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Lai nonāktu līdz Baltā galdauta svētku 
galdam, Indras velosipēdistiem nācās izpē-
tīt vēstures līkločus, noiet daudzus kilomet-
rus pa tīrumiem un pārvarēt bebru aizspros-
totu upi.

   Ik gadu 4. maijs ir valsts svētku die-
na - šajā datumā 1990. gadā Latvijas PSR 
Augstākā Padome pieņēma deklarāciju 
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjau-
nošanu” un pēc gadu desmitiem Padomju 
Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par 
brīvu un neatkarīgu valsti. Kā mēs svinam 
šo dienu? Kāds apmeklē ofi ciālos svētku 
pasākumus, cits, priecājoties par lieku brīv-
dienu, mēģina paveikt iekavētos darbus 
mājās vai dārzā. 

2016. gada 4. maijā tika iedibināta jau-
na tradīcija – Baltā galdauta svētki. Šis 
neformālais svētku svinēšanas veids, kad 
radi, draugi, kaimiņi pulcējas pie galda, kas 
apklāts ar baltu galdautu, un pavada laiku 

kopā, ir kļuvis par iemīļotu tradīciju. Bal-
tā galdauta svētki - tik skaista tradīcija, tik 
jauka forma. Bet kā šo formu piepildīt ar 
saturu? Kā panākt to, ka, sēžot pie baltiem 
galdautiem apklātiem galdiem, mēs neru-
nājam par ikdienišķām lietām, bet par kaut 
ko īpašu, piemēram, par savām saknēm, 
saknēm, kas dos mums spēku augt un būt 
stipriem. Lai varētu izprast un izzināt savas 
saknes, vajag zināt un pētīt vēsturi. 

2018. gada 4. maijā plkst. 14.00 no Ind-
ras ciemata devās ekspedīcijā velosipēdistu 
grupa, kuras uzdevums bija izpētīt šaurslie-
žu dzelzceļu Indra – Piedruja. 18. gs. bei-
gās tika izbūvēts šaursliežu dzelzceļš no 
Indras uz Piedruju, šķērsojot Daugavu pa 
tiltu Piedrujā, šaursliežu dzelzceļš turpi-
nājās Lietuvā. Šī dzelzceļa līnija iekļāvās 
kopējā dzelzceļu tīklā, kas savienoja lauk-
saimniecības produkcijas sagādes punktus 
ar pārstrādes uzņēmumiem. Pa šo dzelzce-

ļu tika piegādāts arī pasts.  1915. gadā tika 
sagrauts dzelzceļa tilts pār Daugavu Pied-
rujā, bet līnija darbojās un kādu laiku no-
drošināja satiksmi starp Indru un Piedruju. 
Ap 1920. gadu dzelzceļa līnija tika slēgta. 
Līdz mūsdienām saglabājušies šaurslie-
žu dzelzceļa uzbēruma fragmenti. Pirmais 
dzelzceļa uzbēruma fragments saglabājies 
Indras ciematā. Vislabāk saglabājies uzbē-
ruma posms, kurš atrodas Marku mežā, un 
stiepjas paralēli Garajam ezeram līdz biju-
šās Marku muižas teritorijai. 

Mūsu grupai izdevās izpētīt uzbēruma 
posmu līdz Gļinovkai. Doties tālāk pa uz-
bērumu ar velosipēdiem nebija iespējams, 
jo uzbērums ir aizaudzis un kritušie koki 
aizšķērsoja ceļu. Virzīties paralēli Marku 
mežam nebija iespējams, jo uz laukiem 
strādāja sējmašīnas,  un mēs bijām spies-
ti doties caur Botjankiem, kur mūs gaidī-
ja ekstrēms izaicinājums – Černija upes 
šķērsošana. Paldies bebriem, kuri bija uz-
būvējuši dambi un līdz ar to pazeminājuši 

ūdens līmeni. Pateicoties tam, mums veik-
smīgi izdevās šķērsot upi un arī pārvilkt 
velosipēdus upes otrā krastā.  Izrādījās, ka 
lauku ceļi, kuri eksistēja kartē, realitātē ne-
eksistē, un mēs bijām spiesti turpināt ceļu, 
stumjot velosipēdus pa apstrādāto tīrumu 
agrosliedēm, cauri Kazinciem un Ganuso-
vu. Liela laime un gandarījums bija nokļūt 
uz lielceļa un atgriezties pa asfaltēto ceļu 
līdz Vaivodiem, kur mūs gaidīja radinieki 
un draugi pie galda ar baltu galdautu un 
bagātīgu cienastu. Mēs bijām pilni emociju 
un iespaidu. Sarunas pie galda risinājās rai-
ti. Mēs dalījāmies iespaidos, atcerējāmies 
vēsturiskos faktus un klausījāmies atmiņas. 
Mēs uzzinājām daudz jauna un sapratām, 
ka interesanti un piepildīti var pavadīt laiku 
savās mājās - savā ciematā vai pilsētā, jo 
tik daudz ir, ko uzzināt, izpētīt un piedzīvot. 

Ceram, ka veloekspedīcijas kļūs par jau-
nu 4. maija tradīciju Indrā. 

Ērika Zarovska, Ilona Kangizere, 
Anžela Kuzminska

SVĒTKUS VAJAG NOPELNĪT

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
jau vairākus gadus pievērsa uz-
manību tam, ka VUGD Latgales 
reģiona brigādes Krāslavas daļa 
nav nodrošināta ar aprīkojumu, 
lai ugunsgrēka gadījumā varētu 
glābt cilvēkus no daudzdzīvokļu 
māju 4.-5. stāva. Beidzot šis sva-
rīgais jautājums tika atrisināts: 
Krāslavas novada ugunsdzēsēji 
saņēma jaunu tehniku - autokāp-
nes ar speciālu grozu strēles galā, 
kas dod iespēju strādāt 35 metru 
augstumā. 

Pateicoties šīm jaunajām kāp-
nēm, glābēji var ātri un droši 
tikt līdz 35 m augstam punktam, 
sniegt palīdzību cilvēkiem un 
dzēst uguni daudzdzīvokļu mājās 
(līdz 7-8 stāvam). 

Kā paskaidroja R. Petrauskas, 
fi rmas „Iksados GTC” pārstāvis, 
kas piegādāja šo tehniku, uguns-
dzēsības un glābšanas iekārta, 
kura ir ierīkota jaunā mašīnā, dod 
iespēju veikt dažādus glābšanas 

darbus, turklāt to var izmantot, 
sniedzot operatīvu palīdzību me-
diķiem. 

VUGD Tehniskā dienesta pār-
valdes bīstamo iekārtu sektora 
priekšnieks Vitālijs Kudrjavcevs 
pastāstīja: „Šo autokāpņu aprīko-
jums nodrošina darbu veikšanu arī 
lielā dziļumā, bet gadījumos, kad 
ir nepieciešams steidzami atbrīvot 
teritoriju, kāpnes var izmantot kā 
celtni, kas var pārvietot nelielas 
kravas.” 

Nesen Krāslavas ugunsdzēsē-
ji piedalījās teorētiski praktiskās 
apmācībās. Par darba metodēm, 
izmantojot jaunās autokāpnes un 
ugunsdzēsības un glābšanas ie-
kārtas,  krāslaviešiem pastāstīja R. 
Petrauskas un V. Kudrjavcevs. 

„Tehnika ir ražota Vācijā,” uz-
svēra Vitālijs Kudrjavcevs, „tā ir 
ļoti kvalitatīva, bet diezgan sarež-
ģīta. Bet, kā saka, grūti mācībās - 
viegli kaujā. Mēs mācām brigādes 
darbiniekus, kā pēc iespējas īsākā 

laika posmā sagatavot kāpnes dar-
bam un maksimāli ātri izpildīt iz-
virzīto uzdevumu.” 

Jauno kāpņu galvenais uzde-
vums – glābt cilvēka dzīvību, 
taču gribas cerēt, ka šis jaunais 
aprīkojums reālajā ugunsgrēkā 
daudzdzīvokļu mājā nekad netiks 
izmantots. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

GLĀBĒJI SAŅĒMA 
JAUNU TEHNIKU 
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Projektu konkursa „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā” pieteikumu 
iesniegšana notika no šī gada 1. 
marta līdz 9. aprīlim, un tā mēr-
ķis bija motivēt jauniešus sava 
biznesa veidošanai vai attīstībai, 
atbalstot jaunu komersantu vai 
saimnieciskās darbības veicēju ra-
šanos vai esošo attīstību Krāslavas 
novadā. Konkursam tika iesniegti 
pieci pieteikumi – divi no Kom-
buļu pagasta un trīs no Krāsla-
vas pilsētas. 2018. gada 3. maijā 
Krāslavas novada domes vērtēša-
nas komisija apstiprināja četrus 
biznesa plānu projektus, kuru rea-
lizācijai pašvaldība piešķīra fi nan-
sējumu 8903.20 eiro apmērā.

Oļģerta Fjodorova projekta 
„Pārvietojamās pirts mucas noma 

Latgalē!” mērķis ir nodrošināt 
klientiem iespēju atpūsties Latga-
lē, piedāvājot nomāt pārvietojamo 
pirtiņu.

Ligijas Daļeckas projekts 
„Mākslīgās apsēklošanas inventā-
ra iegāde pakalpojuma kvalitātes 
celšanai un konkurētspējas paaug-
stināšanai” ir vērsts uz izaugsmi, 
jo projekta, kas iesākts 2016.gadā 
ar Krāslavas novada domes atbal-
stu, veiksmīgai turpināšanai un 
attīstībai nepieciešams iegādāties 
mākslīgas apsēklošanas inventā-
ru.

Arņa Fasoļa projekta „Frizētava 
Krāslavā un friziera pakalpojumi 
pagastu centros” mērķis ir sniegt 
friziera pakalpojumus.

Evijas Vagales projekts „Pie-
dzīvojuma ūdens tūrisma attīstība 
Krāslavas novadā „Pazudis Lat-

galē”” ar mērķi izstrādāt ūdens tū-
risma maršruta „ Pazudis Latgalē” 
pakalpojumu, kas ietvers laivas 
maršrutu ar piedzīvojumu un izzi-
ņas elementiem par Latgales dabu 
un kultūrvēsturisko mantojumu 
un izklaides programmu.

Pateicamies konkursa dalībnie-
kiem par piedalīšanos konkursā 
un vēlam veiksmi savu biznesa 
ideju realizēšanā!

Līgumi par fi nansējuma piešķir-
šanu tiks noslēgti viena mēneša 
laikā pēc konkursa vērtēšanas 
komisijas lēmuma par konkur-
sa rezultātiem pieņemšanas, bet 
projektu ieviešana jāpabeidz līdz 
2018. gada 1. novembrim.

Agita Ļebedkova,
uzņēmējdarbības atbalsta 

projekta koordinatore

Latvija un Lietuva šobrīd īsteno vērienīgu, vairāk 
nekā pusmiljonu eiro vērtu projektu „Sinerģiskas dro-
šības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas 
pierobežā”, kurā iesaistījušās Latvijas un Lietuvas tie-
sībsargājošās iestādes - policija un robežsardze un arī 
četras pašvaldības, kas atrodas stratēģisku ceļu krust-
punktos pie Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievi-
jas robežas. “Inteliģentās” videonovērošanas kameras, 
robežsargu un policistu aprīkojums, ieguldījumi dro-
šības struktūru darbinieku apmācībā - tas viss nešau-
bīgi nesīs augļus. Taču ne velti projekta nosaukumā 
drošības platformas raksturojumam izvēlēts sinerģijas 
jēdziens. Sinerģija - tas nav tikai vārds. Kas ir siner-
ģija? Matemātiski tas varētu izskatīties pārsteidzoši: 
2 + 2 = 5, vai varbūt 50 vai pat 100. Vienkārši sakot 
– rezultāts ir lielāks nekā visu iesaistīto pušu ieguldī-
juma kopsumma. Piemēram, trīs koka baļķi kopā spēj 
izturēt daudz lielāku svaru nekā tā svara summa, ko 
iztur katrs no tiem atsevišķi. Mūsu abu kaimiņvalstu 
drošības struktūras un iesaistītās pašvaldības spēj pa-
veikt daudz, bet nesalīdzināmi vairāk varētu sasniegt, 
iesaistoties un aktīvi līdzdarbojoties visu pierobežas 
pašvaldību iedzīvotājiem. Tāpēc mēs aicinām katru 
pierobežā mītošo - nepaliec vienaldzīgs; ja redzi, tad 
neklusē! 

Gan robežsardzes, gan policijas pārstāvji daudz-
kārt ir apliecinājuši, ka Latgales pierobeža ir milzīgs 
vilinājums un interešu objekts kontrabandistiem un 
nelegālajiem robežpārkāpējiem – imigrantiem. To ap-
stiprina arī statistika – pēdējo piecu gadu laikā kopu-
mā Latvijas pusē tikai uz Baltkrievijas robežas vien 
aizturēti ap 300 robežpārkāpēju, savukārt atklāto kon-
trabandas preču daudzums 2017. gadā bija par 130% 
lielāks nekā iepriekšējā gadā. Diemžēl arī šogad nozie-
dzība turpinās. „Jau šogad mums atklāti vairāk nekā 9 
miljoni tabakas izstrādājumu, ko nelegāli pārvietoja 
pāri robežai. Tas liecina, ka noziegumi šajā jomā ir,” 
tā Latvijas Radio informēja Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars. Viens no 

projekta galvenajiem mērķiem ir dialoga veidošana 
starp Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošām iestādēm 
un pašvaldībām, kas sekmētu turpmāku efektīvu sa-
darbību cīņā ar pārrobežu noziedzību. Teju 600 000 
eiro atvēlēti šīs robežas drošības stiprināšanai, tostarp 
moderna tehniska aprīkojuma iegādei, piemēram, uz 
maģistrālajiem pierobežas tranzītceļiem uzstādīs tā 
saucamās „inteliģentās” videonovērošanas kameras, 
kas spēj identifi cēt autotransporta numura zīmes. Paš-
laik šāds aprīkojums policijai reģionā ir pieejams tikai 
Daugavpils pilsētā. Savukārt robežsargi iegūs speciā-
las dienas un nakts videonovērošanas kameras, kā arī 
personālās kameras, kas fi ksēs notiekošo uz robežas. 
„Projekta ietvaros tiks iegādātas kameras, kas būs pie-
saistītas katram robežsargam, kas veic kontroli. Tās ir 
personīgās kameras, kopskaitā 79, kas būs izvietotas 
robežsargiem uz apģērba. Būs arī četras videonovēro-
šanas termālās kameras, 66 videoreģistratori automa-
šīnās, lai veiktu kontroli. Jo bija gadījumi, kad mums 
vajadzēja iegūt informāciju, bet tehnisko iemeslu dēļ 
mēs to nevarējām,” uzsvēra Daugavpils pārvaldes Ro-
bežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieks 
Romualds Stašāns. Pierobežas tehnoloģiju moderni-
zācija ļaus efektīvāk cīnīties ar kontrabandas, nelegā-
lās imigrācijas problēmām un palīdzēs atklāt meklēša-
nā izsludinātas personas.

„Projekta mērķis ir ierobežot kontrabandu un nele-
gālo robežpārkāpšanu. Tās ir galvenās problēmas, ko 
mēs vēlamies risināt un stiprināt robežu,” sacīja pro-
jekta koordinatore Ilze Stabulniece.

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas 
LLI-082 „SYNERGY FOR SECURITY” projekts 
„Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlat-
vijas un Lietuvas pierobežā”. Projekta kopējais bu-
džets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF 
līdzfi nansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017. 
gada 17. maija līdz 2019. gada 16. maijam. Projek-
tu līdzfi nansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta 
Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

KAD 2+2=100… 

ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA 
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 

KONKURSA REZULTĀTI

AICINĀM BRAUCIENĀ
 PA TŪRISMA OBJEKTIEM

Krāslavas novads ir iecienīts galamērķis ceļotāju vidū. Par to lieci-
na statistikas dati, kas tiek apkopoti, beidzoties tūrisma sezonai. Cipari 
pierāda, ka Krāslavas novadu apciemo aizvien vairāk tūristu. Palielino-
ties pieprasījumam, paplašinās arī piedāvājums un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidība. 

Tuvojoties jaunajai tūrisma sezonai, Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrs ik gadu rīko braucienu pa Krāslavas novada jaunajiem 
tūrisma objektiem. Brauciens tiek rīkots ar mērķi iepazīt Krāslavas no-
vada jaunumus tūrisma nozarē. 

Tradicionāli šajā braucienā piedalās vairāki desmiti interesentu – tū-
risma uzņēmēji, dažādu pakalpojumu sniedzēji un visi iedzīvotāji, kurus 
interesē tūrisma nozares jaunumi. Tie ir cilvēki ne tikai no mūsu novada, 
bet arī pārstāvji no kaimiņu novadiem. 

Šādi braucieni ir lieliska iespēja iepazīt savu novadu, parādīt Krāsla-
vas novada tūrisma objektus citiem un, iespējams, arī pašam uzsākt tū-
risma uzņēmējdarbību.

Vairākus gadus brauciena programmā tiek iekļauts kāds kaimiņnova-
du TOP objekts. Šī gada maršrutā - atpūtas bāzes „Silene” (Daugavpils 
nov.) apmeklējums (objekts pēc remontdarbiem piedzīvojis ievērojamas 
pārmaiņas). 

Brauciena kopējās izmaksas – 12 EUR no personas (tajās ietilpst at-
pūtas bāzes „Silene” apmeklējums un pusdienas Latgales kulinārā man-
tojuma centrā). 

Interesenti braucienā piedalās ar savu transportu! Maršruta kopējais 
garums ir ~ 130 km.

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties braucienam līdz 2018. gada 
25. maijam, zvanot pa tālr. +371 22021290 vai sūtot vēstuli uz e-pastu 
tic@kraslava.lv ar norādi „Pieteikums braucienam”.

Krāslavas novada TIC kolektīvs

Pieņemti lēmumi par trīs Krāslavas novada teritorijā esošu nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, 
Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā:

12.06.2018. plkst. 14.30 - izsole ar augšupejošu soli īpašumiem Sv.Ludvika 
laukums 3 un 1 (Krāslava, Krāslavas novads). Nosacītā (sākotnējā) pārdoša-
nas cena - 94800 EUR.

12.06.2018. plkst. 15.00 - izsole ar augšupejošu soli īpašumam Miera iela-4 
(Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads). Nosacītā (sākotnējā) pārdoša-
nas cena - 6100 EUR.

14.06.2018. plkst. 14.30 - izsole ar augšupejošu soli īpašumam „Pastnieki“ 
(Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads). Nosacītā (sākotnējā) 
pārdošanas cena - 5300 EUR.

Detalizētāku informāciju par izsolēm var saņemt pie izsoles rīkotāja darba 
laikā no 02.05.2018. pa tālruņiem 27891900 un 29420864. Informācija par 
izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Ezerzeme”, „Latvijas 
Pasts” tīmekļvietnē www.pasts.lv.

PAR VAS „LATVIJAS PASTS” 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLĒM

ATBALSTS IEDZĪVOTĀJU 
INICIATĪVĀM KRĀSLAVAS NOVADĀ
Piesaistot papildu pašvaldības fi nansējumu, konkursā „Iedzīvotāji 

veido savu vidi” šogad tiks īstenoti visi iesniegtie projektiņi - 12 pro-
jekti pilsētā un 12 - Izvaltas, Indras, Kaplavas, Kalniešu, Robežnieku, 
Aulejas un Ūdrīšu pagastā. Paldies projektu iesniedzējiem par idejām, 
un lai radošs un pozitīvs to īstenošanas process!

Ir plānots, ka šī gada septembrī tiks organizēts projektu konkur-
sa destmitgades svinību pasākums, uz kuru tiks aicināti visi aktīvākie 
Krāslavas novada mazo projektu īstenotāji.

Ināra Dzalbe, 
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 

VASARĀ NOTIKS AUTOKROSA
 SACENSĪBAS „KRĀSLAVAI 95”

Šī gada 16. jūnijā Krāslavas autotrasē Pils ielā 1 notiks autokrosa sacen-
sības „Krāslavai 95”, kuras rīko Krāslavas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Krāslavas bērnu un jauniešu centru un Krāslavas auto-moto sporta klubu. 

Pieteikums dalībai sacensībās ir jānosūta Guntaram Jeminejam uz e-
pastu (antos70@inbox.lv) vai īsziņā uz tālruņa numuru 28252309 līdz 15. 
jūnijam. Dalības maksa ir 10 EUR. Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam tiek 
atbrīvoti no dalības maksas. Dalībniekam, kas ir pieteicis dalību sacensī-
bām un nevar piedalīties, lūgums pieteikumu atsaukt. 

Sacensības plānotas šādām automašīnu klasēm: SUPER klase - priekšpie-
dziņas automašīnas ar motora tilpumu līdz 2,0 l; Open klase - aizmugures 
piedziņas automašīnas ar motora tilpumu līdz 2,0 l; VAZ standarta klase - 
2101-2107 ražotas VAZ mašīnas ar motora tilpumu līdz 1,6 l; Mazo bagiju 
klase - bagiji ar motora tilpumu līdz 163 cm3.

Sacensību noslēgumā tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās au-
tomašīnu klasēs, kā arī trīs labākie jaunieši, kas nav sasnieguši 18 gadu 
vecumu (VAZ standarta automašīnu klasē). Apbalvojamo dalībnieku skaits 
var tikt koriģēts. 
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darbi, notikumi, cilvēki

Īsi pirms Darba svētkiem notika 
projekta „Loģistikas parka attīstī-
bas I kārta” paplašinātās konsul-
tatīvās darba grupas izbraukuma 
sēde ar mērķi pārrunāt izstrādā-
jamo informatīvo ziņojumu, kā 
arī vienoties par iespējamu satik-
smes shēmu. 

Šī pasākuma nozīmi uzskatāmi raksturo 
25 dalībnieku darba grupas sastāvs, kurā 
bija pārstāvēts Finanšu ministrijas Juri-
diskais departaments, Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) Muitas pārvalde, Attīstības 
projektu pārvalde, Robežšķērsošanas un 
revitalizācijas projektu portfeļa vadība, 
AS Valsts nekustamie īpašumi attīstības 
projektu vadība, Valsts robežsardzes die-
nesta struktūras, Zemkopības ministrija, 
Pārtikas veterinārā dienesta Robežkontro-
les departaments, Valsts augu aizsardzības 
dienests, Latgales plānošanas reģiona ad-
ministrācija, Satiksmes ministrijas Tranzī-
ta politikas departaments, Latvijas Valsts 
ceļu Dagdas nodaļa, Krāslavas novada 
domes Attīstības nodaļa un citi speciālisti.

Darba grupas dalībniekus uzrunāja 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, kurš sākotnēji īsi ie-
pazīstināja ar pašvaldību, akcentējot dar-

bavietu problēmu, cilvēku aizplūšanu un 
sasaistot to ar robežas izmantošanas nepie-
ciešamību: „Ar standarta programmām ne 
tikai mēs, bet visa Latvija zaudē cilvēkus, 
tāpēc mums ir dzimusi ideja par loģistikas 
centra projektu. Ja mums visiem izdosies 
atrast kopsaucēju, šis projekts varētu dot 
konkrētu pienesumu ne tikai Latgalei, bet 
visai valstij, un mēs varētu pastiprināti 
strādāt pie sauszemes ostas varianta.”

Vispirms darba grupai domes zālē tika 
izklāstītas projekta svarīgākās problēmas, 
pēc tam visi devās uz pierobežu, kur kā-
jām izstaigāja Pāternieku robežkontroles 
punktu, apspriežot iespējamu satiksmes 
shēmu un izdiskutējot citus ar to saisto-
šus jautājumus. Nevienam darba grupas 
dalībniekam nebija tādu iebildumu, kas 

varētu bremzēt projekta turpmāku virzī-
bu. Tiesa ir būtiski jautājumi, kas izraisa 
bažas robežsargiem, tomēr arī viņi pauda 
apņēmību pielikt visus pūliņus un atrast 
risinājumu. 

Svarīga loma projekta nākotnei ir Zem-
kopības ministrijai, kuras ministrs Jānis 

Dūklavs loģistikas centra ideju nosauca 
par spārnotu un tajā pašā laikā - par rea-
lizējamu.

Pēc pierobežas teritorijas apskates Jānis 
Dūklavs atbildēja uz “Krāslavas Vēstis” 
reportiera jautājumiem.

- Ministra kungs, ko jūs domājat par 
šodien redzēto un dzirdēto?

- Kā jūs pats šodien dzirdējāt, dienesti 
redz iespēju centru veidot. Tas, protams, 
prasa zināmus fi nanšu līdzekļus, prasa 
risināt jautājumus arī par zemi, platībām 
u.c. Manuprāt, visus šos jautājumus, ja 
tikai ierēdniecība un attiecīgās ministrijas 
grib, var nokārtot salīdzinoši īsā laikā, jo 
to visu pieļauj mūsu likumdošana. Vajag 
tikai vēlēties atbalstīt šādu projektu. Ma-
nuprāt, nevajag kavēties - jāiet uz priekšu!

- Vai pareizi saprotu, ka jūsu minis-
trija nekādus šķēršļus projektam neliks 
un nekādu iebildumu pret to nav?

- Pilnīgi nekādu, mēs esam gatavi sadar-
boties, mēs esam gatavi atbalstīt. Mums 
ir divi dienesti, kuriem ir reāls darbs šajā 
konkrētajā jautājumā: Pārtikas un veteri-
nārais dienests un Valsts augu aizsardzības 
dienests. Ja tie būs koku stādi, visādi kok-
materiāli vai tamlīdzīgi - tad iesaistās augu 
aizsardzības dienests, ja tie ir pārtikas pro-
dukti vai dzīvnieki, vai cita ar to saistīta 
produkcija – tad tā būs Pārtikas un vete-
rinārā dienesta atbildība. Mūsu dienesti ir 
pozitīvi noskaņoti un gatavi iesaistīties, 
kur vajadzēs arī ar savām zināšanām, lai 
pateiktu kaut ko priekšā, lai nebūtu lieku 
kļūdu, jo šie cilvēki šeit strādā ilgi un ir 
labi profesionāļi.

*       *       *
Nesen Krāslavas novadu darba 

vizītē apmeklēja LR Ministru pre-
zidents Māris Kučinskis, lai klātie-
nē iepazītos ar potenciālā loģisti-
kas centra Pāterniekos atrašanās 
vietu. 

Intervijā medijiem, Ministru prezidents 
apliecināja, ka ir labi informēts par šīm ie-
cerēm, un, apskatot visu klātienē, ir guvis 
apstiprinājumu tam, ka ir jāiet uz priekšu: 
„Tiek gatavots informatīvais ziņojums 
valdībai, ir jāvienojas par dažādām deta-
ļām, bet es esmu priecīgs par šādām ini-
ciatīvām, kas nāk no cilvēkiem reģionos. 
Mums ļoti svarīgi atbalstīt tieši tādas ini-
ciatīvas, lai visi varētu noticēt, ka viss ir 
iespējams. Varu apliecināt - ir iespējams!”

M. Kučinskis arī uzsvēra, ka tas ir re-
ģionam ļoti svarīgs projekts, kas nozīmētu 
jaunas darbavietas un pievienoto vērtību. 
Viņaprāt, šāds objekts varētu ieinteresēt 
uzņēmējus, un šeit varētu nākt tās kravas 
no Baltkrievijas, kas tagad iet Lietuvas 
virzienā. 

Ministru prezidents pauda gandarījumu, 
ka ministriju pārstāvji, kas šurp brauku-
ši un piedalījušies informatīvā ziņojuma 
sagatavošanā, strādājuši ar lielu sapratni. 
Starp pirmajiem risināmajiem jautāju-
miem M. Kučinskis nosauca robežpun-
kta paplašināšanu, jo šobrīd Baltkrievijas 
pusē noslēdzies projekts, un tur robežas 
caurlaidība ir daudz lielāka. Tas nozīmē, 
ka arī Latvijas pusē tas jādara. Nākamais 
darbs ir saskaņoti plānot pašvaldības un 
valsts iestāžu pārziņā esošos darbus un rī-
cības, lai sasniegtu projekta mērķus.

Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVA CĪNĀS PAR 
LOĢISTIKAS CENTRU PIEROBEŽĀ  

LATVIJAS SIMTGADEI 
IZVALTĀ 

IESTĀDA SIMTS OZOLUS 
Vairāk nekā 1700 vietās valstī norisinā-

jās Lielā Talka, kurā sakopta vide un stādīti 
koki Latvijas nākotnei, tostarp arī Izvaltā. 
Pateicoties Bogdānu dzimtas dāvinājumam 
savam pagastam - 100 ozolu stādiem par 
godu valsts simtgadei, Latvijas parastais 
ozols turpmāk augs laukumā pie Izvaltas Sv. 
Miķeļa erceņģeļa Romas katoļu baznīcas un 
rotās aleju uz 2. pasaules karā kritušo ka-
piem. Starp citu, Izvaltas baznīcas durvis ir 
izgatavotas no Latvijas parastā ozola.

Konkrētos ozolu stādus Bogdāni ir audzējuši sep-
tiņus gadus, četrus gadus tie ir ravēti un citādi kopti. 
Lai ozolu stādus izraktu, bija vajadzīgi 3-4 raženi vīri, 
jo ozols, pat jauns, nemaz tik viegli lāpstai nepadodas. 
Rakšanas laikā viens darbarīks neizturēja lielo slodzi 
un lāpstas metāliskais kāts saliecās kā kaut kāda stie-
plīte… Savukārt desmitus gadus augušu ozolu vispār 
nav cerību izvilkt, izraut no zemes vai nolauzt ne vē-
jam, ne cilvēkam. Jānis Bogdāns pastāstīja, ka vieglāk 
būtu rakt agrīnus stādus, bet tad tie jāsargā no stirnām, 
jo tās nokož galotni un koks vairs neizaugs. Toties šie 
septiņgadīgie ir gana pastiepušies un dzīvnieki nespēj 
nodarīt tiem nopietnu skādi. 

Izraktajiem ozolu stādiem saimnieks noīsināja miet-
sakni, lai ozols pareizi iesakņotos iepriekš sagatavotajā 
bedrītē. Pēc tam tos sakrāva busiņā un nogādāja uz tal-
kas vietu. Vēl tikai neliela instruktāža talciniekiem par 
to, kā pareizi ir iestādāms ozols, un pagasta iedzīvotāji 
ķērās pie darba. 

„Man ir, ko dāvināt, un man arī patīk dāvināt,” ne-
slēpa Jānis. „Mans dzīves sapnis - ja kādreiz Latgalē 
krūmu vietā augs ozoli, valstij būs otra nafta un nevaja-
dzēs neko citu! Piemēram, neapzāģētu izžāvētu ozola 
dēļu kubikmetrs šodien maksā jau ne mazāk par 500 
eiro.”

Juris Roga, autora foto



4

Lūk, kā Uldis atceras bērnību un skolas 
laiku.

- Uzaugu lauku mājā, biju viens bērns ģi-
menē un kā jau visiem bērniem laukos, arī 
man vajadzēja palīdzēt vecākiem lauku dar-
bos - turējām divas govis, laukos bija zeme, 
kur audzējām produktus pašpatēriņam. Mā-
cījos Izvaltas vidusskolā – jā, jā, tolaik tā 
bija gana liela skola ar vidusskolas klasēm. 
Bērnībā un jaunībā ļoti daudz sportoju ar 
kaimiņu bērniem. Vasarā - futbols, ziemā – 
hokejs. Katru sestdienu agri no rīta gājām tī-
rīt ledu, jo plkst. 10.00 jau sākās pirmie mači 
un turpinājās visu dienu. 

Kā tikko pabeidzu vidusskolu, iesauca 
dienēt armijā. Nonācu Murmanskas apga-
balā, uz salas Gremihas ciemā, kur atradās 
atomzemūdeņu bāze. Biju turbīnists-mašī-
nists. Četras stundas sēdēju pie mēraparā-
tiem un ierakstīju žurnālā rādījumus, ierodas 
maiņa - astoņas stundas esi brīvs. Bet kamēr 
esi „jauniņais”, tikmēr atpūta nesanāk - jā-
raujas par „večiem”. Zemūdenē ir reaktors, 
ir turbīnas, ir akumulatori utt., visa laiva sa-
stāv no nodalījumiem. Mans dienests ritēja 
sestajā nodalījumā, piektajā atradās reaktors, 
kuram reizes 20 dienā jāskraida garām. Tas 
ļoti slikti atsaucās uz veselību.

- Ko darījāt pēc dienesta?
- Iekārtojos darbā Krāslavas Lauktehnikā 

kā kravas automašīnu elektriķis. Profesiju 
apguvu kursos. Lauktehnikā neko daudz ne-
maksāja, vēlāk strādāju par elektriķi Izvaltas 
kolhozā „Cīņa”. Maksāja jau labāk, turklāt 
darbavieta bija tuvu mājām. Nostrādāju tur 
pāris gadu, tad piedāvāja darbu Izvaltas 
pamatskolā par saimniecības daļas vadītā-
ju, kur nostrādāju 7-8 gadus. It kā jau viss 
bija labi, bet nejutos apmierināts ar darbu un 
1999. gadā izveidoju IU „Stivuls”, kas vēlāk 
bija jāpārdēvē par SIA. 

- Vai bija sapratne, ar ko sākt? 
- Nē, nebija. Bērnībā un skolas gados pat 

prātā nebija doma, ka nodarbošos ar kaut 
kādu biznesu. Skolā darbs izrādījās pārāk 
monotons, man gribējās kaut ko interesantu, 
aizraujošu, radošu. Sākumā domāju – izmā-
cīšos par auto elektriķi, bet nebija nopietnu 
kursu. Arī par uzņēmēju nebiju mācījies, bet 
kaut kā aizgāja pats par sevi. Dari visu rūpī-
gi, un viss būs labi. Ar klientiem ir jārunā, 
par daudz ko jārunā, arī par cenu jārunā. Ku-
ram dārgi, kuram lēti, gadās pakalpojums ir 
ar mīnusu, bet bez tā nekā. Jādomā, ka kāds 
var saslimt un jābūt gatavam izgrozīties. 

- Vai atceraties pirmo saremontēto au-
tomašīnu un klientu? 

- Pirmsākumos tas nebija autoserviss, 
šai jomai pievērsos krietni vēlāk. Sāku 
ar ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanu un 
maiņu. Sākumā klājās ļoti labi, kad visiem 
vecos aparātus vajadzēja nomainīt pret jau-
niem. Bet dzīvē nekas nav mūžīgs, viss mai-
nās: pārdošanas apjomi samazinājās, palika 
apkalpošana un uzpildīšana. Atcerējos par 
elektriķa zināšanām un ķēros klāt jaunam 
virzienam – ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācija, videonovērošanas iekārtu uz-
stādīšana. Šis patiesībā kļuva par uzņēmuma 
pamatbiznesu, kas darbojas šobaltdien. Lai 
strādātu apsardzes un signalizācijas jomā, 
nepieciešams atbilstošs sertifi kāts. Darbs ne-
bija viegls, piemēram, angārā līdz griestiem 
ir 10 metru. Jāmontē stalažas, ne katrs kāps 
tādā augstumā, arī saprašanu vajag un darbs 
fi ziski smags. Servisā vismaz viss notiek uz 
zemes, tur - augstumā. Ziedu laikos pasūtī-
jumu netrūka, fi rma auga, darbinieku skaits 
arī. 

- Kā tad nonācāt līdz automašīnu re-
montam?

- Signalizācijas un videonovērošanas biz-
ness papalašinājās ārpus rajona teritorijas. 
Vairāk pakalpojumu, vairāk izbraukumu, 
veidojās savs autoparks, un automašīnām 
bija nepieciešami remonti. Sāku ar pāris pa-

cēlājiem un riepu montāžas iekārtām.  Pašu 
vajadzībām ar to varbūt arī pietiktu, bet es 
centos atbalstīt jaunatni, kas grib strādāt. 
Atnāca praksē viens, otrs, trešais… Skatos 
- viens otrs no puišiem auto lietās saprot, bet 
man nav iekārtu un instrumentu, lai viņam 
piedāvātu pastāvīgu darbu. Telpas ir, varētu 
paplašināties, bet nav brīvu līdzekļu… Ko 
darīt? Krāslavas rajona partnerības izsludi-
nātais Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansētais projektu konkurss 
nāca īstajā laikā. Projekts „Jaunu pakalpoju-
mu radīšana uzņēmuma attīstībai un ilgtspē-
jai” radās sadarbībā ar Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra Ekonomikas 
konsultanti Āriju Kupreviču. Paldies viņai!

- Kāds ir galarezultāts?
- Pateicoties šim projektam, mums tagad 

ir nākuši klāt divi servisa darbinieki, tātad 
tagad jau četriem novadniekiem ir darbs šajā 
servisā. Par projektam atvēlēto fi nansējumu 
iegādājāmies vairākas iekārtas autoservi-
sam: divstatņu un četrstatņu pacēlājus, ri-
teņu ģeometrijas regulēšanas stendu, riepu 
balansēšanas un montāžas iekārtas, datori-
zētu automašīnas diagnostikas iekārtu, auto 
kondicionieru uzpildīšanas iekārtu, trīs lie-
los atslēgu komplektus (uz ratiņiem) atslēdz-
niekiem, metināšanas aparātu ar stiepli, presi 
gultņu izpresēšanai, elektronisku lukturu re-
gulēšanas stendu. 

Paralēli par uzņēmuma līdzekļiem ēkā 
ierīkojām vairākus jaunus logus, universā-
lu apkures katlu, kas darbojas ar malku un 
granulām, iegādājāmies stendus riepu uz-
glabāšanai un ierīkojām auto rezerves daļu 
veikalu, kurā uz vietas turam vispieprasītā-
kās preces, bet pilnīgi visas rezerves daļas 
neiespējami turēt veikalā, jo mašīnu modeļu 
un modifi kāciju ir tik daudz... Taču pēc pa-
sūtījuma veicam jebkuras piegādes. 

Pievēršam uzmanību reklāmai – servisā 
izvietojām reklāmas banerus, kas izgatavoti 
pēc mūsu pasūtījuma. Lai arī reklamēties va-
jag, bet tik mazā pilsētā kā Krāslava, manu-
prāt, reklāmai nav izšķiroša nozīme. Daudz 
svarīgāk, kā klienti atsaucas par mūsu darbu, 
tālab lielu uzmanību pievēršam darba kva-
litātei. Paveiksi darbu nekvalitatīvi, pilsē-

ta maza - neviens vairs nebrauks. Ja gadās 
automašīna, kuru mana servisa ļaudis slikti 
pazīst un nevar saremontēt kvalitatīvi, mēs 
atklāti sakām, ka nevaram to izdarīt un ie-
sākam meklēt citu servisu. Daži līdzīgā situ-
ācijā rakņāsies internetā, pamēģinās šā un tā, 
bet es vienmēr esmu pret eksperimentēšanu 
ar klienta automašīnu - ne viņam tas nāks par 
labu, ne pakalpojuma sniedzējam. Ja varam, 
tad sataisām labi. Kopumā varam paveikt 
ļoti daudz, izņemot auto krāsošanu un auto 
ģeometrijas atjaunošanu. 

- Par to arī esat domājuši?

- Protams, bet tās iekārtas ir dārgas un 
vajag lielu telpu un mūsu pilsētā to tiešām 
nebūs iespējams atpelnīt. Gribu uzsvērt, ka 
servisa paplašināšana kļuva iespējama, pa-
teicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) sniegtajam atbals-
tam. Savukārt Krāslavas rajona partnerība ir 
izstrādājusi darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) 
2015. - 2020. gadam, tālab uzņēmējiem ir ie-
spēja startēt projektu konkursos. Bez tā visa 
būtu sarežģīti kaut ko tādu paveikt. Taču es 
nesēdētu, rokas klēpī salicis, man bija doma 
pirkt lietotas iekārtas, ja projekts negūtu at-
balstu. Mazāk atļautos, bet patiesībā savu 
biznesu arī sāku ar mazumiņu. Kāda kolhozā 
alga - 100 rubļu! Bet šodien servisa attīstībā 
varēju ieguldīt 48000 eiro. Tiesa, Krāslavā 
ir jāsaspringst, lai atstrādātu projekta naudu. 
Būtu Rīgas apgriezieni – cita lieta. Pie mums 
ir lielāks risks, bet dienesta gadi uz zem-
ūdens iemācīja novērtēt riska faktoru. Starp 

citu, kad zemūdene dodas jūrā, tajā vairs nav 
ne jauno, ne veco - visi par vienu un viens 
par visiem. Jo nedod Dievs, ja vienam kaut 
kas, un pārējie nenāk palīgā, visi ies bojā. 
Tāda cieša saliedētība ir vitāli nepiecieša-
ma, lai zemūdene un apkalpe izdzīvotu. Arī 
biznesā jābūt saliedētam kolektīvam, neko 
nepanāksi, ja tramdīsi cilvēkus. Meistars 
zina savu darbu, lai strādā. Pabeidza mašīnu, 
lai padzer tēju vai kafi ju - nav man te stin-
grs režīms. Es arī cenšos lieki nekomandēt 
darbiniekus, pat klienti iet pa tiešo pie meis-
tariem. Varu iejaukties, bet man to nevajag. 
Turklāt tagad ir jādomā par diviem biznesa 
virzieniem: signalizācija un autoserviss. Abi 
ir svarīgi uzņēmuma dzīvotspējai, tālab uz-
manība jāsadala uz abiem. 

- Kāds ir auto vidējais vecums, kas no-
nāk remonta pie servisa meistariem?

- Pārsvarā pie mums nonāk vecas auto-
mašīnas – aptuveni 1995. gada izlaiduma 
nedaudz plus vai mīnus uz vienu vai otru 
pusi, vidējā vecumā - maz, ļoti jaunas – reti. 
Krāslava tuvu robežai, šeit ļoti populāri ve-
cie „Passat” ar degvielas bāku ap 100 litru. 
Veci „Žiguli” un „Moskvič” šad tad arī ie-
brauc mūsu servisā. Parasti šos auto šoferi 
paši remontē, jo savā mūžā tā raduši darīt un 
tajos nav tik sarežģītas lietas, kā jaunajās. 

Starp citu, servisam ir savs autoevakua-
tors, ceļā salūzušu automašīnu varam nogā-
dāt gan uz īpašnieka mājām, gan uz mūsu 
servisu, gan uz citu servisu pēc brīvas izvē-
les.  Nav problēmu, ja cilvēks vēlas uz citu 
servisu – lūdzu. Katram taču sava pieredze, 
sava situācija un apstākļi, ja kāds vēlas - mēs 
neiesim par varītēm uzspiest savu servisu.  

- Jūs arvien dzīvojat Izvaltā vai pārcēlā-
ties uz Krāslavu, tuvāk biznesam? 

- Pilsētā dzīvoklī man nepatīk, man vajag 
māju. Dzīvojam Izvaltas centrā pie skolas. 
Apprecējos drīz pēc armijas, savu dzīves-
biedri sastapu Izvaltā savā ziņā, pateicoties 
jauno speciālistu sadales sistēmai – viņa ir 
mūzikas skolotāja. Mums ir divas meitas un 
dēls. 

- Uzņēmēja darbs paņem daudz spēka 
un nervu, kā relaksējaties? Ir daudz ho-
biju?

- Vasarā patīk makšķerēt. Sirdslieta ir seni 

auto. Laukos ir pāris 1949. gada izlaiduma 
auto „Pobeda” un trīs automašīnas „Volga” 
1962. gada izlaiduma. Vienu „Pobedu” sa-
remontēju, tā ir braucama. Ar laiku varbūt 
pievērsīšos restaurācijai nopietni, ja būs 
lemts. Starp citu, ar tehniku esmu draugos 
kopš skolas laika. Mans pirmais mopēds 
bija „Verhovina”, savu pirmo motociklu no-
pelnīju skolas gados, kad tirgoju kartupeļus 
Polockā. 

Ar prieku kolekcionēju monētas - Eiropas 
valstu ir daudz, un ir interesanti aptvert pla-
šāku ģeogrāfi ju. Lai gan pēc dabas neesmu 
ceļotājs, pats auto esmu daudz braucis gan 
uz Krieviju, gan 90. gados uz Vāciju, bet pa-
matā darba darīšanās. Toties sieva mīl ceļot, 
piemēram, pirms gada bija Indijā, nesen - 
Vjetnamā. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

intervija AR PĀRLIECĪBU SAVĀ CEĻĀ  
Turpinām iepazīstināt ar uzņēmējiem, kuri aktīvi izmanto katru iespēju 

attīstīt savu uzņēmējdarbību. Šoreiz devos uz tikšanos ar SIA „Stivuls” uz-
ņēmēju Uldi Stivriņu, kurš veiksmīgi startēja biedrības „Krāslavas rajona 
partnerība” izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) projektu konkursā. Kopējās projekta  „Jaunu pakalpojumu 
radīšana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai” izmaksas ir 47420.00 EUR, 
no tām ELFLA publiskais finansējums - 33194.00 EUR. Pateicoties šim 
projektam, SIA „Stivuls” attīstīs jaunus uzņēmējdarbības pakalpojumus, 
veicinot konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Lielie Trūļi Krāslavas novada Izvaltas pagastā ir Ulda Stivriņa dzimtā 
puse, pilsēta viņu tā arī nav savaldzinājusi, lai gan viss bizness ir tieši 
pilsētniecisks, nevis lauciniecisks. 
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darbi, notikumi, cilvēki

8. maijā, Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara upuru piemi-
ņas dienā, pie pieminekļa Otrajā 
pasaules karā kritušajiem karavī-
riem ziedus nolika novada domes 
deputāts Viktors Moisejs, izglītī-
bas un kultūras iestāžu pārstāvji.

Klātesošos uzrunāja arī Krāsla-
vas Sv.Ludvika Romas katoļu 
baznīcas prāvests Eduards Vo-
roņeckis, kas atgādināja, ka galve-
nā vēsts, ko sludina mūsu pestītājs 
Jēzus Kristus, ir miers. Sapulcē-
jušos jaunatni un pieaugušos prā-
vests aicināja pieminēt kara upu-
rus ar klusuma brīdi un lūgties par 
kritušajiem karavīriem.

9. maijā atceres pasākumu ap-
meklēja pārsvarā gados vecāki 
pilsētas iedzīvotāji, kā arī viesi. 
Viņus uzrunāja novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Alek-
sandrs Jevtušoks, deputāts Rai-
monds Kalvišs un Krievijas Fede-
rācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī 
Andrejs Vladimirovs. Ar dzies-
mām uzstājās amatierkolektīvi un 

solisti no Krāslavas, Rēzeknes un 
Robežniekiem.

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja 

vairāki uzņēmumi.
Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVĀ PIEMIN OTRĀ 
PASAULES KARA UPURUS

LATVIJAS 100 GADI. KRĀSLAVA
3. maijā, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības at-

jaunošanas dienu, Krāslavas Vēstures un mākslas muze-
jā tika atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde „Latvijas 
100 gadi. Krāslava”. 

Izstādes atklāšanā piedalījās Atmodas laika notikumu dalībnieki 
Ādolfs Ločmelis, Pēteris Koroševskis, Edmunds Gekišs, Jānis Vītiņš, 
atvaļinātās militārpersonas - pulkvedis Jānis Raciņš, pulkvežleitnants 
Anatolijs Vecelis un kapteine Natālija Vecele, Afganistānas kara da-
lībnieks Pēteris Suveizda un Černobiļas AES avārijas seku likvidators 
Vladimirs Belašovs. Izstādes pamatu veido muzeja materiāli, taču vai-
rāki eksponāti uz izstādes laiku tika deponēti no minētajām personām. 

Vairāki no Atmodas laika dalībniekiem dalījās savās atmiņās un pār-
domās par tā laika un šīsdienas notikumiem. Izstādi ar patriotisku noti 
ieskandināja Krāslavas pamatskolas meiteņu popgrupa „Notiņas”.

Izstāde būs skatāma līdz pat 2019. gada pavasarim.
Jura Rogas foto

EIROPAS DIENA ŪDRĪŠOS
Katru gadu maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas diena, kas sim-

bolizē dažādu valstu vienotību . Tie ir svētki visiem Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem. 

Par godu šiem svētkiem arī Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkā 
bērniem tika sarīkots pasākums ar dažādām aktivitātēm. Bērni ar lielu 
interesi piedalījās diskusijās, risināja krustvārdu mīklas, kā arī izpaudās 
radoši. Pasākuma noslēgumā, siltā un draudzīgā atmosfērā, baudījām 
saldumus un tēju. 

Rudīte Murāne, bibliotēkas vadītāja 

1. maijā, Darba svētkos, Krāsla-
vas Kultūras namā notika ļoti krāš-
ņs pasākums - Aleksandra Bogini-
ča deju skolas audzēkņu koncerts 
„Deju pavasaris Krāslavā”. Pasāku-
mu varēja apmeklēt ikviens intere-
sants bez maksas. 

Nodarbības Aleksandra Boginiča 
profesionālajā sporta deju skolā  ap-
meklē gan pirmsskolas, gan skolas 
vecuma bērni. Darbs ar audzēkņiem 
norisinās dažādos virzienos: kustību 
koordinācija, improvizācija, priekš-
nesumu horeogrāfi ja, ķermeņa iz-
stiepšana, plastika un aktiera meis-
tarība. Labākie audzēkņi piedalās 
dažādos konkursos gan Latgales, 
gan visas Latvijas mērogā. Deju 
skolotājs - Aleksandrs Boginičs 
ir treneris un starptautiskās klases 
tiesnesis.

KRĀŠŅS PASĀKUMS KULTŪRAS NAMĀ

Jura Rogas foto

Mūsu novadniece Jeļena Timofejeva spēj iedvest lietām otru dzīvību. 
Ja jums liekas, kas vecas avīzes un žurnāli ir derīgi tikai iekuram vai 
nodošanai makulatūrā, tad jums noteikti ir jāierodas uz izstādi, lai re-
dzētu, ka tās ir pilnīgas muļķības. Ar radošu pieeju, talantu un pacietību 
Jeļena no veciem žurnāliem un avīzēm rada gan dekoratīvus mākslas 
darbiņus, gan tīri praktiskas lietas. Tas ir pārsteidzoši, bet iedvesmojoši. 
Tādēļ ikviens laipni aicināts apmeklēt izstādi, kur brīnums dzimst cilvē-
ku enerģijā un oriģinalitātē.

Jeļena Račicka, Piedrujas bibliotēkas vadītāja

PARASTU 
LIETU SKAISTĀ 

DZĪVE
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IZGLĪTĪBA

SKATIES PLAŠĀK
 UN SEKO 

SAVAI 
SIRDSBALSIJ!   

Latvijas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferences atklāšanā ar savu pieredzi pētniecībā 
dalījās Guntars Kitenbergs, kas 2004. gadā, bū-
dams 9.klases  skolēns, uzsāka pētniecisko darbu 
un uzrakstīja zinātniski pētnieciskos darbus  gan 
matemātikā, gan fi zikā, ar ko saistīja savas turpmā-
kās studijas un pētniecības darbu. Viņš pētniecību 
uztver kā saldējumu, kur praktiskā darba daļa ir 
garšas noskaidrošana, lai to varētu salīdzināt  jau 
ar pazīstamām un secināt, kas garšo labāk. Šobrīd 
G. Kitenbergs ir Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs un 
pētnieks Magnētiski mīkstu materiālu laboratorijā. 
Uzrunājot skolēnus - zinātniski pētniecisko darbu 
autorus -, gan Izglītības ministrs K. Šadurskis, gan 
LU rektors I. Muižnieks atzinīgi vērtēja skolēnu, 
skolotāju un vecāku ieguldījumu pētniecības jomā 
un izteica cerību, ka viņi būs nākamie LU, RTU 
un citu Latvijas augstskolu studenti. Atklāšanas 
pasākuma vadītājs, daloties pieredzē par profesijas 
izvēli, skolēniem ieteica  skatīties plašāk un sekot 
savai sirdij, savukārt konferencē savu darbu pre-
zentēt - kā pasniedzot dāvanu. 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 20 jaunieši, veik-
smīgi piedaloties Daugavpils reģionālajā skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē, ieguva 
divus 1. pakāpes diplomus (Reinis Andžāns (12.d), 
darbs politoloģijā, vad. V. Naļivaiko; Adrija Kivli-
ņa (11.b), darbs tieslietās, vad. L. Andžāne), sešus 
2. pakāpes diplomus (Pauls Nartišs (11.c), darbs 
inženierzinātnēs, vad. S. Nemeņonoka; Samanta 
Sozvirska (12.c), darbs politoloģijā, Ēriks Silovs 
(12.d), darbs vēsturē, Maksims Beinarovičs (12.d), 
Maksims Dobriņins (12.d), darbs ekonomikā, vad. 
V. Naļivaiko; Karolīna Lukaševiča (12.d), Rihards 
Misjuns (12.c), darbs fi zikā, Sintija Skerškāne 
(12.c), darbs ķīmijā, vad. H. Misjuns) un septiņus 
3. pakāpes diplomus (Solvita Markeviča (12.c), 
Ilze Dubova (12.d), darbs tieslietās, Laura Dzalbe 
(12.d), Edvīns Gorenko (12.c), darbs inženierzināt-
nēs, vad. H. Misjuns; Inese Maslova (12.c), darbs 
literatūrā, Inta Trunoviča (12.c), darbs literatūrā, 
vad. I. Stikute; Edīte Drobiševska (11.d), Artūrs 
Dzalbs (11.d), darbs inženierzinātnēs, vad. L. Ko-
ževņikova; Daina Osipova (12.d), Agnese Japiņa 
(12.d), darbs mākslas zinātnē, vad. I. Skerškāne; 
Dominika Podjava (11.c), Viktorija Neverovska 
(11.c), darbs matemātikā, vad. A. Juškeviča), līdz 
ar to izcīnīja tiesības prezentēt darbus Latvijas 42. 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 
Skolēni savos pētījumos iedziļinājās pašvaldību 
priekšvēlēšanu kampaņas darbībā un salīdzināja 
vēlēšanu rezultātus, rakstīja par šobrīd aktuālām 
problēmām - viltus ziņu atpazīšanu, kriptovalūtu, 
malkas apkures katlu darbības automatizēšanu, sig-
nalizācijas izveidošanu mājas apstākļos, mediāciju 
kā civiltiesisko attiecību noregulēšanas instrumen-
tu, „Airsoft” 6 mm plastmasas lodītes ballistiku, 
izpētīja Rīgas atspoguļojumu A. Deglava romānā 
„Rīga”, leksēmas „dzīve”, „nāve” un „kaps” E. 
Veidenbauma dzejā, protams, arī pētījumi mākslā, 
matemātikā, ķīmijā un vēsturē. Piedalīšanās gan 
Daugavpils reģionālajā skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferencē, gan Rīgā skolēniem deva 
jaunu pieredzi, iespēju mācīties pārvarēt bailes uz-
stāties publikas priekšā, būt pārliecinātākam par 
savām zināšanām, prasmēm, iepazīties ar citu sko-
lēnu pētījumiem, iegūt jaunus draugus. Ar cerību, 
ka skolēniem zinātniski pētnieciskā darba uzrakstī-
šana un iespēja to prezentēt Rīgā deva ierosmi nā-
kotnes profesijas un augstskolas izvēlē, noslēdzam 
šī gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, lai 
nākamgad garšotu aizvien jaunus saldējumus! 

Anna Juškeviča, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

direktora vietniece
 

Akcijas „Polija lasa bērniem”, kā arī 
Starptautiskās grāmatu dienas ietvaros 
Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu skolā tika 
organizēts pasākums „Poļu skola lasa 
bērniem”. Uzaicinātie viesi labprāt ie-
interesēti lasīja grāmatas gan poļu, gan 
latviešu valodā vismazākajiem klausītā-
jiem.  

Mūsdienās bērni arvien mazāk pievēr-
šas grāmatu lasīšanai, tāpēc ir svarīgi, lai 
viņi redzētu, ka pieaugušie ikdienā gūst 
zināšanas un pozitīvas emocijas, lasot 
grāmatas.

Pozitīvais piemērs ir ļoti nozīmīgs, 
lai jaunos lasītājus ievestu brīnumainajā 
grāmatu pasaulē. Svarīgi, ka pieaugušie 
veltīja stundu sava laika, lai apsēstos un 

bērniem izlasītu kādu daiļdarbu.
Skolas direktore Č. Kozlovska pasā-

kuma beigās sirsnīgi pateicās akcijas da-
lībniekiem – Annai Bičkovai, Stefānijai 
Bodajevai, Gertrūdei Letunovai, Tatjanai 
Azamatovai, Zigmundam Blaževičam, 
Viktorijai Urbanovičai.

V. Urbanoviča, Bērnu literatūras no-
daļas vadītāja, pastāstīja par tradīciju 23. 
aprīlī – Svētā Jura dienā – dāvināt grā-
matas un rozes. Mūsu skolas direktore 
visiem dalībniekiem un akcijas organi-
zatoriem uzdāvināja skaistas tumši sar-
kanas rozes.

Mēs ceram, ka pasākums „Poļu skola 
lasa bērniem” kļūs par mūsu skolas tra-
dīciju un nākamgad lasītāju un klausītāju 

pulks būs kuplāks, tas veicinās lasītprie-
ku un skolēnu lasītprasmi.

           M. Basek-Bernacka, skolotāja

POLIJA LASA BĒRNIEM

Projekta „Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” ietvaros 
piecpadsmit 3.-4. klašu skolēni apmek-
lēja bērnu zinātkāres centru „ZINOO” 
Daugavpilī. Tā ir pateicība skolēniem par 
zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šajā 
mācību gadā divpadsmit ZPD tika pre-
zentēti skolas konferencē un septiņi ZPD 
– novada konferencē. 

4.a klases skolniece Nikola Stepaņenko par 
savu pētījumu ieguva 3. pakāpes diplomu. 
Centra „ZINOO” apmeklējums nostiprinās 
bērnu interesi par dabaszinībām un iedves-
mos veikt jaunus pētījumus. Izsakām patei-
cību Anitai Gžibovskai un Andrejam Zelen-
kovam par palīdzību brauciena organizēšanā.  

Olga Dalecka, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas sākumklašu skolotāja

GUDRĪŠI NO VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS APMEKLĒJA
 BĒRNU ZINĀTKĀRES CENTRU „ZINOO”

Jau desmito reizi š.g. 1. jūnijā Cēsīs pul-
cēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. 
Salidojuma devīze: Puikas var!

 Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 
1970. gada ik pa pieciem gadiem, un tradi-
cionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu 
kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Šo-
gad salidojums notiek Latvijas valsts simt-
gades zīmē, stiprinot zēnu koru dziedāšanas 
tradīciju un līdzdalību Dziesmu un deju 
svētku kustībā.

Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar 
vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem 
Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notiku-

mam zēni gatavojas jau vairākus gadus, 
apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu 
komponistu dziesmas un latviešu tautas 
dziesmas „a cappella”. Aprīlī uzsākušies 
koru konkursi novados un pilsētās, kā arī II 
kārtas konkursi vēsturiskajos novads, kuros 
kompetenta žūrija izvērtē zēnu un diriģentu 
veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjus-
tā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs 
ir zēnu koru salidojumu iniciators un tradī-
cijas iedibinātājs, ilggadējais Rīgas Doma 
zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir 
arī X Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. 
Zēnu koru skanējumā klausās arī tādi piere-

dzējuši diriģenti kā Romāns Vanags, Arvīds 
Platpers un šī salidojuma mākslinieciskais 
vadītājs Gints Ceplenieks.

25. aprīlī Krāslavas novada zēnu koris 
„Bundzinieki” arī piedalījās Latgales reģio-
na koru skatē un ieguva 1.pakāpes diplomu. 
Visi dalībnieki ir gandarīti, ka 1. jūnijā uz-
stāsies Cēsu pils estrādē un sadziedāsies ar 
zēniem no visiem Latvijas nostūriem.

Pateicos par sadarbību Krāslavas pamat-
skolas zēnu kora dalībniekiem un mūzikas 
skolotājai Ilonai Aprupei. Paldies Krāslavas 
novada domei par iespēju nokļūt nozīmīgajā 
pasākumā!

Rita Andrejeva, 
mūzikas skolotāju MA vadītāja

PUIKAS VAR!

No 4. līdz 6. maijam Lietuvā 
kempingā „Bražole” notika spor-
ta tūrisma sacensības „ŽIGUNAS 
KAUSS”. 

Sacensībās piedalījās komandas no 
Latvijas, Lietuvas un Ukrainas. Krāslavu 
pārstāvēja Bērnu un jauniešu centra spor-
ta tūrisma pulciņa komandas „SapSan” 
dalībnieki.

Sacensības norisinājās 3 dienas. Pir-
majā dienā notika individuālās tūrisma 
tehnikas sacensības, otrajā dienā bija 
kombinētais komandu pārgājiens un 
nakts orientēšanās. Pēdējā dienā notika 
komandu tūrisma tehnikas sacensības. 
Pēc visu startu rezultātiem tika sasum-
mēts trasēs pavadītais laiks, pēc kura 
noteica vietas visiem dalībniekiem un 
komandām.

Jana Bargana ieguva pirmo vietu indi-
viduālajā tūrisma tehnikā vecākajā grupā 
(2000.-2001.gads), šajā pašā distancē, ti-
kai vidējā grupā (2002.-2004.gads), Evi-
ta Mažuta ieguva 2.vietu. 

Vidējā grupā mūsu komanda (Nor-
munds Kalinka, Evita Mažuta, Dmitrijs 
Berestņevs, Diāna Smertjeva), iegūstot 

3.vietu kombinētajā  pārgājienā un 3.vie-
tu komandu tūrisma tehnikā, izcīnīja 
2.vietu kopvērtējumā.

Harolds Kavinskis, 
Sporta tūrisma pulciņa treneris

KRĀSLAVIEŠI STARTĒJA SPORTA 
TŪRISMA SACENSĪBĀS LIETUVĀ



7

- Kā radās ideja par šo pulciņu 
skolā?

- Robotika un tehniskās noza-
res mūsdienās attīstās neticami 
ātri. Attīstīt bērnos loģisko un teh-
nisko domāšanu palīdz loģiskās 
domāšanas spēles - puzles, Rubi-
ka kubs un arī LEGO rotaļlietas. 
LEGO robotikas pulciņš tapa, lai 
skolēni varētu šīs prasmes pilnvei-
dot, konstruējot programmējamus 
LEGO robotus. Turpmāk skolē-
ni varēs pilnveidot šīs zināšanas 
augstskolās un vēlāk varēs atrast 
arī labi apmaksātu, konkurētspē-
jīgu darbu. Robotika un tehniskās 
nozares atvieglo mūsu ikdienas 
dzīvi, tāpēc pieredze un zināšanas 
šajā jomā skolēniem ir nepiecie-
šamas jau pamatskolā, ko nodro-

šina pulciņa darbība. Skolēni sāka 
darboties pulciņā pagājušā mācību 
gada 2. semestrī. Visu semestri in-
teresentiem bija iespēja izmēģināt 
savus spēkus LEGO konstruktoru 
veidošanā. Šajā mācību gadā pul-
ciņš darbojas, pateicoties Eiropas 
Savienības projekta fi nansējumam. 
Aktivitātes ir paredzētas visiem 
skolēniem no 1. līdz 9. klasei.

- Kāds ir šī pulciņa darbības 
mērķis?

- Nodarbību mērķis ir attīstīt 
skolēnu tehnisko un loģisko domā-
šanu dzīvei nepieciešamo prasmju 
apguvē un sekmēt viņu radošo paš-
izpausmi.

- Kādas aktivitātes tiek īsteno-
tas pulciņa ietvaros?

- Bērni mācās būvēt un prog-

rammēt funkcionējošus autono-
mus robotus, izmantojot motorus, 
sensorus, zobratus, riteņus, asis un 
citus tehniskos elementus, būvē 
robotus no 2D zīmējuma, uztaisot 
reālu 3D versiju telpiskās domāša-
nas attīstīšanai. Pulciņa dalībnieki 
programmē, testē un uzlabo pašu 
dizainētus un uzbūvētus robotus, 
līdz ar to apgūst inženierzinātņu 
pamatus. Skolēniem ir iespēja iz-
mantot matemātikas zināšanas 
dabā, lai aprēķinātu attālumu, laiku 
un ātrumu, apgūt tehnisko valodu, 
attīstīt programmēšanas un algorit-
misko domāšanu.

- Kas jums, pulciņa pedago-
gam, sagādā vislielāko gandarī-
jumu šajās nodarbībās?

- Man patīk, kad skolēniem ir 
daudz ideju, to daudzveidīgums, 
tās rodas kādu noteiktu problēmu 
risināšanas laikā, un ļoti patīkami, 
ja šīs idejas arī izdodas realizēt. 
Cenšos ar skolēniem apspriest, kā 
labāk uztaisīt kādu LEGO kons-
truktoru, lai tas varētu veikt savas 
funkcijas, kā tas būtu jāprogram-
mē. Skolēni dažreiz mani patīkami 
pārsteidz ar savu nestandarta pie-
eju Lego robotu konstruēšanā un 
programmēšanā.

- Pastāstiet, lūdzu, par saviem 
nākotnes plāniem šajā darbības 
jomā!

- Kad pamata iemaņas darbam 
ar LEGO robotiem skolēniem jau 
būs iegūtas, mēģināsim pacelt la-
tiņu mazliet augstāk un piedāvāt 
robotiem sarežģītākas programmas 
kādu noteiktu problēmu efektīvā-
kai risināšanai.

- Vai pulciņa nodarbību laikā 
iegūtās prasmes palīdz skolē-
niem labāk mācīties?

- Manuprāt, skolēnu iegūtās zi-
nāšanas LEGO robotikas pulciņā 
noder arī citos priekšmetos (mate-
mātikā, fi zikā, informātikā u.c.).

Lai jums veicas! Paldies par 
atbildēm!

Intervēja Galina Mikulāne

JĀNIS STEPIŅŠ: 
„JĀBŪT IDEJAI UN IEDVESMAI” 

Aprīļa vidū Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika 
LEGO Robotikai veltīts pasākums, kurā skolēni rādīja sa-
vus sasniegumus LEGO konstruktoru veidošanā un to 
programmēšanā. 

Jānis Stepiņš, robotikas pulciņa vadītājs, pastāstīja: 
„Klātesošo interese bija ļoti liela, it īpaši jaunāko klašu 
skolēnu vidū. Bērnus interesēja, vai ir viegli uztaisīt LEGO 
robotus un kā tos iespējams programmēt. Atbildes ir ļoti 
vienkāršas: jābūt idejai un iedvesmai ko uztaisīt, un tad 
sāksies tehniskās jaunrades process ar skolotāja palīdzī-
bu.

Skolotājs J. Stepiņš atbildēja arī uz citiem jautājumiem 
par robotikas pulciņa darbību Varavīksnes vidusskolā. 

DEJA KĀ PROFESIJA 
VAI VAĻASPRIEKS

Pārdomas Starptautiskās dejas dienas kontekstā
  Pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes iniciatīvas Starptautiskā 

dejas diena visā pasaulē tiek atzīmēta jau kopš 1982. gada. To atzīmē 
29. aprīlī, kas ir slavenā horeogrāfa un dejas teorētiķa Žana Žorža Novē-
ra dzimšanas diena. Žans Žoržs Novērs ir plaši pazīstams ar savu darbu 
„Vēstules par deju”, kuru mēdz dēvēt arī par „baleta baušļiem”, kas ir 
jāievēro ikvienam dejotājam, kas ir nolēmis nodarboties profesionāli ar 
dejas mākslu. Tas notika tālajā 18. gadsimtā, bet savu nozīmi šis darbs 
nav zaudējis. Novēra atziņas ir aktuālas profesionālās dejas mākslas pa-
matos joprojām.

  Latvijā dejas dienu atzīmē kopš 2006. gada pēc Rīgas Horeogrāfu 
asociācijas iniciatīvas. Šajā dienā visi tiek aicināti brīvi un par brīvu 
dejot, radīt un skatīt deju visdažādākajās tās izpausmēs. Dejas diena ir 
izveidojusies par skaistu, bagātīgu tradīciju visiem deju mīļotājiem un 
zinātājiem un ir izplatījusies arī ārpus Rīgas robežām.

  Dejot vai baudīt dejas mākslu var ikviens cilvēks neatkarīgi no vecu-
ma vai profesionālās piederības, taču šoreiz gribētu pievērsties dejai kā 
profesijai. Pastāv viedoklis, ka šī ir izredzēto profesija un tā neder ku-
ram katram. Es savukārt gribētu teikt, šajā profesijā nonāk un veiksmīgi 
darbojas tie, kuri izvēlas to saskaņā ar iekšēju aicinājumu. Lielāks vai 
mazāks talants ir tikai kā bonuss dejas jomā, kur bez labām darbaspējām 
un atdeves nekas nenotiek.

  Latvijā dejas jomā ir ļoti labas izglītības iespējas. Sākot ar Kultūras 
koledžu un turpinot ar Kultūras akadēmiju vai Mūzikas akadēmiju, var 
iegūt gan horeogrāfa, gan deju skolotāja profesiju dažādos žanros. Bet 
kā lai saprot, ka tas ir mans aicinājums? Ir jāpamēģina!

   Starp Eiropas valstīm Latvija ir unikāla ar to, ka mūsu bērniem ir 
iespēja saprast un attīstīt savus talantus iesaistoties profesionālās ievir-
zes izglītības programmās vizuālajā mākslā, mūzikā un arī dejā. Šāda 
iespēja ir arī Krāslavas novada bērniem Indras Mākslas un mūzikas sko-
lā. Pašlaik deju programmu skolā apgūst bērni no Indras, Piedrujas un 
Robežnieku pagasta. Deju programma mūsu skolā paredz padziļinātu 
iemaņu un prasmju apguvi, kas izpaužas dažāda žanra deju repertuārā. 
Jau otro gadu mēs ļoti veiksmīgi sadarbojamies ar jauno un ļoti talan-
tīgo horeogrāfi  un deju skolotāju Martu Krilovu, kas, starp citu, pati 
ir krāslaviete. Martas Krilovas specializācija ir laikmetīgā deja – dejas 
žanrs, kurš ir ļoti sarežģīts, interesants un pašlaik strauji attīstās.

Šī gada 20. aprīlī divas Indras Mākslas un mūzikas skolas izglītības 
programmas „Dejas pamati” grupas ļoti veiksmīgi startēja Latgales re-
ģiona mūsdienu deju radošajā konkursā Daugavpilī.  Abas horeogrāfes 
Martas Krilovas dejas - „Doma lidojumā” un „Implementācijas ceļš ” 
- konkursā ieguva 2. pakāpi. Priekšā vēl festivāls „Latvju bērni danci 
veda”, kurā mūsu audzēkņi dejos latviešu tautas deju programmu. Ko-
pumā noslēgumam tuvojas vēl viens ražīgs, notikumiem bagāts mācību 
gads, kurā mēs kopīgi iedziļināmies un izzinām tik interesanto un plašo 
dejas mākslas pasauli. Un, kas to lai zina, varbūt kādam no mūsu au-
dzēkņiem arī nākotnē deja kļūs par profesiju.

Lidija Trušele, Indras Mākslas un mūzikas skolas

  Biedrība „Latvijas Ūdensapgā-
des un kanalizācijas uzņēmumu 
asociācija” (LŪKA) šogad īpaši vē-
las pievērst gan sabiedrisko mediju, 
gan sabiedrības uzmanību kopumā 
dzeramā ūdens patēriņa paradu-
miem, vēloties aicināt pēc iespējas 
vairāk uzturā lietot dzeramo ūdeni 
tieši no ūdensvada.

Videorullīšu konkursa mērķis ir 
aicināt skolu jauniešus domāt par 
ūdens vērtību un rīkoties gudri, 
lai saglabātu ūdens resursus nāka-
majām paaudzēm, lietojot ūdeni 
sadzīvē tik daudz, cik tas ir nepie-
ciešams. Šī gada Pasaules ūdens 
dienas sauklis - „Atbilde ir dabā”. 
Organizācijas komiteja veic darbu 
vērtēšanu saskaņā ar šādiem kritē-
rijiem: „IDEJAS ORIĢINALITĀ-
TE”, „TĒMAS AKTUALITĀTE”, 
„MĀKSLINIECISKĀ UN TEH-
NISKĀ KVALITĀTE”.

Otro un ceturto klašu robotiķiem 
šis konkurss likās aizraujošs. Ideju 
bija daudz, un no visiem pieeja-
miem tematiem nolēmām izvēlēties 
sev tīkamākos. 2. klašu robotiķi iz-

vēlējās tematu – ūdens aprites cikls 
dabā, bet 4.a klases robotiķi izvē-
lējās mazliet sarežģītāku tematu – 
ūdens attīrīšana.   

Mēs ne tikai veicām padziļinātu 
izpēti par ūdens apriti, attīrīšanu, 
bet arī atradām risinājumu ūdens at-
tīrīšanā. Apguvām jaunas prasmes, 
veidojot videorullīti un strādājot 
komandā. Pēc informācijas izpētes 
2. klašu robotiķi veidoja spēli par 
ūdens apriti dabā. Galvenajā lomā 
Ozobots, kurš spēles gaitā pārvērtās 
par pilienu, krusas graudiņu un par 
sniegpārsliņu. Ceturto klašu roboti-
ķi izvēlējas tematu, kur arī pašiem 
ir jāpiedāvā kāds risinājums. Te nu 
mēs ņēmām palīgā Lego robotu 
un pārvērtām par atkritumu ēdā-

ju. Ūdens attīrīšana ir ļoti būtiska, 
iztīrot netīrumus, mēs saudzējam 
apkārtējo vidi. Ūdens piesārņojums 
kaitē daudziem ūdens dzīvniekiem 
un zivīm. Esam lieliski pastrādājuši, 
un var apskatīt mūsu videostāstus 
par mūsu paveikto darbu!

Uzvarētāji tiks paziņoti 2018. 
gada 21. maijā asociācijas tīmekļ-
vietnē un „facebook” lapā. Kon-
kursa uzvarētājiem – klašu/skolu 
grupām - būs iespēja iepazīties ar 
ūdenssaimniecības uzņēmumiem 
klātienē, tiks organizēts pasākums 
kādā no reģionālajiem Zinātkāres 
centriem „ZINOO” par izglītojo-
šām tēmām.

Daiga Kušnire, 
robotikas pulciņa skolotāja

 VIDEORULLĪŠU KONKURSS
 „KATRS PILIENS IR VĒRTĪBA!”

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks 
un meklējat bērnudārzu, 

tad „Pīlādzītis” ir labākā izvēle! 
„Pīlādzītis” grupu komplektācija nākamajam 2018./2019.mācību ga-

dam sākās jau tagad un turpināsies līdz augustam. 
Mācības iestādē notiek pēc 10 licencētām pirmsskolas izglītības prog-

rammām. 
Bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvālā skolā. 
Iestādē nodrošina individuālo ēdienkarti pēc bērna veselības stāvokļa 

un ārsta ieteikumiem.
Ar bērniem strādā logopēde, koriģējošās vingrošanas speciālists un 

izglītības psihologs.
Bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās, kas ļauj intensīvi ap-

gūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi divās valodās.
Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi: 
tautu dejas, balles dejas, teātris, dziedātāju ansambļi, latviešu va-

lodas pulciņš, angļu valodas pulciņš, eksperimentu pulciņš, ritmika.
Lūgums vecākiem savlaicīgi reģistrēt bērnus Krāslavas novada PII „Pī-
lādzītis” Aronsona ielā 1, Krāslavā: 

•   no plkst. 8.00 līdz 16.00, ceturtdienās – līdz plkst. 17.00;
• vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 

15.00-17.00.  
Mūsu e-pasts: pii.piladzitis@inbox.lv 
Konsultācijas var saņemt pa telefonu: 
65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede).

Cienījamie 6. klases
 skolēna vecāki! 

 Šajā informācijas pārpilnajā lai-
kā ir diezgan sarežģīti izvēlēties, 
kurā izglītības iestādē bērnam tur-
pināt mācības. Tāpēc Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas kolektīvs aicina 
Jūs apmeklēt Atvērto durvju die-
nu, kas notiks šī gada 22. maijā 

plkst. 18.00.
Jums un Jūsu bērnam būs ie-

spēja: iepazīties ar skolu, mācību 
un ārpusstundu darbu, saņemt Jūs 
interesējošu informāciju, tikties ar 
skolotājiem.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
kolektīvs

Tālr. uzziņām: 65622095.
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Viktors Lebedevs: 
„Medaļas izcīnu 
savai pilsētai!”
28. aprīlī Gulbenes sporta centra 

zālē norisinājās 2018. gada atklā-
tais Latvijas čempionāts spēka trīs-
cīņā (ar ekipējumu), kurā startēja 
arī krāslavietis Viktors Lebedevs. 

Savā vecuma grupā sportistiem 
virs 60 gadiem un svara kategorijā 
līdz 83 kg  viņš ar lielu pārsvaru iz-
cīnīja 1. vietu. 

Mūsu atlēta rezultāti: 130 kg - 
pietupienos; 107,5 kg - spiešanā 
guļus, kas par 7 kg pārspēj Eiropas 
rekordu vecuma grupā virs 70 ga-
diem, ko Viktors uzstādīja Eiropas 
čempionātā klasiskajā spēka trīscī-
ņā Zviedrijā š.g. 6. martā; vilkmē 
- 165 kg, kas ir Latvijas rekords 
vecuma grupā virs 70 gadiem (ie-
priekšējais rekords bija 160 kg). 

Kopumā trīs vingrinājumos Vik-
tors sasniedza fantastisku rezultātu 
- 402,5 kg, kas par 15 kg pārsniedz 
to izcilo rezultātu, ko Lebedevs uz-
rādīja sacensībās Zviedrijā, proti 
395 kilogramus.

Savus sportiskos panākumus 
pauerliftinga veterāns velta mūsu 
novadam un krāslaviešiem. 

Juris Roga, 
autora foto

Ar tādu moto saulainajā maija 
pēcpusdienā Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centra (BJC) pagalmā ti-
kās vairāk par 60 interešu izglītības 
mākslas jomu pulciņos iesaistīto 
audzēkņu un viņu skolotāji. Tie bija 
Krāslavas novada šī mācību gada 
mākslas konkursu „Visa Dieva ra-
dībiņa saulītē līgojās vietā, ko mīlu, 
kurai piederu” dalībnieki. 

Pagalmā mudžēja kā skudru pūz-
nī, vieni aplūkoja plakātus, veltī-
tus Krāslavas 95 dzimšanas dienai 
un Latvijas 100 svinībām, otri ar 
interesi skatīja no atkārtoti lietota 
kartona veidotus lietderīgus, prak-
sē izmantojamus interjera dizaina 
priekšmetus, kas tapuši konkursa 
„Mans veltījums tīrai Latvijai” ie-
tvaros, citi vēroja dažādās tehnikās 
tapušos zīmējumus, kas visu pava-
sari priecēja akvaparka (Jūrmalā) 
apmeklētājus, jo bija konkursa „Es 
dzīvoju pie jūras” laureātu vidū. 
Visi tika aicināti aplūkot BJC foto 
pulciņa „Kadrs” 16 - 19 gadus vecu 
audzēkņu darbus, kas pēc 20. maija 

būs skatāmi Krāslavas KN 2.stāva 
izstāžu zālē. Kā atzīmēja pulciņa 
skolotājs Anatols Kauškalis, darbi 
tapuši, gan fotografējot ar profesio-
nālo kameru, gan mobilo tālruni. 
Skatāmi gan portreti, gan ainavas, 
gan klusā daba, izmantotas dažādas 
foto apstrādes metodes.

Pasākuma gaitā sumināti tika visi, 
gan audzēkņi, gan skolotāji. Ikviens 
saņēma Krāslavas BJC sarūpētu 
saldo balvu un piezīmju bloknoti-
ņu ar Latvijas 100gades simboliku. 
Īpašus paldies sarūpēja Krāslavas 
novada dome - lietderīgas balvas 
( krūzītes, piekariņus un pildspal-
vas) labāko darbu autoriem. Skolo-
tājiem novada sabiedrisko attiecību 
speciāliste un viena no konkursu 
žūrijas pārstāvēm Inga Kavinska 
pasniedza saules/lietussargus. Uz-
runājot pasākuma dalībniekus, viņa 
pateicās par pedagogu ieguldījumu 
bērnu interešu veicināšanā, jaunu 
radošu ideju virzīšanā, iepazīstot 
dažādus mākslas veidus, par dalību 
vides veidošanā 4. maija Brīvības 

ielas svinībās, ar vides objektiem 
rotājot mūsu pilsētas laukumu.

 Krāslavas BJC šūšanas un mo-
delēšanas pulciņš (sk. Aina Guba) 
klātesošos pārsteidza ar tērpu ko-
lekciju „Mans otrais ES”. Pulciņa 
audzēknēm bija uzdevums izveidot 
neikdienišķu tērpu. Par pamatu tika 
izmantoti jau gatavi apģērbi, ko 
meitenes pāršuva un papildināja ar 
pašu izgatavotiem aksesuāriem un 
citām lietām.

 Visiem dalībniekiem pasākuma 
noslēgumā skolotājas Ērika Urba-
noviča no Indras pamatskolas, Jev-

gēnija Sergejenko no Varavīksnes 
vidusskolas, Larisa Kizjalo un Žan-
na Garbrēdere ar saviem palīgiem 
organizēja radošas darbnīcas gai-
dāmās Māmiņu dienas noskaņās - 
bērnu rokām tapa pavasara ziedi no 
kreppapīra, pērlīšu brošas, auduma 
piespraudes dažādu ziedu formās 
un oriģinālas rokassprādzes. Tas 
viss tika veidots māmiņām, vecmā-
miņām un krustmātēm. 

Paldies par svētku noskaņu un 
jauku, radošu maiju visiem!

  Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe

MĀKSLAI NEVAJAG TELPU

Dienas nometne „Esam aktīvi kopā”
Biedrība „SPORTISTS” aicina Krāslavas novada bērnus vecumā no 

10 līdz 14 gadiem saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus telpu dienas nomet-
nē „Esam aktīvi kopā”.

Ir iespēja piedalīties nometnē no 18.06. līdz 22.06. vai no 20.08. līdz 
24.08. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc ir jāpiesakās iepriekš! Tiks no-
drošināta ēdināšana, kā arī dalība nometnē ir bezmaksas. 

Pieteikties var elektroniski, sūtot e-pastu biedribasportists@inbox.lv, 
uzrādot nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un vecāku kon-
taktdatus vai zvanot 25931753. 

Nometnes laikā notiks fotografēšana. 
Nometne tiks rīkota Krāslavas novada domes īstenotā ESF. projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietvaros.

*       *       *

Brīvā laika radošas nodarbes „Nāc, rodi un radi!” 
Nodarbes Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā sākumskolas vecuma 

bērniem. 
Norise: 4.–22. jūnijs, plkst.9.00 – 14.00.
Vecākiem pieteikties personīgi, aizpildot iesniegumu  Krāslavas Bēr-

nu un jauniešu centrā.
*       *       *

Biedrības „Pīlādzītis klubs” vasaras nometne
Bezmaksas vasaras nometne Krāslavas novada bērniem 09.-13.07.18.
Organizē biedrība „Pīlādzītis klubs”.
Nometnes vieta: Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, Dīķu iela 5, 

Krāslava.
Dalībnieki: bērni no 6 līdz 11 gadiem.
Pieteikties līdz 25. 05.18.: elena.vorosilova@inbox.lv (atsūtiet bērna 

vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, vecāku kontakttālruni).  T.28171980.
Nometne tiks fi nansēta Krāslavas novada domes īstenotā ESF projek-

ta Nr.9.2.4.2./16/1/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietvaros.

BĒRNU IESPĒJAS 
VASARAS BRĪVLAIKAM

KAPUSVĒTKI SKAISTAS PAGASTA KAPSĒTĀS 2018. GADĀ
Skaistas kapos - 9. jūnijā, plkst. 13.00 Sv.Mise Skaistas baznīcā
Pēc Sv.Mises, plkst. 14.00 kapusvētki Skaistas kapsētā
Bebrišu kapos  -      14.jūlijā, sestdienā, plkst. 14.00
Vēveru kapos   –     21.jūlijā , sestdienā, plkst. 14.00
Čenčupu kapos –    21. jūlijā, sestdienā, plkst. 15.30
Stolu kapos  –         4.augustā, sestdienā, plkst. 14.00 
Luņu kapos –         4.augustā, sestdienā, plkst. 15.30
Ludvikovas kapos –   11.augustā, sestdienā, plkst.14.00
Romulišķu kapos–     11. augustā, sestdienā, plkst.15.00 
Bogdānu kapos–       25.augustā, sestdienā, plkst. 14.00
Skradeļu kapos –     25.augustā, sestdienā, plkst.15.00                                                        

Cienījamie novada iedzīvotāji un viesi!
Aicinām Jūs uz Piedrujas 400 gadu jubilejai veltītu svētku pasā-

kumu, kas notiks 2018. gada 26. maijā. Būsiet mīļi gaidīti Dauga-
vas krastā, vietā, kur sākas mūsu Latvija!

Programmā:
13.00 - Piedrujas robežapsardzības nodaļas pasākums „Svei-

ciens Latvijai”,
15.00 - izklaides bērniem „Bērnu atrakcijas”,
17.00 - svētku koncerts.   

1. jūnijā  18. novembra laukumā Krāslavā
Mazo novadnieku svētki

9.30 - Reģistrācija Rotāto ratiņu konkursam /Brīvības ielā 13/
9.45 - Pulcēšanās Mazo novadnieku svētku gājienam /Brīvības 

ielā 13/.
10.00 - Svētku gājiens un Sudraba karotīšu svinīgā pasniegšana 

mazajiem novadniekiem.
- Rotāto ratiņu konkursa dalībnieku defi lē, pirmsskolas izglītības 

iestāžu „Pienenīte” un „Pīlādzītis” svētku koncerts, zīmēšana uz 
asfalta, tikšanās ar pasaku tēliem.

11.30 - Krāslavas Kultūras namā teātra izrāde bērniem un vecā-
kiem „Kā kļūt par varoni?”

Biedrība „Stariņš” sveic
 dzimšanas dienā 

Jeļenu Andrijevsku, 
Filomenu Fuks, Zoju Smirnovu.  

Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Jums no visas sirds! 

 Aicinām darbā vizuļu izgata-
votājus vasaras pilsētā - Pērnavā 
(Igaunija). Bezmaksas – dzīvoša-
na. Sūtīt CV uz info@fi nesta.lv.  

 
 Aicinām darbā šuvējas - Tallinā 

(Igaunija). Bezmaksas - dzīvoša-
na. Nepieciešama iepriekšēja pie-
redze šūšanas ražotnē. Sūtīt CV uz 
info@fi nesta.lv.

 Aicinām CNC metāla lokšņu 
liekšanas preses operatorus - So-
mijā.  Nepieciešama pieredze un 
minimālas angļu valodas zināša-
nas. Sūtīt CV uz info@fi nesta.lv.

 Pērk vecus šķūņa dēļus. Lū-
gums zvanīt darba laikā. T. 
29809029. 

 Meklē strādāt gribošus vīrie-
šus. Darbs lauka apstākļos. T. 
28361000. 

 Pārdod lietotas metāla mucas 
(200 l), plastmasas kannas (25, 30, 

60 l), tīras. T. 29502788. 
 Izīrē garāžu, pārdod paklājus, 

tepiķus un personiskās mantas. T. 
26046404. 

 Pārdod kazas pienu. T. 
26148064.

 Pārdod elektroērģeles, velosipē-
du, mēbeles un sadzīves tehniku no 
Vācijas. T. 22053960. 

 Pārdod medu, 3 l – 18 eiro, ar 
piegādi. T. 26363427. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Vīrietis meklē darbu. T.28868419.
 Meklēju darbu (kapu kopšana) 

Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911. 
 Zāģēju un skaldu malku. T. 

28221979. 
 Nopirkšu automašīnu „Zaporo-

žec”. T. 22046768. 
 Iepērk krāsaino metālu lūžņus. 

Pieņemamas cenas, savlaicīga sa-
maksa. Darba laiks: 9.00 – 16.00, 
Indras ielā 28 А. T. 26063346.

sludinājumi

SIA „LATGRAN” pērk meža 
īpašumus. Ātra dokumentu  no-
formēšana.Tālr.25747698. 

latgran@latgran.com

SIA „LATGRAN” iepērk 
skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas 
un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc 
vienošanās. Tālr.20003222.


