remonta, pama-
zām kultūras nams ieguva tagadējo 

veidolu. Vienīgi es jau nebiju iestā-
des vadītājs, jo strādāju citā darbā. 
Taču man ir liels prieks, ka kultūras 
nams beidzot atbilst šim vārdam vi-
sās nozīmēs!”

Vietējie poļi Jāzepam ir uzti-
cējuši Krāslavas poļu bied-

rības vadīšanu, kurā apvienojušies 
56 aktīvākie poļu tautības ļaudis. 
Tiesa, viņu kopējais skaits pilsētā, 
protams, ir lielāks, bet ne visi var 
būt aktīvi biedri. Biedrības loma 
pilsētas dzīvē ir visai liela, patei-
coties tās darbam, veidojas pašval-
dības kontakti ar Poliju, tie ir liet-
derīgi un svarīgi. Piemēram, nesen 
novada zemnieki brauca pieredzes 
apmaiņā uz Ļubļinu. Gada sākumā, 
5. janvārī, Krāslavas Katoļu kapsētā 
notika Latgales atbrīvošanas operā-
cijas 95. gadadienas piemiņas pa-
sākums par godu Latvijas brīvības 
cīņās kritušajiem poļu karavīriem, 
kurā piedalījās Latvijas aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis, Polijas 
Aizsardzības ministrijas un Polijas 
vēstniecības Latvijā pārstāvji. 

Jāzepam sokas kontaktu dibinā-
šana jebkurā līmenī, attiecībās ar 
cilvēkiem viņam netraucē ne gadu 
starpība, ne domu dažādība, nekas. 
Jāzepam piemīt māksla runāt at-
vērti, sirsnīgi un pārliecinoši par to, 
kas tajā brīdī ir ļoti svarīgs. Ne velti 
tieši viņam ir uzticēta kontaktu ra-
šana, izveide un nostiprināšana arī 
ar Krieviju un Baltkrieviju. Viņam 
ļoti rūp, lai novada kolektīvi varē-
tu izbraukt ar vieskoncertiem ārpus 
valsts robežām, prezentēt Krāslavu 
un Latviju citām tautām. Jāzeps 
apgalvo, ka visi kultūras darbinie-
ki pilsētā un novadā strādā ar lielu 
sirds degsmi. Jāzeps pārdzīvo, ka 
pašvaldība nevar atļauties aizvest 
uz ārzemēm vairāk kolektīvu, arī 
tālab katrā pagastā notiek pašdarb-
nieku atskaites koncerti, kuri ir gan 
kā pateicība par kopīgu darbu, gan 
saliedē kolektīvus. 

Domājot par citiem, viņš neaiz-
mirst veltīt laiku arī sev tuviem 
cilvēkiem: sievai Ērikai un diviem 
bērniem - Kristīnei un Jānim. Pēdē-
jā laikā Jāzeps ir pievērsies dzimtas 
saknēm un baznīcu grāmatās meklē 
ziņas par saviem radiem, lai varētu 
sakārtot viņu atdusas vietas.  Šķiet, 
ka savā ilgajā darba mūžā Jāzeps 
ir paveicis visu iespējamo un ne-
iespējamo, bet izrādās, ka vismaz 
viens nopietns darbs vēl gaida. Pro-
ti, Krāslavas kolektīviem nav savs 
tautas tērps, jo līdz pat šim laikam 
neviens nav dziļāk papētījis šo jau-
tājumu.

„Gatavojot pasākumus, analizējot 
notikušos, vienmēr domāju, kāpēc 
man vispār vajadzēja saistīt savu 
dzīvi ar kultūru,” Jāzeps atbild uz 
jautājumu - vai nenožēlo savulaik 
izdarīto izvēli? „Kāds vienmēr kaut 
ko nokavē, kāds saslimst, kaut kas 
neizdodas, kā plānots, kaut kas ne-
paredzēts notiek, jo šajā darbā vien-
mēr esi saistīts ar cilvēkiem, kuriem 
nav pienākums būt klāt, kā likts. Bet 
paiet gadi, paiet mūžs un saproti, ka 
darīt šo darbu bija liela veiksme un 
laime.”

Juris Roga,
foto no J.Dobkeviča  

personīgā arhiva

 LIELA VEIKSME UN LAIME
Pavisam nesen 65 gadu jubileju nosvinēja Krāslavas novada domes kultūras darba spe-

ciālists Jāzeps Dobkevičs, kura dzīvesstāsts ir bagāts daudziem spilgtiem notikumiem, 
un viņam līdzās vienmēr bija pa kādai spilgtai personībai, kuru spēcīgā aura atstāja 
neizdzēšamas pēdas mūsu jubilāra sirdī un dvēselē.
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jauniešu lietas

 PIRMĀ REIZE IR VISGRŪTĀKĀ
17. aprīlī pirmo reizi notika ierindas skate Varavīksnes 

vidusskolā. Skatē piedalīties bija aicināti pilsētas skolu 5.-
8. klašu audzēkņi. Šādu pasākumu organizēt biju domājis 
vēl novembrī, bet, kad uzzināju, kas būs nepieciešams, no-
lēmu, ka atlikšu to uz pavasari. 

Sākumā visu nepieciešamo apspriedām ar skolotājiem, kas plānoja bēr-
nus gatavot skatei, tad tika izstrādāts nolikums, vērtēšanas kritēriji. Lielu 
paldies saku skolotājiem, kas mācīja, nodarbojās un centās labi sagatavot 
bērnus ierindas skatei. Protams, arī pats apmeklēju skolas un rādīju, kā 
pareizi jāsoļo, laboju kļūdas. Bet tas, ko es redzēju nodarbībās, bija pavi-
sam maza daļa no tā, ko es ieraudzīju skates dienā sporta zālē.  

Trīs pilsētas skolas – Varavīksnes vidusskola, Krāslavas pamatskola 
un Krāslavas Valsts ģimnāzija – gatavoja savus skolēnus skatei. Jāsa-
ka, ka nolikumā bija minēts, ka komandā jābūt vismaz 8 skolēniem un 
komandierim, bet bija komandas, kurās piedalījās visa klase. Un tas 
priecēja, jo, piekrītiet, ka ir atšķirība – iemācīt astoņus skolēnus no 
klases vai arī visu klasi soļot. Galarezultātā skatē piedalījās septiņas 
komandas (četras zēnu komandas no Varavīksnes vidusskolas, divas 5. 
klašu komandas no Krāslavas pamatskolas un viena 7. klases komanda 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas). 

Pēc apsveikuma runas komandu kapteiņi izlozēja kārtas numurus, un 
skate varēja sākties. Un sākties ar pārsteigumu – mūsu jaunsargi pirmo 
reizi Krāslavā parādīja defi lē ar ieročiem. Jāatzīstas, ka to iemācīties 
jauniešiem nenācās tik viegli – gan scenārijs, gan mūzika, gan precizi-
tāte, gan smagie ieroči – tas viss prasīja lielu uzcītību un gribasspēku. 

Žūrijā tika aicināti piedalīties 35. NBN bataljona seržante Kristīne 
Klauže, Krāslavas policijas pārstāvis majors Ainārs Tračums un Vara-
vīksnes vidusskolas vēstures skolotājs Andrejs Jakubovskis. Biju kopā 
ar žūriju un novēroju, cik sarežģīts uzdevums viņiem bija uzticēts. Sko-
lēni ļoti centās. Vieniem veicās vairāk, citiem mazāk, bet patriotisma 
stīga noteikti ieskanējās ikvienā sirsniņā. 

Pasākuma beigās bērniem tika pateikti pateicības vārdi, kā arī tika 
pasniegtas saldās dāvanas. 

Paldies Krāslavas policijai, kas deva iespēju katram bērnam personīgi 
saņemt atstarojošus elementus, bet labākajām pirmajām trim vietām – 
atstarojošās vestes. Paldies fi rmai „Krāslava D” par garšīgajām salda-
jām balvām.

Dzintars Patmalnieks, jaunsargu instruktors

TŪRISMA INFORMĀCIJAS
 CENTRS PIEDĀVĀ

 Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrs 
informē par darba laiku tūrisma sezonā (1. maijs – 30. septembris):

pirmdiena - piektdiena: 9.00 – 18.00,
sestdiena – svētdiena: 10.00 – 19.00.
Centrs piedāvā:
- tūrisma informāciju par Krāslavas novada, Latgales un citu Latvijas 

reģionu tūrisma piedāvājumiem;
- Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustāciju, pusdienas un va-

kariņas, tematiskās nodarbības interesentu grupām (pēc pasūtījuma);
- gida pakalpojumus un individuālo maršrutu izstrādi;
- suvenīrus ar Krāslavas un Latgales simboliku (magnētiņus, skatu 

kartiņas, krūzes, atslēgu piekariņus, pildspalvas), Krāslavas novada un 
citu Latgales novadu amatnieku un mājražotāju produkciju (zāļu tējas, 
linsēklu eļļu, dabīgās sulas, amatnieku izstrādājumus).

JAUNUMS! Sākot ar 2. maiju, centrā varēs iegādāties Z/S „Ba-
gātības” (Indras pagasts) svaigi ražotu mājas sieru, kā arī Latgales 
speķi un citus melnajā pirtī kūpinātus gardumus, ko piedāvā bied-
rība „Latgolys golds” (Rēzeknes novads).

Laipni aicinām visus krāslaviešus un pilsētas viesus 2. maijā no 
plkst. 11.00 līdz 13.00 uz Latgales kulinārā mantojuma degustāciju 
(mājas siers, Latgales speķis un citi melnajā pirtī kūpināti gardu-
mi, pašcepta maize, kūpinātas zivis, tēja). Produkcijas iegāde. De-
gustācija notiks Krāslavas novada tūrisma informācijas un kuli-
nārā mantojuma centrā, grāfu Plāteru pils kompleksā (Pils iela 2, 
Krāslavā).

Šobrīd viņa projektē dažādas augu 
dobes, augu izkārtojumus mūsu pil-
sētas teritorijā. Kā tas notiek praksē? 
Īsos vilcienos tas izskatās tā: jaunā 
speciāliste dodas uz vides objektiem, 
uz vietas vizuāli novērtē situāciju, 
fotografē un tālāk izvērtē, ko būtu 
nepieciešams darīt, kādus augus 
stādīt, cik daudz to vajag, pietiks ar 
puķu dobēm vai ir vajadzīgi arī koci-
ņi utt.? Pēc tam datorprogrammā top 
labiekārtojuma plāns, to iesniedz do-
mes priekšsēdētājam akceptēšanai, 
un tālāk iecere tiek realizēta. Praktis-
ko pusi veic uzņēmuma „Labiekār-
tošana K” strādnieki. 

„Krāslava izskatās koša pilsēta, 
bet vienmēr var vēlēties to labāku,” 
Dzintra atbild uz jautājumu, kā jūs 
raksturotu šī brīža Krāslavas ainavu 
un kādu to vēlētos redzēt nākotnē? 
„Es gribētu, lai Krāslavā būtu vēl 
tikpat kvalitatīvi izpildīti apskates 
objekti, kāds ir centrā pie aptiekas 
- strūklaka, par ko priecājas iedzī-
votāji un pilsētas viesi. Tur bieži var 
novērot cilvēkus ar fotoaparātiem. 
Krāslavai šodien trūkst kāds tema-
tiskais soliņš, kas gūst popularitāti 
citas pilsētās, piemēram, tas varētu 
būt satikšanās soliņš, jauniešu soliņš 
vai tamlīdzīgs. Man ir ideja par satik-
šanās soliņu.”

Pēc ainavu arhitektes domām, 
pamatā Krāslavu izrotā un krāšņu 
padara tieši vasaras puķes, dažādi 
viengadīgie puķu apstādījumi. Ja par 
košumkrūmiem, tad Dzintra uzskata, 
ka Krāslavas pilsētas vidē vislabāk 
iederas spirejas, kas ļoti krāšņi zied, 
arī fi zokarpi - ziedoši un ātri augoši 
krūmi. Vēl derētu kādi skujenīši, pie-
mēram, rietumu tūja, kadiķi. Šie ir 
izplatīti augi, kas Latvijas apstākļos 
noteikti izdzīvos. Nav droši stādīt re-
tāk sastopamus, tad ļoti jāraugās, vai 
ziemā tie spēs nenosalt un izdzīvos. 

Kad ielas pamatā ir savestas kār-
tībā, tad atliek vien rūpēties par 
augiem. Taču pilsētā ir vietas, kur 
jāpiestrādā, un Krāslavas ainavu var 
padarīt vēl baudāmāku. Dzintrai ir 
dažas ieceres, viena no tām saistās ar 
jau redzamajām pārmaiņām avotiņa 
teritorijā Siena ielā. Attēlā redzamā 
skice ir Dzintras piedāvātais variants 
par to, kā nākotnē varētu izskatīties 
laukums pie avotiņa. Šodien nav ie-
spējams apgalvot, kā tieši tā tas arī 
izskatīsies, bet šis tas jau padarīts. 
Stilizētā aka pagaidām ir bez jum-
tiņa, tiltiņam nav jaunu margu, arī 
ūdens ņemšanas vietai šodien nav 
dekoratīvs ietērps ar ūdenskritu-

mu. Nepieciešams 
laiks, līdzekļi, spe-
ciālisti, kas visu 
var realizēt praksē. 
Bet varbūt pienāks 
diena, kad šī vieta 
kļūs tikpat iecie-
nīta, kā strūklaka 
pilsētas centrā. 
Starp citu, iedzīvo-
tāji arī šodien var 
būvvaldē iesniegt 
savas ideju skices par šo laukumu. 
Pēc Dzintras domām, ir jāatjauno 
stādījumi skvērā pie represiju upu-
riem veltītā pieminekļa „Māte Lat-
gale raud”, kā arī jāierīko atpūtas 
soli, lai gados veci ļaudis, kuri nāk 
šurp, var kaut kur apsēsties un pa-
kavēties ilgāk. Bet dzīvžoga izveidi 
gar Rīgas ielu speciāliste neatbalsta, 
jo šāds piemineklis garāmgājējiem 
un garāmbraucējiem ir jāredz visā tā 
pilnībā. Arī jaunieši šogad varēs ie-
sniegt savas idejas par šo skvēru, būs 
jāraugās, kā visu varēs saskaņoti iz-
veidot. Šogad plānoti jauni stādījumi 
pie novada domes ēkas, savukārt pie 
kultūras nama ir iecere izveidot ovā-
lu puķu dobi, lai tai var ērti apbraukt 
apkārt, un papildus būs augu dobe. Ir 
vēl dažas ieceres.

Jaunā speciāliste jūsmo par dī-
ķiem, kas ainavu arhitektam dod 
plašas izpausmes iespējas, jo tur 
var manipulēt gan ar laipiņām, gan 
krastu apstādījumiem, gan dīķī au-
dzējamiem augiem. Var rast ļoti inte-
resantus risinājumus, kas dīķi tīrumā 
pārvērš līdz nepazīšanai. Taču Dzin-
tra uzreiz piebilst, ka pilsētas ainavā 
dīķi īsti neiederas, tie efektīvāki ir 
lauku vidē.

Ainavu arhitektūru veido arī pri-
vātmāju saimnieki. Krāslavā tas ir 
īpaši aktuāli, jo šeit daudz privātas 
apbūves. Privātmāju īpašnieku rīcī-
bas ietekme uz ainavu izpaužas, ie-
rīkojot puķu dobes, stādot kokus, un 
citādi, tostarp cenšoties savu teritori-
ju no citām norobežot ar apstādīju-
miem, veidojot dzīvžogus. Ja saim-

nieks ir tālredzīgs un atbildīgs, viņš 
noteikti izvēlēsies ainavu arhitektes 
konsultācijas.

„Pirms kaut ko uzsākt, vienmēr 
vēlams konsultēties,” turpina Dzin-
tra. „Jābūt tā, ka mājas īpašnieks 
izdomā, kādu žogu vēlas, un nāk uz 
būvvaldi saskaņot savu ieceri. Pre-
tējā gadījumā iela izskatīsies raiba: 
vienam dzeltens žogs, otram - zils, 
trešajam - zaļš utt. Tā nevar. Tas pats 
attiecas uz dzīvžogu, kam ir jārada 
patīkama kopaina, lai nav haoss un 
nesaprotams augu samudžinājums. 
Dzīvžogu veido no vienas sugas 
auga, sajaukums ne pēc kā neizska-
tīsies. Saimniekam ir jāatceras, ka 
jebkurš dzīvžogs būs jākopj. Man 
šķiet, ka šobrīd situācija pilsētā šajā 
jautājumā ir pieņemama, jo neesmu 
redzējusi, ka kaut kur dzīvžogs būtu 
nekopts un izpleties uz trotuāra.”

Profesijas priekšrocība  ir iespēja 
savas zināšanas likt lietā savā pri-
vātmājā. Dzintra arī agrākajos gados 
ir veikusi eksperimentus dzimtajās 
mājās, lai pārliecinātos, kā uzvedas 
tas vai cits augs. Viņa pat nespēj 
pateikt, kurā brīdī iepatikās ziedi, 
skaidrs vien tas, ka savaldzināja tie 
viņu jau bērnībā. Nav brīnums, ka 
Dzintras hobijs ir tuvs ziediem – vi-
ņai patīk veidot fl oristikas dekorāci-
jas, bet vislielāko gandarījumu gūst, 
rušinoties dārzā pie augiem.

Juris Roga

 Krāslavieši var saņemt ainavu 
arhitektes padomus un konsultācijas  
(tālr. 26517648). 

KRĀSLAVA - KOŠA PILSĒTA!
Kopš pērnā gada rudens 

Krāslavas novadā ir jauna 
ainavu arhitekte Dzintra 
Skutele, kuras dzimtā puse 
ir Preiļu novadā. Viņa ir pa-
beigusi Priekuļu pamatsko-
lu, vēlāk Bulduru dārzko-
pības vidusskolā izmācījās 
par floristikas speciālisti, 
turpmākajos gados piepil-
dīja savu vēlēšanos iegūt 
augstāko izglītību - Rēzek-
nes augstskolā klātienē 
studēja vides dizainu. Pēc 
diploma iegūšanas uzsāka 
aktīvus darba meklējumus 
un, izskatot darba piedāvā-
jumus internetā, ieraudzīja, 
ka viņas specialitātē Krāsla-
vā ir vakance, kuru Dzintra 
aizpildīja konkursa kartībā. 
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ZINĀTNES 
DIENA 
2015

 16. aprīlī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā notika tradicio-
nālā Zinātnes diena, kuras 
galvenā domā – caur vien-
kāršu skatījumu un stāstī-
jumu atklāt sarežģītas lie-
tas. 

Ik gadu gan paši ģimnāzijas 
skolotāji, gan pieaicinātie lektori, 
gan arī skolas absolventi piedāvā 
aizraujošas nodarbības, lekcijas 
kādā noteiktā zinātnes jomā. Vis-
biežāk tās, protams, ir eksaktās 
zinātnes (fi zika, bioloģija, mate-
mātika), bet šogad bija arī lekcija 
literatūrzinātnē. Piedalīties Zināt-
nes dienā tiek aicināti pilsētas un 
novada 6. - 9. klašu skolēni. De-
vīto klašu skolēniem šajā dienā 
bija arī nodarbība par izglītības 
programmām 10. klasē.

Šogad skolēniem bija ie-
spēja pētīt skrejvaboles (Dau-
gavpils Universitātes studen-
te A.Rukmane, ģimnāzijas 
absolvente), iepazīt mūsu pilsē-
tas bibliotēkas iespējas digitālajā 
jomā (Krāslavas centrālas biblio-
tēkas darbiniece A. Bartuša, ģim-
nāzijas absolvente), Daugavpils 
Universitātes literatūrzinātnes 
pasniedzējs V. Lukaševičs dzej-
niekus Raini un Aspaziju atklā-
ja jaunā, interesantā skatījumā. 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja darbinieks E. Danovskis 
(ģimnāzijas absolvents) sniedza 
aizraujošu stāstījumu par gida 
darba specifi ku, savukārt M. Ka-
care, (Latvijas Universitātes stu-
dente, ģimnāzijas absolvente) un 
I. Pučka, (Daugavpils Universi-
tāte lektore) aizraujoši skolēniem 
stāstīja par mītiskā izskaidrojumu 
ģeogrāfi skā skatījumā, bet I. Lip-
šāne, (Krāslavas TIC darbiniece, 
ģimnāzijas absolvente) iepazīsti-
nāja skolēnus ar tūrisma specifi ku 
Krāslavas novadā. 10.–11. klašu 
skolēniem bija piedāvāta fi lma 
„Laimes ekonomika”, kas vēstīja 
par cilvēku veiksmes stāstiem da-
žādās pasaules valstīs, iezīmējot 
atšķirības starp lokālo un globālo 
dzīvesveidu un piedāvājot savu 
laimes formulu. Savukārt ģimnā-
zijas skolotāja L. Makareviča (an-
gļu valoda) pavēra noslēpumaino 
neredzamās tintes priekškaru, 
bet skolotāja L.Kolosovska (an-
gļu valoda) runāja par ekoloģijas 
problēmām.

Diena pagāja ātri un interesanti, 
bet visiem noslēgumā bija nodar-
bība „Krāslavai 92”, tā bija veltīta 
mūsu pilsētas dzimšanas dienai, 
pasākuma dalībnieki uzrakstīja 
skaistu novēlējumu pilsētai un to 
svinīgi apsēja ap simboliskajiem 
cipariem 92. 

Krāslava, daudz laimes dzimša-
nas dienā!

Aija Jakovele, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

latviešu valodas un
 literatūras skolotāja 

Konkursa atklāšanā piedalījās un pasākuma 
dalībniekus atbalstīja Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas metodiķe Lidija 
Ostrovska.

Pasākumā piedalījās komandas no Šķelto-
vas, Robežnieku, Izvaltas, Krāslavas pamat-
skolām un Rīgas un visas Latvijas Metropolīta 
Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatsko-
las, Indras un Krāslavas Varavīksnes vidussko-

lām, Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Konkursa sākumā Krāslavas pamatskolas 

bioloģijas skolotāja aktualizēja jautājumu par 
gaisa piesārņojumu un nepieciešamību to ma-
zināt.

Skolēniem tika piedāvāti dažādi uzdevumi, 
kas saistīti ar ķīmiju, bioloģiju un dabaszinī-
bām, tai skaitā par gaisa sastāvu, gaisa īpašī-
bām, skābekļa iegūšanu, par vielu riņķojumu 

dabā, gaisu un atmosfēras spiedienu, gaisa no-
zīmi augu un dzīvnieku dzīvē.

Skolēni pildīja darba lapas, risināja uzde-
vumus, pildīja praktisko darbu par skābekļa 
iegūšanu.

Skolu komandām bija iespēja izveidot sa-
vas komandas vizītkarti. Pasākuma laikā tika 
izveidota izstāde ar komandu vizītkartēm, 
skolēnu atbildēm ziedu veidā, skolēnu darba 
lapām, oriģinālām izvērtējuma lapām papīra 
lidmašīnu veidā.

Komandu zināšanas un prasmes vērtēja sko-
lēni: Adrija Kivliņa, Ieva Jokste, Aivars Duns-
kis, Jeļena Ozerska, Diāna Bulavska. 

Pasākuma noslēgumā komandas saņēma at-
zinības rakstus par dažādām iegūtajām nomi-
nācijām, bet skolotāji - pateicības rakstus par 
skolēnu sagatavošanu konkursam. 

Visi pasākuma dalībnieki saņēma sponsoru 
sarūpētās balvas. Pasākuma organizatori izsa-
ka pateicību sponsoriem - SIA „Krāslava D” 
vadītājai Viktorijai Vengrevičai, SIA „ Krista-
fors” vadītājam Ilgvaram Ugaram, par atbalstu 
Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Konce-
vičai.

Apkopojumu veica pasākuma organizatori:
Krāslavas novada bioloģijas, 

ķīmijas skolotāju MA vadītājas
Līvija Malahovska, Lilija Jasinska,

Krāslavas pamatskolas 
bioloģijas-ķīmijas skolotāja 

Ināra Grāve

BIOLOĢIJAS UN ĶĪMIJAS STARPNOVADU KONKURSS
9. aprīlī Krāslavas pamatskolā pulcējās Krāslavas un Aglonas novada skolu 

7.–9. klašu komandas, lai parādītu zināšanas un prasmes gan bioloģijā, gan 
ķīmijā, gan dabaszinībās. Konkursu organizēja Krāslavas novada bioloģijas un 
ķīmijas MA vadītājas, šogad konkursa organizēšanā iesaistījās arī Krāslavas 
pamatskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja, šādu konkursu MA organizē jau 
2. Gadu. Šī gada konkurss bija par tēmu „Gaiss”. Iepriekšējā gada tēma bija 
„Ūdens”.

Konkursā tradicionāli liela uz-
manība tiek pievērsta elektrodro-
šībai. Katra komanda, gatavo-
joties konkursam, nofi lmēja īsu 
videofi lmu par šo tēmu. Ar lielu 
interesi šos radošos darbus no-
skatījās gan visi klātesošie sko-
lēni, gan arī žūrija, kas sastāvēja 
no fi zikas skolotājiem un diviem 
ciemiņiem. Novada domi pārstā-
vēja deputāts, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Vitālijs Aišpurs. 
Izglītības un kultūras nodaļu pār-
stāvēja un žūrijas priekšsēdētājas 
pienākumus pildīja izglītības spe-
ciāliste Lidija Ostrovska. 

Ļoti interesanti bija vērot ko-
mandu demonstrētos fi zikālos 
eksperimentus. Pēc noskatīšanās 
skolēniem triju minūšu laikā bija 
rakstiski jāizskaidro redzētais. Vēl 
komandas pildīja praktisko darbu, 
izmantojot mērierīces, atbildēja 
uz citu komandu sagatavotajiem 
jautājumiem, bet noslēgumā no-

tika kapteiņu konkurss - ātri un 
precīzi bija jānosaka savācējlēcas 
fokusa attālums. Pēc apmēram 
divu stundu aktīvas darbošanās 
žūrija izvērtēja komandu veikumu 
un apkopoja rezultātus. Šajā laikā 
skolēni noskatījās videofi lmu par 
elektrodrošību, ko piedāvāja Aus-
trumu elektrisko tīklu Krāslavas 
ETR vadītājs Vitālijs Aišpurs. 

Šogad pirmo triju vietu ieguvē-
jus vienu no otra šķīra tikai viens 
punkts. Uzvarēja Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda (Edgars Re-
ruhs, Edgars Bondars-Naruševičs, 
Rihards Plociņš, Edvīns Gorenko, 
Rihards Misjuns, Sintija Skerškā-
ne). Par vienu punktu atpalika Va-
ravīksnes vidusskolas komanda 
(Dmitrijs Šveds, Sergejs Švābe, 
Ilmārs Dregišs, Liliāna Jakovele, 
Kristīna Škoļnika, Jūlija Pestere-
va). Trešo vietu, par vienu punktu 
atpaliekot no otrās, ieguva Krāsla-
vas pamatskolas komanda (Rei-
nis Andžāns, Armands Moisejs, 

Arīna Galilejeva, Kristīne Križa-
novska, Astrīda Daņiļeviča, Rūta 
Maksimova). Kapteiņu konkursā 
uzvarēja un labākā kapteiņa titulu 
ieguva Reinis Andžāns no Krāsla-
vas pamatskolas. 

Visi konkursa dalībnieki saņē-
ma piemiņas balvas no AS „Sada-
les tīkls”. Speciālas balvas mūsu 
pastāvīgie sponsori sarūpēja la-
bākajam kapteinim un katras ko-
mandas labākajam dalībniekam. 
Savukārt Krāslavas novada dome 
uzvarētāju komandai kā galveno 
balvu sponsorēs mikroautobusu 
ekskursijai. 

Lielu sagatavošanas darbu vei-
ca komandu konsultanti, fi zikas 
skolotāji Klara Sakoviča (Vara-
vīksnes vidusskola), Ludmila Ko-
ževnikova (Grāveru pamatskola), 
Pjotrs Boločko (Indras vidussko-
la un Robežnieku pamatskola), 
Aivars Vagalis (Krāslavas Valsts 
ģimnāzija) un Gunārs Japiņš 
(Krāslavas pamatskola). Pedagogi 
saņēma Izglītības un kultūras no-
daļas pateicības.

Fizikas skolotāju metodiskā 

apvienība ir ļoti gandarīta par AS 
„Sadales tīkls” un Krāslavas no-
vada domes ikgadēju konkursa at-
balstīšanu. Liels paldies Krāslavas 
pamatskolas administrācijai par 
piedāvāto aprīkojumu un telpām, 
kā arī 4.b klases ansamblim „Po-
dziņas” (vadītāja Valentīna Geka) 
par jauko priekšnesumu konkursa 
ievadā.

Fizikas priekšmets jauniešu iz-
glītošanā atgūst savu nozīmīgo 
vietu. Daudziem uzņēmumiem un 
biznesa struktūrām trūkst augsti 
kvalifi cētu, zinošu un radošu in-
ženiertehnisku darbinieku. Iespē-
jams, tieši piedalīšanās konkursā 
„Fizika mums apkārt” radīs mūsu 
novada jauniešos interesi par fi zi-
ku un dabaszinātnēm kopumā.

Ceru, ka nākam gad atkal tiksi-
mies mūsu konkursā, jau piektajā, 
jubilejas reizē.

Gunārs Japiņš, 
novada fi zikas skolotāju

 MA vadītājs 

ŠODIEN KONKURSS, 
NĀKOTNĒ 
PROFESIJA

Pienākot aprīlim, novada fizikas skolotāji un 8.- 9. klašu 
skolēni sarosās. Sākas gatavošanās ikgadējam pamat-
skolu komandu konkursam „Fizika mums apkārt”.

17. aprīlī šis pasākums norisinājās jau ceturto gadu pēc 
kārtas. Krāslavas pamatskolas aktu zālē pulcējās sešas 
komandas. Mūsu novadu pārstāvēja Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamat-
skolas, Indras vidusskolas un Robežnieku pamatskolas 
skolēni. Jau otro reizi no Aglonas novada piedalījās Grā-
veru pamatskola.
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sludinājumi

Kraslavas Vestis

Krāslaviešiem šīs sacensības 
bija gana veiksmīgas, un viņu tre-
neri ar sniegumu ir apmierināti. 
Karatē kluba nopelniem bagātais 
treneris Igors Komars pastāstīja, 
ka pēdējo gadu laikā šī bija visba-
gātāk pārstāvētā Krāslavas spor-
tistu delegācija – no 39 Krāslavas 
fi liāles sportistiem brauca 22, no 
tiem 12 pārveda kausus, meda-
ļas un diplomus (attēlā). Turklāt 
dalībnieku varēja būt vēl vairāk, 
treneris ikreiz atgādina visiem au-
dzēkņiem, ka galvenais nav me-
daļas, ceļā uz olimpu daudz sva-
rīgāk ir pārvarēt savu slinkumu, 
dažreiz arī bailes un piedalīties 
katrās sacensībās. Ja šoreiz daži 
nepiedalījās objektīvu iemeslu 
dēļ, piemēram, Vika Rutkovska 
bija spiesta šīs sacensības izlaist 
negaidīti viņu pārsteigušu veselī-
bas problēmu dēļ, tad brūno jostu 
īpašnieki laikam tomēr noslinko-
ja, bet varbūt nobijās? Arī sportisti 
ir cilvēki, kuriem piemīt dažādas 
vājības. Igors neslēpj, gadās, at-
liek solis līdz melnajai jostai, un 
viss - nepietiek mērķtiecības. Jau-
niešiem parasti tieši šajā laikā ie-
stājas sarežģītais vecums, viņiem 
aprit 14, 15, 16 gadu, aiz loga ir 
pavasaris, plaukst mīlestība, kādi 
tur treniņi! Tomēr ir arī tādi, kurus 
treneris neskopojas arī paslavēt. 
Sevišķi meitenes, jo tās ir vai-
rāk drosmīgas, vairāk atbildīgas. 
Puišus nākas arī parāt. Bet šoreiz 
vairāk skanēja uzslavas un ne tikai 
laureātiem.

„Pirmo gadu pie mums trenējas 
Sintija Ņemeņonoka, kura nebi-
ja pārliecināta par sevi, bet viņai 
piemīt īsts cīņasspars un viņa ļoti 
gribēja aizbraukt uz šīm sacensī-
bām,” turpina Igors. „Savu sapni 

meitene piepildīja, lai arī mamma 
negribēja viņu laist uz tām, jo mei-
ta bija iepriekš saslimusi. Jauniete 
parāda apskaužamu gribasspēku, 
visu pārvar, un, lai arī šoreiz Sin-
tija neizcīnīja nekādu balvu, viņa 
palika gandarīta un gatava braukt 
vēl. 

Sevišķi vēlos sumināt sportis-
tus, kurus vieno ģimeniskums. 
Sacensībās Rēzeknē startēja Alek-
sejs Reuts un Liene Reute, kas 
izcīnīja attiecīgi 3. un 2. vietu. 
Kuplā Markovu ģimene vispār 
aizņēma visu goda pjedestālu, ti-
kai dažādās kategorijās: mamma 
Veronika izcīnīja 1. vietu, meita 
Anastasija - 2. vietu, bet visjaunā-
kā meitiņa Taisija – 3. vietu. 

Jau otru gadu uz Krāslavu no 
tālā Indras pagasta brauc trenē-
ties Boriss Karpovs un viņa meita 
Vika. Šoreiz viņi palika bez meda-
ļām, jo gan vienā, gan otra grupā 
bija ļoti spēcīga konkurence. Lai 
arī Boriss uzvarēja tikai vienu 
cīņu, viņš izpelnījās ļoti lielu ska-
tītāju atbalstu un ne velti. Visi zi-
nām, ka laukos maz ir palicis tādu 
kā viņš, kurš tur savu saimniecību, 
daudz strādā, audzina bērnu un 
pagūst atrast laiku noderīgam ho-
bijam. Turklāt Boriss ir cilvēks ar 
invaliditāti, un, pateicoties treni-
ņiem, ar katru mēnesi viņa veselī-
ba nedaudz uzlabojas. Boriss sla-
vē karatē par to, ka kļūst vieglāk 
pārvarēt sevi. Kā jau sacīju, Vikas 
grupā arī bija liela konkurence, 
bet meitenei panākumi vēl nāks.

Jānis Vorslovs izcīnīja 1. vietu, 
bet viņš arī trenējas jau trešo gadu. 
Uzmanīgs un ļoti cītīgs treniņos. 
Arī vecāku attieksme pret dēla 
nodarbošanos ir nopietna. Turklāt 
Jānis spēlē sarežģītu mūzikas ins-

trumentu - klarneti un mēs esam 
vienojušies, ka Aglonā ikgadējā 
karatē nometnē koncertēsim duetā 
– viņš spēlēs klarneti, es - ģitā-
ru. Būs mums neparasts koncerts 
skaistā vietā ezera krastā uz Aglo-
nas estrādes. 

Šogad karatē treniņus Krāsla-
vas fi liālē sāka apmeklēt Iļja Ti-
mofejevs. Kur odziņa? Pirmā pie 
mums atnāca viņa vecmāmiņa ar 
divām meitām. Iļjas vecmāmiņa 
nodarbojās vairākus gadus, un pa-
meta zāli kā zaļās jostas īpašniece. 
Viņas vecākā meita Jekaterina pie 
mums trenējās neilgi, bet jaunākā 
– Galina – ir melnās jostas īpaš-
niece un trenējas pie mums šobalt-
dien. Īsta dinastija, arī Iļja nupat 
nostartēja savās pirmajās sacensī-
bās un viņam patika.

Tradicionāli ļoti labi nostartēja 
Rita Solima, kura izcīnīja 3. vietu. 
Centīga meitene ar labu humora 
izjūtu, viegli kontaktējas. Uz ka-
ratē Rita staigā tikai otro gadu, 
es arī esmu dzirdējis ļoti labas at-
sauksmes par viņu kā Jaunsardzes 
organizācijas dalībnieci, kur viņai 
rit ceturtais gads. Prieks par šādu 
jaunatni! 

Pirms gada kluba „SATORI” 
čempionātā Modris Batkovskis 
izcīnīja 3. vietu, bet šogad nespē-
ja tikt pie medaļām - tik spēcīga 
izrādījās konkurence viņa katego-
rijā. Šogad treniņus uzsāka viņa 
brālis Armands, kurš arī piedalījās 
sacensībās. 

Anna un Armands Vigulis - 
māsa un brālis - abi grasījās star-
tēt, bet galarezultātā aizbrauca ti-
kai Armands un izcīnīja 4. vietu. 
Ļoti labi trenējās, un ir rezultāts.

Daniels Žurņa, kuram nesen pa-
lika seši gadi, karatē trenējas otro 
gadu, pērn piedalījās nometnē 
Aglonā. Šogad pie mums atnāca 
viņa māsa Jūlija Žurņa, kura Rē-
zeknē izcīnīja 4. vietu. Iespējams, 
talantīga meitene, viņa vēl nebija 
karatiste, bet jau piedalījās Aglo-
nas nometnē un kopā ar visiem 
trenējās. Nometnē sacensībās viņa 
spēja izcīnīt 2. vietu „KUMITE” 
disciplīnā.”

Juris Roga,
autora foto

sports

ŠOREIZ TIKAI SLAVĒ, 
CITREIZ ARĪ PARĀJ!

Šī gada 29. martā Rēzeknē Latgales reģionālais kara-
tē klubs „SATORI” rīkoja atklāto čempionātu kategorijā 
„KATA”, kurā kopumā startēja 120 sportisti no Krāslavas, 
Rēzeknes, Aglonas, Preiļiem, Ludzas, Maltas, Viļāniem, 
Stružāniem un Varakļāniem. Tās ir prestižas sacensības, 
kuru līmenis tik augsts, ka bez nopietnas gatavošanās nav 
izredžu tikt pie medaļām. „KATA” ir ļoti skaisti, speciāli 
karatē kompleksi, kurus izpildot, sportisti vizualizē cīņu, 
kas ir bez kontakta un noris ar vairākiem pretiniekiem, arī 
tālab to ir ļoti aizraujoši vērot. Var sacīt, tā ir prasme būt 
situācijas noteicējam, ko centās demonstrēt karatisti, jo 
reālajā dzīves telpā, kā paši saprotat, huligāni gļēvulīgi 
uzbrūk barā, nevis iziet cīnīties godīgi kā vīrs pret vīru. 

 RIKŠOTĀJU SACENSĪBAS
Krāslavas novada Robežnieku pagasta rikšotāju attīstības 

entuziasti sadarbībā ar Zirgu īpašnieku asociāciju
 „Latgales rikšotājs” un Robežnieku pagasta pārvaldi 
2015. gada 16. maijā plkst.12.00 organizē jaunzirgu

 Latgales rikšotāju darbspēju pārbaudi un rikšotāju sacensības. 

Svētdien, 17. maijā, plkst. 18.00 Krāslavas Kultūras namā - 
INGA un NORMUNDS ar koncertu „15 gadi uz skatuves”

 un jaunā albuma „Munai Latgolai”  prezentāciju. 
Programmā apvienotas visas populārākās izpildītāju dziesmas no līdz 

šim izdotajiem albumiem, kas izpelnījušās laureātu godalgas Latvijas 
šlāgeraptaujās no 2004. līdz 2014. gadam: „Likteņa sūtnis”, „Iesim bla-
kus”, „Vālodzīte”, „Noslēpums”, „Vālodze”, „Tur aiz kalna”, „Kanco-
neta”, „Balto margrietiņu valsis”,  „Tavās acīs”, „Dzērves” un citas, kā 
arī populāras latgaliešu dziesmas un jaunu dziesmu pirmatskaņojumi.

Pasākuma laikā varēs iegādāties visus dueta izdotos albumus.  
Ieeja - 5 EUR.

INGA UN NORMUNDS KRĀSLAVĀ
pasākumi kultūras namā

 Pārdod māju Krāslavas centrā 
(Rīgas ielā 27) labā stāvoklī. Cena - 
8,5 tūkstoši eiro. Т. 26836848.

 Pārdod šķirnes āzi un kazas 
ar kazlēniem (pēc izvēles). Т. 
26081328.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, virtuves 
sekciju, dīvānu, trimo, TV-galdiņu, 

sekciju, žurnālu galdiņu, paklājus, 
šīferi. Viss lietots. Т. 26740600.

 Pārdod vasarnīcu ar mēbelēm. 
„Meža norā” (zeme, siltumnī-
ca un pirts), telti, kases aparātu. 
Т.26046404. 

 Pērk zemi (viensētu) blakus 
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10 
ha, klusā vietā. Samaksa uzreiz. 
Т.29634979.

Lūdzam piedalīties pasākuma 
sponsorēšanā. Būsim ļoti priecīgi 
un pateicīgi par fi nansiālo, materi-
ālo un jebkura cita veida atbalstu.

Ja vēlaties palīdzēt materiā-
li – pieņemam pārskaitījumus uz 
Krāslavas novada domes (reģ. Nr. 
90001267487) labdarības kontu: 
LV65UNLA0023000146002 ar 

norādi - rikšotāju sacensībām. 
Savu līdzdalību pasākuma or-

ganizēšanā lūdzam apliecināt līdz 
2015. gada 10. maijam.

Pasākuma kontaktpersonas:
Marisela Jeromenoka 

(29168868); 
Josifs Mančiskis (28718008).

FUTBOLA SPĒĻU KALENDĀRS
Latgales reģiona 2.līgas futbola čempionāts
2.maijā, 14.00., FK Krāslava – Rēzeknes novads
Latvijas čempionāts U-15 (Bērni)
8.maijā, 15.00., FK K rāslava – VJFC STAICELE 


