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Kad pilsētas kastaņās iedegas balto ziedu sveces, smaržo ceriņi, mūsu novadā tradicionāli notiek skolēnu un skolotāju godināšana par
sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, skatēs, interešu izglītības konkursos, sporta sacensībās 2013./2014.mācību gadā.
22.maijā Krāslavas kultūras namā novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pasniedza balvas 33 skolotājiem un 63 skolēniem.
Attēlā redzami apbalvotie skolēni un skolotāji.

Elvīras Škutānes foto

KĀ NOBALSOJA KRĀSLAVAS
NOVADA IEDZĪVOTĀJI?

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā ar ievērojamu pārsvaru
uzvarēja partija „Vienotība”. Par šo partija nobalsojuši 46,19%
vēlētāju, līdz ar to „Vienotība” ieguvusi četrus mandātus no astoņiem. Eiropas Parlamentā strādās Valdis Dombrovskis, Sandra
Kalniete, Artis Pabriks un Krišjānis Kariņš.
Otrajā vietā ierindojusies Nacionālā apvienība ar 19,79% balsīm. Eiropas Parlamentā turpinās darbu Roberts Zīle.
Trešajā vietā ir partija „Saskaņa” (13,04%), kuru Eiropas Parlamentā pārstāvēs Andrejs Mamikins.
Ceturto vietu ieguva „Zaļo un Zemnieku savienība”, kas savāca 8,26% balsu. EP darbosies Iveta Grigule.
Piecu procentu barjeru pārvarējusi arī „Latvijas Krievu savienība”, no kuras Eiropas Parlamentā ir ievēlēta Tatjana Ždanoka
(6,38%).
No 14 startējušiem sarakstiem deviņi nav pārvarējuši 5%
barjeru. Par eiroparlamentārieša Aleksandra Mirska pārstāvēto
„Alternative” nobalsojuši 3,73% pilsoņu, par Latvijas Reģionu
apvienību – 2,49%, par partiju „Latvijas attīstībai” – 2,12%, par
Latvijas Sociālistisko partiju nobalsoja 1,54%, par Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju – 0,33%, par Kristīgi demokrātisko savienību – 0,33%, par Latvijas Atdzimšanas partiju –
0,28%, „Par prezidentālu republiku” – 0,15%, par „Suverenitāti”
– 0,13% vēlētāju.
Kā nobalsoja Krāslavas novada iedzīvotāji?
Uz vēlēšanu iecirkņiem atnākuši un nobalsojuši 23,5% balsstiesīgo, kas ir par 0,09% vairāk nekā vidēji Latgalē un par 6,75%
mazāk nekā vidēji Latvijā.
Visvairāk balsu (28,55%) ieguvusi politiskā partija „Alternative”, otrajā vietā mūsu novada vēlētāji ierindojuši sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa” (20,03%), trešajā vietā partija „Vienotība” (18,73%) un ceturtajā pozīcijā ar 17,25% - „Zaļo un
Zemnieku savienība”. Piecu procentu barjeru izdevās pārvarēt
arī „Latvijas Krievu savienībai” (6,44%). Pārējās partijas piecu
procentu barjeru Krāslavas novadā nepārvarēja.
Visvairāk plusu mūsu vēlētāji ielikuši Aleksandram Mirskim
(„Alternative”), Andrejam Mamikinam („Saskaņa”) Valdim
Dombrovskim („Vienotība”) un Andrim Bērziņam („Zaļo un
Zemnieku savienība”).
Savukārt visvairāk svītrojumu saņēmuši: Inese Vaidere („Vienotība”), Ivars Bārdiņš („Zaļo un Zemnieku savienība”), Eldars
Mamedovs („Saskaņa”) un Andrejs Ādamsons („Alternative”).
CVK informāciju apkopoja Elvīra Škutāne

MOLDOVAS DELEGĀCIJA KRĀSLAVAS NOVADĀ
Laikā no 13.līdz 20.maijam Latvijā viesojās Moldovas Republikas uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji. Vizīti organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, tai skaitā arī ar Krāslavas novada domi.
istabā, zirgu sētā „Klajumi”,
atpūtas kompleksos „Vaclavi”, „Lejasmalas” un Priedaines skatu tornī izmēģināja
Krāslavas novada lauku tūrisma piedāvājumu.
Moldovas delegācija bija
patīkami pārsteigta par Latgales skaisto dabu – mežiem,
ezeriem, kā arī sirsnīgajiem
cilvēkiem.
Ināra Dzalbe,
I.Urusciuc foto

Moldovas delegācijai tika piedāvāta vispusīga un saturīga programma. 14. un 15. maijā
viesi apmeklēja Vidzemes reģionu – Aloju, Valmieru, Cēsis, Gulbeni. Latgalē 16. – 17.maijā
delegācija piedalījās III Starptautiskajā Austrumbaltijas biznesa forumā Daugavpilī un
iepazina Daugavpils pieredzi, 17. - 18.maijā
viesojās Krāslavas novadā, bet 19. maijā apmeklēja Rēzekni un Rēzeknes novadu.
Krāslavas novadā moldāvieši tika iepazīstināti ar pašvaldības darbu un īstenotajiem projektiem, apmeklēja Krāslavas vēsturisko centru
un Krāslavas pils kompleksu. Delegācija bija
īpaši pārsteigta, satiekot savus tautiešus – gan
Krāslavas alus darītavā, gan Indras pagasta
zemnieku saimniecībā „Bagātības”. Indras pagastā tika apmeklēta arī zemnieku saimniecība
„Vaicuļevas”. Ciemiņi baudīja kultūras programmu Muzeju nakts pasākumos un viesmīlīgajā Indras pagastā, savukārt Krāslavas Amatu
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aktuālā informācija

TIEK ĪSTENOTI IESTĀŽU
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS
PASĀKUMI

BŪSIM UZMANĪGI
NEGAISA LAIKĀ!

No 2014.gada aprīļa ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu (KPFI) PII „Pienenīte”, Izvaltas pamatskolā un Indras Mākslas un mūzikas
skolā tiek veikti būvdarbi iestāžu energoefektivitātes uzlabošanai.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros kopumā tiks
veikta ārsienu, cokola un bēniņu siltināšana, durvju un logu nomaiņa,
siltummezgla katlu telpā un rekuperācijas ventilācijas sistēmas zālē ierīkošana, apgaismojuma nomaiņa sporta zālē pret LED tipa lampām
(Indras Mākslas un mūzikas skolā).
Veicot plānotās aktivitātes, tiks sasniegts CO2 emisiju samazinājums
– 135 685.28 kg gadā.
Būvdarbus Izvaltas pamatskolā un PII „Pienenīte” veic SIA „STRUCTUM”. Būvdarbu tiešās izmaksas sastāda EUR 324 629.77. Indras
Mākslas un mūzikas skolā būvdarbus veic SIA „RH Būve”. Būvdarbu
tiešās izmaksas sastāda EUR 193 121.97
Andris Rukmans

KRĀSLAVAS PILSĒTĀ
TURPINĀSIES
IELU TĪKLA
REKONSTRUKCIJA
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros līdz
2014.gada septembrim Krāslavas pilsētā tiks veikti Augusta un Lielās ielas posmu rekonstrukcijas darbi.

Augusta ielā tiks turpināta seguma rekonstrukcija 330 m garumā virzienā uz Daugavpilī. Darbus veiks SIA „Latgales ceļdaris”. Rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāda EUR 278 572.46.
Lielās ielas posmā tiks veikta seguma rekonstrukcija 160 m garumā
līdz pieslēgumam ar Spīdolas ielu, gājēju ietves (220 m) un apgaismojuma rekonstrukcija. Darbus veiks SIA „Latgales ceļdaris”. Rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāda EUR 77 213.38.
Krāslavas novada dome atvainojas pilsētas un novada iedzīvotājiem
par sagādātajām neērtībām un lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina par drošu rīcību negaisa
laikā, lai pasargātu sevi un apkārtējos no tā radītajiem postījumiem.
Lai spēcīgais vējš nepārsteigtu
cilvēkus nesagatavotus, VUGD
aicina parūpēties, lai mobilais
telefons būtu pilnībā uzlādēts.
Spēcīgu vēja brāzmu dēļ mājokļi
bieži paliek bez elektrības. Tieši
mobilais telefons palīdzēs jums
sazināties ar apkārtējiem, kā arī
nepieciešamības gadījumā izsaukt
operatīvos dienestus pa tālruni
112.
Sagatavojiet kabatas lukturīšus un pārliecinieties, ka mājās ir
baterijas, kuras ievietot radioaparātā! Elektrības pārrāvumu laikā radioaparāts būs jūsu vienīgā
iespēja uzzināt par notikušo, kā
arī operatīvo dienestu ieteikumus
turpmākai rīcībai.
Daudzdzīvokļu māju iemītnieki
ir aicināti pārliecināties par to, ka
uz viņu balkoniem neatrodas lietas, kuras vējš var aizpūst, tādējādi apdraudot garāmgājēju veselību un dzīvību. Tās lietas, kuras
nevar pārvietot iekštelpās, ir stingri jānostiprina.
Privātmāju un lauku iedzīvotājiem ir jāpārliecinās, ka viņu māju
pagalmā visas vieglākās lietas ir
piesietas vai nostiprinātas tā, ka
vējš tā nevar aizpūst.
Ja nepieciešams novietot automašīnu, tad tam izvēlieties vietu,
kas nav zem kokiem vai tiešā to
tuvumā.
Lai spēcīgais vējš neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību,
VUGD aicina
iespēju robežās negaisa laikā
uzturēties telpās un pamest tās
tikai galējas nepieciešamības dēļ.
Lūstoši koki, vēja norauti reklāmas stendi un ēku konstrukciju
daļas var apdraudēt ne tikai cilvēku veselību, bet arī dzīvību.
Ja tomēr negaisa laikā atrodaties
ārpus telpām, izvairieties pārvie-

PALĪDZĒSIM BAZNĪCAI

Varnaviču Sv. Jaunavas Marijas Romas
katoļu baznīca tika uzbūvēta 822. gadā
kā Elernes baznīcas ﬁliāle. 1929. gadā J.
Borodzičs uzbūvēja pašreizējo mūra dievnamu, kas atrodas 3 km attālumā no vecā
koka dievnama atrašanās vietas.
Šī gada 12.jūlijā tiks svinēta dievnama
85 gadu jubileja.
Gatavojoties jubilejai, Varnaviču draudzes locekļi par savāktajiem ziedojumiem
un ar Kaplavas pagasta pārvaldes atbalstu
uzsāka dievnama ēkas remontu. Taču, lai
pabeigtu remontu, šo līdzekļu nepietiek.
Iedzīvotājus, kas gribētu atbalstīt Varnaviču Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas pastāvēšanu, lūdzam sniegt
palīdzību remontdarbu veikšanā! Izsakām
lielu pateicību visiem, kas palīdzēja, palīdz
un palīdzēs ar saviem ziedojumiem!
Mūsu rekvizīti:
Ivan Daletskiy,
Nr. LV60UNLA0050021932926,
AS „SEB banka”.
Uzziņas pa tālruni: 27069962.

toties un uzturēties zem kokiem,
reklāmas stendiem un celtniecības
sastatnēm, neejiet pāri tiltiem!
Aizveriet logus, durvis un bēniņu lūkas!
Esot telpās, neuzturieties tiešā
logu tuvumā! Lūstoši zari un vēja
nesti priekšmeti var izsist loga rūtis.
Ja negaisa laikā bērniem ir jādodas uz vai no skolas vai ārpusskolas nodarbībām, vēlams viņus
pavadīt.
Nelietojiet lietussargu, tas samazinās redzamību, pastiprināti
uztver vēja brāzmas un var savainot citus garāmgājējus.
Neaizmirstiet par ugunsdrošību! Ja negaisa rezultātā ir radušies elektrības pārrāvumi, lai
pārvietotos pa māju, izmantojiet
lukturīti.!Neatstājiet degošu sveci
bez uzraudzības!
Lai savlaicīgi iegūtu informā-

dažos teikumos
eselības
inspekcijas
V
Latgales
kontroles
nodaļa informē, ka š.g.

13.maijā tika noņemti peldvietu peldūdens paraugi.
Zirga ezera peldvietas
peldūdens pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem
rādītājiem atbilst likumdošanas prasībām, peldētāju
veselību neapdraud, šajā
ezerā peldēties ir atļauts.
*

*

*

sinsdonoru
centrs
A
aicina
2014.gada
4.jūnijā no plkst. 9.00. līdz
12.00. Krāslavas poliklīnikas telpās uz donoru dienu.
Donoram pusdienu nauda
– EUR 4.27. Obligāti jāņem
līdzi pase. Donors var būt
vecumā no 18 līdz 65 gadiem, ar svaru virs 50 kg.
Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!

ciju par gaidāmo negaisu, kā arī
rīcību tās laikā, atstājiet ieslēgtu
radio vai televizoru!
Līdzās tam negaisa laikā jūrā
var veidoties augsti viļņi, tāpēc
VUGD atgādina, ka tā laikā kategoriski aizliegts atrasties uz moliem. Šajā laikā mola akmeņi ir
slideni, tāpēc viļņu, spēcīgā vēja
un slideno akmeņu dēļ cilvēks
viegli var iekrist ūdenī. No ūdens
paša spēkiem izkļūt ārā praktiski
nav iespējams.
Ja ir nogāzušies koki, pārrauti
vadi, notikusi avārija vai cits negadījums, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, zvaniet Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruņa numuru 112!
Viktorija Šembele,
VUGD Preses un sabiedrisko
attiecību
nodaļas vecākā speciāliste

KAPUSVĒTKI KRĀSLAVAS
ROMAS KATOĻU
DRAUDZES KAPSĒTĀS
Krāslavas Vecajos katoļu
kapos 8. jūnijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža kapos
15. jūnijā
plkst. 14:00
Vilmaņu kapos 22. jūnijā
plkst. 14:00
Pukjānu kapos 22. jūnijā
plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos 29. jūnijā
plkst. 14:00
Gintautu kapos 29. jūnijā
plkst. 15:30
Vecelišķu kapos 13. jūlijā
plkst. 14:00
Pastaru kapos 13. jūlijā
plkst. 15:30
Gribuļu kapos 20. jūlijā
plkst. 14:00
Naudišu kapos 20. jūlijā
plkst. 15:30
Kačānu kapos 27. jūlijā
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intervija
„Krāslavas Vēstis” redakcija uzdod jautājumus Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
Dienvidlatgales pārvaldes vadītājam Antonam
Lazdānam.

- Krāslavas novada domē tika saņemta vēstule, kurā
iedzīvotāji sūdzas par situāciju Saules veikalā, kur gaļas
izstrādājumi atrodas aiz plastmasas žalūzijām. Lai varētu paņemt produktus, pircēji pieskaras tām ar savām
rokām. Vai tas ir atbilstoši sanitārajām normām?
- Tagad es nevaru komentēt šo žalūziju lietderību, jo neesmu apmeklējis šo veikalu. Pēc mūsu sarunas es obligāti tajā
iegriezīšos. Domāju, ka tas ir saistīts ar temperatūras režīma
uzturēšanu. Šajā gadījumā taisnība ir patērētājiem, jo tādi
apstākļi veicina produktu ﬁzikālo un bakteriālo piesārņojumu, ja produkts ir iepakojumā, tad risks ir minimāls. Visiem
ir skaidrs, ka cilvēki, kas strādā, teiksim, būvniecībā un ne
tikai būvniecībā, ne vienmēr mazgā rokas un pārģērbjas,
pirms apmeklē veikalu.
- Ja runa ir par pārtikas veikaliem, vai tajos obligāti ir jābūt sanitārajam mezglam, kur varētu nomazgāt
rokas?
- Ja atcerēties laiku, kad PVD sāka pildīt savas kontroles
funkcijas pārtikas tirdzniecības vietās, tad tolaik tikai dažviet veikalos, kafejnīcās un tirgos bija nodrošināts ūdens un
tualete personālam, nemaz nerunāsim par karstā ūdens padevi. Šodien šāda uzņēmuma darbība ir neiespējama bez šo
lietu sakārtošanas. Protams, būtu ļoti labi, ja katrā pārtikas
veikalā būtu koplietošanas tualete, kur varētu nomazgāt rokas. Kā piemēru var minēt veikalu „Depo” Daugavpilī. Taču
tā ir paša uzņēmuma iniciatīva, likums to nepieprasa.
- Ko varat teikt par Krāslavas pilsētas veikaliem? Vai
ir pieejama informācija par to, kuri veikali nepārkāpj
likumus, kur situācija atbilst visām jūsu dienesta prasībām, un kuros veikalos apstākļi ir sliktāki? Kuros pār-

ANTONS LAZDĀNS:

„Iespējas tiek piedāvātas visiem,
un tās ir vairākas,
taču, kad cilvēks negrib to saprast,
jāstimulē materiāli”
tikas veikalos Krāslavas iedzīvotāji droši var iepirkties?
- Pārtikas veikali mūsu dienestam ir obligāti jāpārbauda
divas reizes gadā. Ja uzņēmums ir sakārtots atbilstoši likumdošanai un vērtējums ir „A”, kontroles pārbaužu biežumu
var ierobežot ar vienu reizi gadā. Tādu veikalu ir maz, bet
tie ir. Protams, ir arī pārkāpēji. Bez šaubām, administratīvo
lietu izskatīšanas gaitā sastopam arī Krāslavas uzņēmumus.
Šī informācija netiek izplatīta. Jebkuram uzņēmējam, kam
pieder veikals, ir jārūpējas par tā reputāciju, jo tas ir viņa ﬁrmas zīmols. Iedzīvotājiem ir jānodrošina iespēja iegādāties
veikalā kvalitatīvus un veselībai uzticamus produktus.
- Savas vizītes laikā Krāslavas novadā zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs uzsvēra, ka mūsu reģionā ir vāji
attīstīta mājražošana, bet zemnieki atbildēja, ka par iemeslu ir PVD stingrās prasības.
- Saprotu, ka tas ir akmentiņš manā dārzā. Taču par šo jautājumu var diskutēt. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetencē ir uzraudzīt, kā tiek ievērota likumdošana. Mēs strādājam atbilstoši Eiropas Savienības regulām un saskaņā ar LR
Saeimas pieņemtajiem likumiem.
Kas ir jēdziena „stingrā kontrole” pamatā? Mūsu inspektori pieprasa higiēnas prasību ievērošanu, izejvielu izsekojamību un visa ražošanas procesa kvalitāti, tas viss ietverts
jēdzienā „laba ražošanas prakse”. Mēs nekādā gadījumā
nedrīkstam atļaut pārtikas produktu ražošanu telpās, kur ir
antisanitāri apstākļi.
Valsts pārtikas inspektoru skaits katrā Latvijas reģionā ir
atkarīgs no objektu daudzuma, kuri piedalās pārtikas apritē,
proti, „ no lauka līdz galdam ”, kamēr galda biete aug dārzā
savām vajadzībām ,tā nav pakļauta PVD kontrolei, bet, ja
tiek domāta realizācijai, tad viss ir citādāk. Dienvidlatgales
reģions pēc Rīgas atrodas otrajā pozīcijā saskaņā ar pārbaudāmo objektu skaitu. Tas nozīmē, ka Latgalē ir daudz dažādu pārtikas ražotāju, sākot ar augu valsts izcelsmes pārstrādi
un beidzot ar gaļas, piena un zivju produktu ražošanu.
Esmu dzimis Latgalē, šeit es dzīvoju un esmu ieinteresēts,
lai šis novads plauktu un attīstītos. Dienests ir par to, lai attīstītos ražošana, tai skaitā, mājražošana, un mēs cenšamies
veicināt šo procesu. Varu minēt piemēru. Kādā no Dagdas
novada saimniecībām audzē ābolus. Dārzs ir skaists, ābolu
šķirne ir laba, bet bija problēmas ar produkcijas noietu. Es
piedāvāju ideju - gatavot ābolu sulu. Mūsu inspektors tehnologs pastāstīja, kas tam ir nepieciešams. Pašlaik šīs saimniecības īpašnieks piegādā sulu bērnudārziem, realizē produktu
tirgū, šis bizness attīstās.

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLAS
50. IZLAIDUMS

Mēs cenšamies strādāt preventīvi, esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek sniegti skaidrojumi un visa nepieciešamā informācija. Tie inspektori, kas ne gluži korekti pildījuši savus pienākumus, vairs nestrādā PVD dienestā.
- Iedzīvotāji stāsta, ka uzņēmēji baidās no PVD inspektoriem. Iespējams, paralēli kontrolei un dažādām
sankcijām, ir jāorganizē arī apmācības. Piemēram, sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centru var rīkot seminārus zemniekiem un uzņēmējiem.
- Gudrs cilvēks, lai neieguldītu naudu divreiz, pirms ražotnes būvēšanas, telpu rekonstrukcijas darbu uzsākšanas
vērsīsies mūsu dienestā pēc konsultācijas. Tas ir pirmkārt.
Otrkārt - es nekad nepiekritīšu tam, ka mūsu inspektori jau
pēc pirmā pārkāpuma uzliek naudas sodu. Iespējas tiek piedāvātas visiem, un tās ir vairākas, taču, kad cilvēks negrib to
saprast, jāstimulē materiāli.
Kas attiecas uz apmācību iespēju, ja Lauku konsultāciju
un izglītības centrs mūs aicina, mēs labprāt sadarbojamies.
Nesen Daugavpilī tika organizēts seminārs, kura tematika
bija saistīta ar mājražošanu. Ja tāds seminārs notiks Krāslavā, mēs, protams, sniegsim interesentiem visas nepieciešamās konsultācijas.
- Ir dzirdēts zemnieku viedoklis par to, ka, pēc viņu
novērojumiem, PVD inspektori biežāk apciemo saimniecības, uz kurām ved asfaltēts ceļš. Bet tās saimniecības,
līdz kurām var tikt ar grūtībām, viņiem ir vieglāk slēgt.
- Tās ir tikai emocijas. Piemēram, es aizraujos ar medībām, un nesen apmeklēju kādu no saimniecībām. Ceļš uz
turieni nav tas labākais. Taču, nogaršojot šo zemnieku mājās
gatavotos produktus, es pat ieteicu viņiem nodarboties ar ražošanu.
- Ko šīs sarunas noslēgumā jūs gribētu novēlēt mūsu
uzņēmējiem un zemniekiem?
- Pirmkārt, veselību, veiksmi, labklājību, lai viss iecerētais piepildās!Veikalu īpašniekiem novēlu vairāk pircēju ar
augstu maksātspēju, bet pircējiem - nešaubīties par veikalu
produkcijas kvalitāti. Esošajiem un topošajiem ražotājiem,
pārstrādātājiem vēlu nebaidīties no mūsu dienesta, neskaidrību gadījumos biežāk vērsties pēc palīdzības un saņemt
konsultācijas. Mūsu dienestā vienmēr ir atvērtas durvis visiem iedzīvotājiem. Ja rodas jautājumi, mans kontakttālrunis
ir + 371 29428478.
- Paldies, ka veltījāt laiku intervijai!
Intervēja Elvīra Škutāne

AICINĀM UZ KONKURSA
„DZIESMU KARI 2014” ATLASĒM!
Šogad, no 17. maija līdz 5. oktobrim norisināsies vokālais konkurss „Dziesmu
kari 2014”. Konkursā var piedalīties neprofesionāli dziedātāji, kas ir sasnieguši
18 gadu vecumu. Informācija par konkursu un pieteikšanās - www.dziesmukari.
lv, kā arī konkursa atlašu laikā. Jau jūnijā Mūzikas Video Kanālā būs raidījums
„Dziesmu kari”, kur būs redzami konkursa atlašu spilgtākie momenti.
No katras atlases vietas ceļazīmi uz konkursu, kas notiks 4. un 5. oktobrī
uz „Tallink” prāmja „Isabelle” jūras kruīza Rīga-Stokhoma-Rīga laikā, saņems
divi labākie dziedātāji.
Konkursa žūrijas sastāvā: Igo, Guntis Veits, Andris Kivičs, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Anatolijs Hvojnickis, Tatjana Lukašenkova, Natālija Oļesik
un Nikolajs Puzikovs.
Konkursa uzvarētājs iegūs iespēju ierakstīt savu dziesmu profesionālajā ierakstu studijā un izveidot dziesmas video klipu, otrās un trešās vietas ieguvēji
iegūs iespēju ierakstīt dziesmu profesionālajā ierakstu studijā. Konkursa balvas
nodrošina Mūzikas Video Kanāls, celtniecības materiālu kompānija „Avotiņi”
un skaņu ierakstu studija „Antex”.
Konkursa „Dziesmu kari 2014” atlase Krāslavā - 19. jūlijs, pilsētas laukumā
plkst. 12.00.
Konkurss norisināsies 4. un 5. oktobrī uz „Tallink” prāmja „Isabelle”. Pieejamas arī līdzbraucēju biļetes, sākot no 37.00 EUR.
Informācija - www.dziesmukari.lv.
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LATGALES REĢIONA ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU PĀRSTĀVJI
APCIEMOJA GOTLANDES REĢIONU ZVIEDRIJĀ

2014.gada no 6.- 9. maijam notika mācību brauciens uz Gotlandes reģionu Zviedrijā projekta Nr.
LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu
uzlabošana Latgales un Vitebskas
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA
CUISINE) ietvaros. Braucienā piedalījās 30 Latgales reģiona ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji (tajā
skaitā 5 - no Aglonas novada, 4 –
no Dagdas novada, 9 – no Rēzeknes novada, 4 – no Ludzas novada
un 8 – no Krāslavas novada) un 5
projekta „BELLA CUISINE” koordinatori.

Gotlandes reģions Zviedrijā tāpat kā
Latgales reģions Latvijā ir viens no 27
pilntiesīgajiem reģioniem, kas darbojas
Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, un līdz
ar to popularizē savu reģionālo identitāti
un vietējo izejvielu izmantošanu ēdienu
pagatavošanā.
Brauciena laikā dalībnieki apmeklēja
dažādus Gotlandes reģiona uzņēmumus,
dalījās pieredzē, strādājot Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, baudīja visdažādākos
kulinārā mantojuma ēdienus. Pirmā vieta, ko apmeklēja latgalieši, bija restorāns
„Lindgården”, kas atrodas Gotlandes reģiona galvaspilsētā Visbijā. Šeit varēja
nobaudīt tradicionālo Gotlandes jēra gaļu
ar kartupeļu sacepumu un pavasara zaļumiem. Henriks Westerlunds no restorāna
„Rosengården” prezentēja, kā ir būt restorāna īpašniekam Visbijā, Zviedrijas restorānu pieblīvētākajā pilsētā ar aptuveni
1 miljonu apmeklētāju vasaras sezonā.
Saimniecībā „Sigsarve Lamb” tika stāstīts gan par jēru, gan labības audzēšanu.

Šī tēma nebija sveša arī Latgales uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību
un graudkopību.
Tika apmeklēta tūristu iecienīta viesu
māja „GråGåsen” („Pelēkā zoss”), kuras īpašnieki Maria un Hokans pastāstīja par uzņēmumu, parādīja apkārtni un
„Körsbärsgården” (Ķiršu dārzā) mākslas
zāli 500 kv.m platībā ar dārzu, kurā aug
augi no 18.gs. 2. puses, kā arī kafejnīcu
un veikaliņu, ko apmeklē 20 000 tūristu
vasarā. Kattlundā bija iespēja izbaudīt viduslaiku vidi.
Hemses mazpilsētiņā Latgales uzņēmēji apmeklēja šokolādes ražotni Nērā
(När), kur klausījās par ražotnes darbību
un satikās arī ar Hejdes maiznīcas pārstāvi. Rommundas aitu audzētavā tika
stāstīts par uzņēmumu un rādīts paraugdemonstrējums - kā suns dzen aitas.
Restorānā „Katthammarsvika” bija
vakariņas ar bagātīgu zivju izvēli, kur

arī satikām Olof Tomsku, trifeļu sēņu
vācēju, ar viņa suni Bruno. Trifeļu sēņu
vācējs stāstīja par trifeļu sēņu iegūšanu
un to realizēšanu. Tika apmeklēta arī savvaļas sīpolu pļava, Romas cukura fabrika
ar citiem uzņēmumiem, Romas muiža un
Romas dzirnavas. Stafva saimniecībā tika
nobaudītas delikateses, sieri ar piedevām,
kā arī dažādi dzērieni, kas tiek ražoti
Stafvā.
Dārzeņu audzētavā Stora Tollby (Lielais Tollby ciemats) tika stāstīts par kartupeļu audzēšanu un paaudžu maiņu, kas
joprojām darbojas uzņēmumā. Nelielajā
Fårö salā bija tikšanās ar maizes ceptuves
„Sylvis Döttrar” (Silvijas meitas) īpašniecēm, kuras stāstīja par savu pieredzi
šajā jomā.
Bläses kaļķu iegūšanas muzejā, tika
stāstīts par kaļķu industrijas vēsturi. Tika
apmeklēta arī Lärbro kara slimnīca, stāstīts par tās vēsturi, un tika prezentēta arī

attīstības akciju sabiedrība, kura tika dibināta, lai parūpētos par celtnēm Lärbro
un attīstību apkārtnē, tas ir jauns un interesants veids, kā attīstīt laukus.
Pieredzes apmaiņas brauciens notika
projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta
kopējais budžets - 483 195,05 EUR. No
šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
atbalsts.
Tatjana Kozačuka,
Projekta LLB-2-266
„BELLA CUISINE” vadītāja

ENERĢIJAS DIENA DAUGAVAS LOKOS!

Mīlēt, saudzēt un novērtēt var tikai to, ko esi iepazinis. Viena no mūsu novada bagātībām ir dabas parks „Daugavas loki”, tā ir viena no vērtīgākajām dabas teritorijām Latvijā un ļoti iecienīts
tūrisma objekts. Tas ir izveidots, lai saglabātu
unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes –
Krāslavas posmā. Dabas parks „Daugavas loki”
tiek uzskatīts par senāko upes ielejas veidojumu
Latvijā. Šī ir gleznaino ainavu, arheoloģisko pieminekļu, dižkoku un laukakmeņu paradīze. Dabas parks „Daugavas loki” kā daļa no aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” 2004. gadā
atzīts par „NATURA 2000” teritoriju, bet 2011.
gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

„Daugavas lokos” iespējama visdažādākā atpūta – gan
izziņas bagātas pastaigas pa kultūrvēsturiskām vietām, gan

pārbraucieni ar velosipēdiem, gan plostošana un laivošana
pa upi. Te izveidoti piemēroti apstākļi piknikiem un nakšņošanai teltīs. Tāpat šī ir ideāla vieta putnu vērotājiem, jo upes
ielejā uzturas vairākas aizsargājamas putnu sugas.
Kaut nelielu daļiņu no šīm bagātībām gribējās parādīt ne
tikai tūristiem, bet arī mūsu novada skolu jauniešiem, lai viņi
vēl vairāk saprastu un apzinātos, cik skaistā vietā dzīvo, ka
arī te var strādāt, pilnveidoties, lai savus nākotnes sapņus
saistītu ar savu novadu, savu Latviju un mazāk sapņotu par
miljoniem ārzemēs.
No novada skolām tika uzaicināti skolēni, un 23.maijā no
paša rīta Kaplavas un Zvejnieku ielas krustojumā viņi pulcējās piedzīvojumam. Bija iespēja doties laivu nobraucienā pa
Daugavu, iemēģināt Daugavas loku velomaršrutu un arī doties baudīt dabas skaistumu kājām. Laivotāju, protams, bija
visvairāk. Veļukotāju kompānija bija mazāka, un sākotnējā
kājām gājēju komanda bija pavisam neliela, bet noslēgumā,
autobusiņu gaidot, mēs tomēr visi soļojām kājām, taču es
ceru, ka tas nemazināja jauniešu iespaidus par kopīgi pavadīto dienu. Prieks, ka tādās kopīgās tikšanās reizēs sadraudzējas jaunieši no dažādām skolām. Saule, ūdens, joki,

kopīgas darbošanās, un noskaņojums mūsu kompānijai bija
ļoti jauks.
Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās, arī V.Kairānam,
kurš izrādīja iniciatīvu iesaistīties, drosmīgajiem skolotājiem
V.Kalnišam, A.Vagalim ar meitu un I.Kurilovai.
Biedrība „Kruoslovys amatnīku broliste” sadarbībā ar
Krāslavas novada TIC iesniedza Daugavas Savienībai projektu par velonorāžu atjaunošanu un uzstādīšanu „Daugavas
loku” velomaršrutā Krāslavas novada teritorijā un pasākuma rīkošanu novada skolu jauniešiem. Pasākumu ﬁnansiāli
atbalstīja Krāslavas novada dome, biedrība „Daugavas Savienība”, VAS „Latvijas valsts meži”. SIA „TIVA” no Dagdas izgatavoja un uzstādīja 37 koka norādes un infostendu,
biedrība „Aktīvā atpūta Latgalē” piegādāja laivas, Krāslavas
Sporta skolas direktors V.Beinarovičš atbalstīja un pieskatīja
veļukotājus un kājām gājējus, E.Danovskis bija gids kājām
gājējiem, O.Čiževska iepriecināja ar gardām pusdienām.
Inta Lipšāne, Krāslavas TIC,
V.Beinaroviča un V.Kalniša foto
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izglītība

JAU N A S I ES P Ē JA S
K R Ā S L AVA S JAU N I EŠ I E M

Rīgas Valsts tehnikuma
(RVT) Krāslavas teritoriālā struktūrvienība jau sen
pierādījusi sevi kā mācību
iestādi ar teicamu teorētisko un praktisko bāzi, kas
dod iespēju sekmīgi apgūt
profesionālās
izglītības
programmas un iegūt kokapstrādes tehniķa specialitāti. Taču radošais Krāslavas pasniedzēju kolektīvs
pastāvīgi meklē jaunus
ceļus, kas palīdzēs paaugstināt izglītības kvalitāti,
izstrādā jaunus apmācības
modeļus un ievieš jaunas
mācību programmas.

Ikvienam nākamajam absolventam patstāvīgi jāizgatavo izstrādājums, par kuru tiks aizstāvēts
diplomdarbs. Pēc pasniedzēju domām, tāda pieeja dod iespēju attīstīt praktiskās iemaņas, apkopot
zināšanas un iegūt dziļāku izpratni par visām tēmām.
Par šo nākamo speciālistu zināšanu pārbaudes metodiku īpaši
ieinteresējās viens no labākajiem
kokapstrādes speciālistiem Latvijā, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas
izpilddirektors Jānis Mārciņš.
Šogad valsts kvaliﬁkācijas eksāmenu komisija plāno atbraukt uz
Krāslavu, lai uz vietas izvērtētu
krāslaviešu iniciatīvu.
*
*
*
Jau vairākas reizes RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā
tika veikta būtiska reorganizācija
ar mērķi modernizēt mācību procesu. Pasniedzēji labi apzinās, ka
profesionālo skolu audzēkņi nav
tie jaunieši, kuri nevar mācīties vidusskolā, viņi ir nākamie speciālisti, kuri veicinās uzņēmējdarbības, amatniecības un ekonomikas
attīstību, jo šajā jomā kvalitatīvu
speciālistu kļūst arvien mazāk. Ir
vairākas profesijas, kuru pārstāvji
Latvijā nekad nav ārpus darba tirgus. Tieši tāpēc, no jaunā mācību
gada RVT Krāslavas teritoriālajā
struktūrvienībā tiks nodrošinātas
mācības atbilstoši trim specialitātēm, un tas ir ļoti savlaicīgi un
aktuāli.
Divas programmas ir paredzētas jauniešiem ar pamatizglītību:
mēbeļu galdnieks un transporta
līdzekļa virsbūves remontatslēdznieks. Šīs programmas ir īpašas ar
to, ka vispārizglītojošos mācību
priekšmetus abu specialitāšu studenti apgūs vienā grupā, bet speciālos - atsevišķi. Šis pilotprojekts
ir paredzēts profesionālajām skolām, kas atrodas tajos reģionos,
kur nav iespējas nodrošināt vienas
specialitātes grupas nepieciešamo
piepildījumu - 25 audzēkņus.
Turklāt no jaunā mācību gada
iestāde piedāvās divas jaunas
mācību programmas (1,5 g.), kuras tiks ﬁnansētas no ES fondu
līdzekļiem: transporta līdzekļa
virsbūves remontatslēdznieks un

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KRĀSLAVAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
UZŅEM AUDZĒKŅUS 2014./2015. m.g.
ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS
Koka izstrādājumu izgatavošana. MĒBEĻU GALDNIEKS

Mācību ilgums: 4 gadi, kuru laikā apgūst profesionālo vidējo izglītību un prasmes:
- izgatavot, montēt un uzstādīt dažāda veida mēbeles;
- novērtēt kokmateriālus, aprēķināt nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, sagatavot tos
darbam un racionāli tos izmantot;
- izvēlēties koksnes apstrādes veidu un to apstrādāt;
- sagatavot darbam iekārtas un palīgierīces;
- veikt mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.

Autotransports. TRANSPORTA LĪDZEKĻA VIRSBŪVES REMONTATSLĒDZNIEKS

Mācību ilgums: 4 gadi (ar pamatskolas izglītību), vai 1.5 gads (ar vidusskolas izglītību), kuru
laikā apgūst profesionālo vidējo izglītību un prasmes:
- novērtēt virsbūvju deformācijas, plānot to novēršanas darbu secību un noteikt nepieciešamo
tehnoloģiju;
- atjaunot transportlīdzekļu virsbūvju detaļu virsmu formas;
- veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu virsbūves remonta un atjaunošanas darbus;
- iestrādāt individualizētos auto dizaina elementus (auto tūnings).

Autotransports. TRANSPORTA LĪDZEKĻA VIRSBŪVES KRĀSOTĀJS

Mācību ilgums: 1.5 gads (ar vidusskolas izglītību), kuru laikā apgūst profesionālo vidējo izglītību
un prasmes:
- auto virsbūves sagatavošana un krāsošana;
- aerogrāﬁja.
Sekmīgi apgūstot izglītības programmu un nokārtojot eksāmenus, absolvents saņem diplomu par
profesionālo vidējo izglītību un 3.profesionālās kvaliﬁkācijas līmeni.
Tehnikuma absolventi strādā uzņēmumos kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants un var turpināt izglītību augstākā līmeņa izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī paaugstināt kvaliﬁkāciju kursos un semināros.

Dokumentu pieņemšana darba dienās 9.00 - 12.00
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV 5601
Tālr.: +371 656 81468, 29709006 (nodaļas vadītājs)
transporta līdzekļa virsbūves krāsotājs. Programmas ir paredzētas
17-29 gadus veciem jauniešiem
ar vidējo izglītību. Apmācība ir
bezmaksas, audzēkņiem ir iespēja
saņemt stipendiju no 70 līdz 115
eiro mēnesī.
*
*
*
RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības vadītājs Arkādijs
Petaško lepojas ar mācību iestādes
pasniedzēju sastāvu: „Mums ļoti

paveicās, jo pie mums strādā sava
darba entuziasti. Tas ir raksturīgs
gan kokapstrādei, gan jaunajām
programmām. Mūsu pasniedzēji
ir profesionāļi, radoši, ieinteresēti
cilvēki.”
Piemēram, par transporta līdzekļa virsbūves remontatslēdznieku programmas pasniedzēju
Guntaru Jemineju (krāslavieši
viņu pazīst kā auto-moto pulciņa
vadītāju) noteikti var teikt, ka viņš

ir sava darba fanātiķis.
„Ideja atvērt mācību klasi, kas
ir nokomplektēta ar visiem nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem,
man radās jau sen. Pašlaik, pateicoties projektiem, mums arī ir viss
atbilstošais aprīkojums. Saskaņā
ar šo jauno mācību programmu,
mēs vēlamies radīt sistēmu, kuras
ietvaros audzēkņi varēs iegūt gan
zināšanas, gan autoatslēdznieka,
transporta līdzekļa virsbūves re-

montatslēdznieka, metinātāja un
autokrāsotāja iemaņas”, atzīmeja
Guntars Jeminejs.
Tagad, veicot automašīnas remontu, viens no dārgākajiem
pakalpojumiem ir virsbūves ģeometrijas atjaunošana pēc deformācijas, izmantojot speciālo stendu.
Šādi stendi jau ir autoservisos,
taču speciālistu, kas pārzina šī
darba tehnoloģiju, jo jāstrādā ar
diezgan sarežģītu aprīkojumu,
pašlaik ir ļoti maz.
„Tehnoloģijas iet uz priekšu,
bet profesionāļu, kas varētu strādāt ar vismodernāko aprīkojumu,
nav,” uzsver Aivars Andžāns. „Ar
projektu palīdzību un sadarbībā ar
pašvaldību mēs centīsimies iegādāties šo stendu, kas ir paredzēts
transporta līdzekļu virsbūves ģeometrijas atjaunošanai, lai mūsu
audzēkņi varētu iemācīties strādāt
ar mūsdienīgu aprīkojumu.”
*
*
*
Apspriežot nākotnes izglītības
iespējas, pasniedzēji, kas ir dažādu nozaru speciālisti, izteica
viedokli par ko, ka drīz vien gan
Latvijā, gan citās Eiropas valstīs,
iekārtojoties darbā jebkurā profesionālā sfērā, būs nepieciešams
dokuments par speciālo izglītību.
Ja šodien 80% personāla Latvijas
autoservisos nav speciālās izglītības, tad ārzemēs viss ir citādi - tur
strādā diplomētie speciālisti.
RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības pasniedzēji ir
pārliecināti, ka viņu ideja piedāvāt jauniešiem tieši šīs mācību
programmas ir ļoti veiksmīga, nākamie speciālisti noteikti būs pieprasīti darba tirgū, jo, piemēram,
autokrāsotāja specialitātes apguvi
nepiedāvā neviena cita Latvijas
mācību iestāde. Kā atzīmēja Aivars Andžāns, tādas profesijas nav
pat Latvijas profesiju klasiﬁkatorā, kaut gan visi zina, ka pašlaik
pastāv reāls šo meistaru deﬁcīts.
Šajā mācību programmā tiek iekļauti arī aerogrāﬁjas pamati un
tūnings, kas ir ļoti perspektīvi
virzieni, jo vecu automobiļu restaurācijas tirgus strauji attīstās.
Turklāt auto un moto tūnings ir
ļoti populārs to jauniešu vidū, kas
vēlas, lai viņu transportlīdzeklis
būtu individuāls un izceltos pārējo vidū.
Šīs programmas pasniedzējs,
Latvijas Amatniecības kameras
amata meistars Māris Ločmelis
pastāstīja, ka autokrāsotāju apmācības programmas realizācijas
pieredze ir Igaunijas profesionālajām skolām, ar kurām viņš
plāno sadarboties. Tehnikums
paredz nodibināt kontaktus ar ES
autokrāsu ražotājiem, jo šo produkciju varētu izmēģināt mācību
procesā, bet vēlāk izmantot šo
sponsoru palīdzību, lai nodrošinātu audzēkņiem prakses iespējas
ārzemēs.
Elvīra Škutāne
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izglītība

ZĪMĒŠANAS PRIEKS

Katrs bērna vecāks sapņo par to, lai viņa mazulis biežāk zīmētu, attīstītu savas spējas.
Vai varbūt tā, lai zīmējot neizsmērētos puse dzīvokļa? Tagad ir tāda iespēja, praktiski
katrā ģimenē ir dators. Iemācīties zīmēt, izmantojot vienkāršākās programmas, nemaz
nav grūti.
Ņemam rokās otiņu vai zīmuli un sākam zīmēt uz papīra lapiņas, it kā tas notiek nevis
uz datora ekrāna, bet uz īsta molberta. Zīmēšanas iespēju ir daudz. Var izvēlēties krāsu,
līnijas biezumu, ir trauciņš ar krāsu… Var nebaidīties, ka galds būs noliets ar krāsu, vai
nosmērēsies tapetes.
Informātikas skolotāju metodiskā apvienība šogad organizēja
datorzīmējumu konkursu 1.-12.
klašu skolēniem. Konkursam tika
iesniegti vairāk nekā simts zīmējumi.
Visvairāk pacentās 1.-4.klašu
skolēni, kuri zīmējumos atainoja
savus mīļākos pasaku varoņus.
Viņi iesniedza 45 darbus. Tāpēc
vērtēšanas komisija nolēma vērtēt atsevišķi 1.-2.klašu darbus un
3.-4.klašu darbus. Jāatzīmē, ka
1.-4.klašu bērni nemācās informātiku skolā, bet gan apgūst šīs
prasmes patstāvīgi.
Informātikas un vizuālās mākslas skolotāji, apskatot visus iesniegtus darbus, nolēma godalgotas vietas piešķirt:
1.-2.klašu grupā
I vieta – Arīnai Kangizerei
/2.kl., Indras vsk./,
II vieta – Viesturam Nartišam
/2.kl., Krāslavas psk./,
III vieta – Diānai Ļahovskai
/1.kl., Kalniešu psk./.
3.-4.klašu grupā
I vieta – Edvīnam Gekam /4.kl.,
Krāslavas psk./,
II vieta – Samantai Krumpānei
/4.kl., Krāslavas psk./,
III vieta – Edvīnam Blaževičam
/4.kl., Krāslavas psk./.
Skolēniem, kas mācās 5.-9.klasē, bija jāveido datorzīmējums par
tēmu „Mana sapņu pils”. Visi darbi tika sadalīti divās grupās: 5.-6.
un 7.-9.klase. Šajās vecuma grupā
tika atzīmēti vairāki skolēnu darbi:
5.-6.klašu grupā
I vieta – Marekam Mjadjutam
/6.kl., Krāslavas psk./,
II vieta – Elzai Vagalei /6.kl.,
Krāslavas psk./,
III vieta – Natālijai Kuzmi-

Aleksandra Maksimova foto

nai /6.kl., Krāslavas Varavīksnes
vsk./.
7.-9.klašu grupā
I vieta – Dāvidam Babrovskim
/9.kl., Krāslavas psk./,
I vieta – Laurai Dzalbei /8.kl.,
Aulejas psk./,
I vieta – Jolantai Konstantinovičai /9.kl., Kalniešu psk./,
II vieta – Dominikai Podjavai
/7.kl., Krāslavas psk./,
III vieta – Rolandam Lisenokam /7.kl., Krāslavas psk./.
Īpaši ir jāizceļ Lauras Dzalbes
un Dāvida Babrovska darbi. Šie
talantīgie bērni patstāvīgi apguva
datorprogrammu, kuru nemācās
skolā informātikas stundās.
Mazāk aktīvi šogad bija 10.-12.
klašu skolēni. Viņu darbu tēma
bija „Mana sapņu Rīga”. Starp
šiem skolēniem kā labākie tika
atzīti:
I vieta – Ivitai Klagišai /11.kl.,
Indras vsk./,
II vieta – Loretai Marijai Lisenokai /10.kl., KVĢ/,
III vieta – Vjačeslavam Kruglovam /11.kl., Indras vsk./.

Liels paldies pasākuma sponsoram SIA „Kristafors” un personīgi Ilgvaram Ugaram par atbalstu,
piedāvājot skolēniem balvas: pildspalvu komplektus, zīmēšanas albumus, bloknotus, zibatmiņas,
austiņas, datorpeles. 5.-12.klašu
skolēni, kas ieguva godalgotās
vietas, varēja izvēlēties balvas
paši. Papildus balvas saņēma skolēni, kas pasākuma laikā varēja atbildēt uz vadītāja jautājumiem par
konkursa norisi.
Apbalvošanas pasākumu, kas
notika Krāslavas pamatskolas
aktu zālē, ar īpaši sagatavotu
priekšnesumu ievadīja Valentīnas
Gekas ansamblis „Notiņas”.
Darbu vērtēšanā piedalījās vizuālās mākslas skolotāji Ērika
Zarovska /Indras vsk./ un Olita
Truskovska /Krāslavas psk./, kā
arī informātikas skolotāji.
Paldies visiem skolotājiem, kas
mudināja bērnus iesaistīties konkursā. Krāslavas novada domes
Izglītības un kultūras nodaļas pateicības rakstus saņēma: Alla Dzalbe /Aulejas psk./, Inga Leikuma
un Ligita Stivriņa /Izvaltas psk./,
Ilona Petunova /Indras vsk./, Valentīna Rukmane /Kalniešu psk./,
Valentīna Račko un Inna Sevostjanova /Krāslavas gr. Plāteru
v.n.Poļu psk./, Ņina Živuhina un
Ilona Kolodnicka /Krāslavas Varavīksnes vsk./, Ludmila Boločko /Robežnieku psk./, Sandra
Nemeņonoka un Natalja Loskutova /Krāslavas Valsts ģimnāzija/, Jeļena Japiņa /Krāslavas psk./
un Sauleskalna sākumskolas skolotāji.
Par apbalvošanas pasākuma atbalstu, piedāvājot skolas telpas un
aprīkojumu, liels paldies Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai
Koncevičai.
Ņemot vēra lielu skolēnu atsaucību, arī nākamajā mācību gadā
varētu tikt organizēts līdzīgs konkurss, kas atklās jaunus talantus
un attīstīs skolēnu datorprasmes.
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada informātikas
skolotāju MA vadītāja
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

SĀKA NO NULLES
UN RISKĒJA
AR SAVU NAUDU

- Latgalē dzīvot var, tikai daudz jāstrādā.
- Bet atvaļinājums jums ir?
- Protams, 1.janvārī!
Tā, atpūšoties tikai vienu dienu gadā, Marina un Genādijs Dorožko jau
vairākus gadus strādā ģimenes biznesa jomā. Konkursā „Krāslavas novada uzņēmēju gada balva” viņu uzņēmums kļuva par uzvarētāju nominācijā „Gada ražotājs”. Rudens-ziemas periodā Marina, diplomēta konditore, cep gardas maizītes, tortes un kūkas. Bet līdz ar pavasara atnākšanu
ģimene visu savu laiku velta darbam siltumnīcās.
Biskvīta banānu, riekstu
un medus torte

Ar iniciatīvu, uzņēmību un strādīgumu ir
apveltīti abi dzīvesbiedri. Ģimenes biznesā
viņu lomas ir sadalītas – Marina nodarbojas
ar konditorijas izstrādājumu izgatavošanu,
bet Genādijs - ar ražošanas procesa organizāciju un grāmatvedību, taču mājās viņi pienākumus nedala. Ja vajag, Genādijs sakārtos
māju, bet Marina pati var atnest malku, kad
vīrs ir aizņemts.
Genādijs ir no tās cilvēku kategorijas, kuriem viss ir pa spēkam – galvenais, lai būtu
vēlēšanās. Nopirka māju, bet atstāja tikai tās
sienas un jumtu un visu pārējo atjaunoja.
Gada laikā uzbūvēja saimniecības ēku, kurā

Kārtējais Marinas izgudrojums ir
torte ar Krāslavas ģerboni – laivu
un pieciem airiem

vēlāk ierīkoja ceptuvi. Starp diviem stāviem
kursē lifts, bet tortēm, atbilstoši visām prasībām, ir paredzēta atsevišķa telpa.
Biznesa uzsākšanas stadija Dorožko ģimenei ir jau aiz pleciem, taču biznesu nedrīkst
neattīstīt, tad agri vai vēlu tas pārtrauks savu
eksistenci. Tāpēc tika pieņemts lēmums atvērt savu tirdzniecības punktu. Vai tas ir
riskanti? Protams. Bet Genādijs nebaidās,
jo viņi riskē zaudēt nevis banku aizdevēju
naudu, bet savu personīgo. Šī gada augustā
pašā pilsētas centrā savas durvis vērs veikals, kurā varēs nopirkt Marinas pašcepto
produkciju. Ja būs tāda vēlēšanās, tad baudīt konditorijas izstrādājumus krāslavieši un
pilsētas viesi varēs arī uz vietas. Šeit piedāvās arī tēju, kaﬁju un sulas.
Uzņēmums piedāvā trīs toršu veidus – biskvīta banānu, riekstu un medus. Pēc saimnieku domām, tas ir pilnīgi pietiekami. Pasūtījumi šai svētku galda galvenajai rotai ir pat
no Rīgas, jo Marina lielu uzmanību velta izstrādājumu vizuālajam noformējumam. Tortes, kuras rotā tādi bērnu pasaules varoņi kā
Čeburaška, lelle Bārbija, dažādas mašīnītes,
sirsniņas (visus variantus ir grūti minēt) ne
tikai izskatās kā mākslas darbi, bet arī satur
tikai dabīgus komponentus. Produktus ar īsu
derīguma termiņu, kas ir nepieciešami mīklai, ģimene iegādājas vietējās tirdzniecības
vietās, bet pārējās izejvielas – Lietuvas vairumtirdzniecības bāzēs. Paradokss, bet „Do-

Genādija darba vietā visur ir puķes

Krāslavas novada uzņēmēju gada balvas pasniegšanas ceremonijā
beles miltu” cena tur ir zemāka
nekā Latvijas veikalos.
Četru gadu laikā Marina un
Genādijs jau paspēja iegūt popularitāti klientu vidū un izjūt
viņu atbalstu. Vislabākā reklāma ir tā saucamais „sarafānu
radio”, ja cilvēkam kaut kas ļoti
patika vai garšoja, viņš obligāti pastāstīs par to saviem paziņām.
Pašlaik ir puķu stādu pārdošanas sezona, tāpēc nodarboties
ar cepšanu nav laika, Marina un
Genādijs ir spiesti atteikt 2-3
klientiem dienā, kam viņi paskaidro, ka tortes būs tikai jūlijā. Cilvēki to saprot.

Vienreiz apmānīsi vairāk nenopirks

Visu mūžu Genādijs strādāja
policijā. Kad līdz apakšpulkveža pakāpes piešķiršanai palika
divi gadi, pēc savas iniciatīvas Genādijs ik gadu piedalās 5 km skrējienā apviņš aizgāja pensijā sakarā arkārt Krāslavai un iegūst godalgotas vietas
štatu samazinājumu. Un nenoGenādijs ieliek visu sirdi un dvēseli.
žēlo. Nodarboties ar savu sirdslietu, būt paUzņēmēji piedāvā pircējiem ne tikai pušam sev par saimnieku, attīstīt ģimenes biz- ķes podos, siltumnīcā tiek audzēti arī puķu
nesu - protams, tas ir sarežģīts un atbildīgs un dārzeņu dēsti kastēs. Katru gadu Genādarbs, taču ļoti interesants un aizraujošs.
dijs skrupulozi visu pieraksta — kad ir labāk
Vēl agrāk štatu samazināšanas dēļ darbu sēt augus, kurām šķirnēm ir lielāks pieprasīzaudēja Marina. Ko lai dara, kaut kur ir ne- jums, kurām— mazāks, kad tika veikta piķēpieciešams strādāt, tā viņa sāka audzēt stā- šana — tiek ņemtas vērā visas nianses.
dus. Sāka no nulles, no mazas siltumnīcas,
Vakaros pircēji atbrauc iegādāties puķu
vēlāk ģimene uzbūvēja vēl vienu. Kad Ge- stādus uz Dorožko ģimenes mājām, bet dienādijs aizgāja pensijā, sāka nopietni strādāt nas pirmajā pusē Marina un Genādijs pārdod
šajā jomā, arī apjomi palielinājās.
savu preci tirgū. Tirgus — tā ir īpašā pasaule,
Stādu audzēšana nav viegls darbs. Lai kur katram tirgotājam ir savi klienti. Marimaijā begonijas jūs priecētu ar kuplu un na un Genādijs ir pārliecināti par savu augu
spilgtu ziedēšanu, sēklas iestāda zemē jau kvalitāti un nekad neapmāna savus pircējus decembrī, tad veic piķēšanu. Kad stādi ir ja vienreiz apkrāpsi cilvēku, viņš vairs nekad
paaugušies, tie jāpārstāda atsevišķos podos. un neko no tevis nenopirks.
Aukstajās janvāra naktīs siltumnīcā jāuztur
Par konkurenci Dorožko ģimene nedomā
īpašs temperatūras režīms, bet tas nozīmē, - pircēju pietiek visiem. Vietējo iedzīvotāju
ka jāmostas 2-3 reizes naktī, lai pieliktu mal- mentalitātei raksturīga īpaša attieksme pret
ku krāsnī.
savu senču piemiņu. Parasti visi krāslavieši
Pats svarīgākais puķu stādu audzēšanā — cenšas uzturēt savu radu un tuvinieku apbelaicīgi iesēt sēklas, lai puķes sāktu ziedēt pa- dījumu vietas kārtībā, tāpēc pilsētā ir īpaši
redzētajā laikā, bet lai tas nebūtu pārāk agri. liels pieprasījums pēc ziediem, ko stāda kapKatram puķu veidam ir savi stādīšanas sētās.
termiņi, un noskaidrot pareizāko reizēm „pa* * *
līdz” rūgta pieredze. Piemēram, tikai šogad
Rudenī Dorožko ģimene atzīmēja jubileju
Marinai un Genādijam izdevās izaudzēt īpa- - sudrabkāzas. Bet pavisam nesen Genādija
ši skaistas begonijas.
un Marinas dzīvē bija cits priecīgs jaunumsStarp citu, tādu svarīgu faktoru kā mēness meita Jūlija uzdāvināja viņiem mazdēlu.
fāzes, ko augstu vērtē citi stādu audzētāji,
„Par tālāko nākotni vēl nedomāju,” saka
šajā saimniecībā neņem vērā. Galvenais — Genādijs, „dzīve parādīs, kas un kā būs.
labvēlīgi apstākļi un savlaicīga kopšana.
Precīzi zinu tikai vienu - pēc desmit gadiem
Genādijs nepiekrīt populārajam viedok- kopā ar mazdēlu piedalīšos 5 kilometru skrēlim, ka ar augiem nepieciešams sarunāties jienā apkārt Krāslavai.”
un ka tikai tad tie labi aug. Nu, paši padoElvīra Škutāne,
mājiet, vai tad ir iespējams teikt „labrīt!” ikautores foto
vienam no 85 000 stādiem, kas aug Dorožko
ģimenes siltumnīcās? Saimniekiem vienkārši nav laika. Taču puķu kopšanā Marina un
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VIEGLATLĒTIKA

PELDĒŠANA
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 6.a.
klases skolnieks Daniels
Boželko pavisam nesen
sāka trenēties Daugavpils sporta skolā. Un
jau 25.aprīlī Daugavpils
BJJS atklātajā turnīrā
peldēšanā viņš izcīnīja
1. vietu 100 m peldējumā uz muguras ar rezultātu 1:27.47.
30.aprīlī Daniels kopā
ar labākajiem BJJS peldētājiem devās uz sacensībām Lietuvā, kur
Utēnas pilsētā ar rezultātu 0.39.71 50 vm peldējumā uz muguras ieguva 3.vietu
un 5. vietu 50 m brīvajā stilā ar
rez.0:34.99.
17.maijā Daniels kopā ar BJJS
peldētājiem piedalījās Rēzeknes
pilsētas atklātajā čempionātā peldēšanā, kurā pulcējās peldētāji no
Rīgas, Ogres, Valmieras, Jēkabpils
u.c. Šīs sacensības Danielam nebija vienkāršas, jo bija jāsacenšas ar
peldētājiem, kuriem ir jau lielāka
pieredze. Tomēr Daniels ir neatlaidīgs puisis un spējis ierindoties
6.vietā peldējumā tauriņstilā, atstājot aiz sevis gadu vecākus peldētājus no Rēzeknes, Balviem un
Daugavpils.
*
*
*
Sacensībām bagāts periods peldēšanā bija Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 2.c.klases skolniekam
Valērijam Čurgelim.
No februāra līdz maijam Valērijs
piedalījās 7 sacensībās, sasniedzot
veiksmīgus rezultātus. 5 starti
peldēšanā notika Rēzeknes BJJS
„Kompleksa dienā”, Daugavpils
BJSS starptautiskajā peldēšanas
turnīrā „Pavasara kauss 2014”,
Jēkabpils BJJS „Lieldienu sacensībās”, 7. tradicionālajās sacensībās peldēšanā „Dautkom kauss –
2014” Daugavpilī un Daugavpils
BJJS atklātajā turnīrā peldēšanā,
kur tika iegūtas 10 godalgotas vietas. No tām tikai viena bronza, zaudējot gadu vecākajam peldētājam
no Rēzeknes, bet pārējās - zelts.
Starti notika visos 4 peldēšanas
veidos, kuros Valērijam izdevās
uzlabot savus iepriekšējos rezultātus. Īpaši gribas atzīmēt 2 sacensības, kurās Valērijs piedalījās pirmo
reizi. Tās ir akvatlona sacensības,
13. aprīlī Daugavpilī norisinājās
“Latvijas kausa posms akvatlonā”
(skriešana + peldēšana). Šoreiz
Daugavpilī ieradās dalībnieki no
dažādām Latvijas, Lietuvas pilsētām, kā arī divas dalībnieces ar
Vācijas pilsonību.

Aizvadīta ziemas sacensību sezona, un jāsecina, ka
vislabākie panākumi ir bijuši
Murjāņu Sporta ģimnāzijas
audzēknei, Evelīnai Petunovai. Viņa ir divkārtēja Latvijas čempione junioriem (U20) – diska mešanā -39.40 m
un lodes grūšanā – 12.66 m.
24.maijā Latvijas izlases sastāvā Evelīna startēs Baltijas
valstu mačsacīkstēs mešanas disciplīnās.

Valērijs tika ielūgts pārstāvēt
Daugavpils sporta klubu „SparsMK” , un uzstājās veiksmīgi, jo
visjaunākajā zēnu grupā uzvaru
svinēja tieši viņš. Ar 12 sekunžu
starpību viņš dabūja kausu par 1.
vietu, aiz sevis atstājot Dobeles un
Daugavpils triatlona kluba pārstāvētos zēnus.
Sasniedzot negaidīti patīkamu
godalgoto vietu, 27. aprīlī Valērijs
devās tālāk aizstāvēt Daugavpils
sporta kluba „Spars-MK” godu uz
Latvijas kausa triatlona 3.posmu
Jelgavas atklātajā čempionātā akvatlonā „Mītavas kauss 2014. Kaut
arī šoreiz cīņa bija daudz sīvāka,
Valērijam izdevās apsteigt savus
konkurentus no Latvijas, iegūstot
1.vietu un dabūjot otru kausu.
17.maijā Kauņā notika starptautiskās sacensības peldēšanā bērniem, tajās piedalījās 407 labākie
dalībnieki no Lietuvas, Latvijas un
Polijas.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.c.klases skolnieks Valērijs
Čurgelis piedalījās šajās sacīkstēs
Daugavpils sporta kluba „SparsMK” sastāvā. Valērijs pirmo reizi
iesaistījās tāda līmeņa sacensībās.
Visi dalībnieki no sākuma uzstājās priekšpeldējumos, un pēc tam
atbilstoši labākajiem rezultātiem
notika ﬁnālpeldējumi. Sacīkstēs
varēja piedalīties divos peldēšanas
veidos. Valērijs peldēja tauriņstilā
un kraulā uz muguras. Priekšpeldējumos un ﬁnālos viņš parādīja
labākos rezultātus un atveda mājās
divas zelta medaļas, kā arī kopvērtējumā savā vecuma grupā viņš
savācis vislielāko punktu skaitu un
ieguvis neparastu kausu, kas izskatās kā medaļa uz paliktņa.
Komandas „Spars-MK” peldētājiem izdevās iegūt otro vietu
medaļu kopvērtējumā, uzvarēt 4x
50 m brīvā stila stafetē un saņemt
savu pirmo kausu.
Sņežana Bondere

2014.gada Austrumu Latvijas futbola
2.līgas čempionāta grafiks.
Spēles notiks Krāslavā, Varavīksnes vidusskolas stadionā.

Komandas
nosaukums
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava
FK Krāslava

Komandas
nosaukums
SK Latgols/Ludza
Balvu SC
FB Gulbene-2
Kvarcs/Madona
Rēzeknes NBJSS

Spēles datums

15.jūnijs
10.augusts
5.jūlijs
3.augusts
6.septembris

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Spēles
laiks
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

U - 18 vecuma grupā 6.vietu 60
m skriešanā izcīnīja Aigars Ļaksa –
7.44 sek., kas atbilst 2 sporta klasei.
300 m skriešanā Aigars uzradīja ceturto labāko laiku (37.54 sek.), bet
tika diskvaliﬁcēts, tā kā virāžā pārkāpa sava celiņa līniju. U- 16 grupā
labākus rezultātus uzradīja Anatolijs Šavecs 1000 m skriešanā 3:09,52 min - 8.vieta,
un Ēriks Silovs trīssoļlēkšanā tika ﬁnālā un ierindojās 8.vietā – 10.78 m.
Latvijas ziemas čempionāti garajās mešanas disciplīnās norisinājās atsevišķi jau martā mēnesī. U-20
grupā 1.vieta 4 kg vesera mešanā ar personisko rekordu Dacei Marhilevičai – 32.86 m, U-18 grupā
3.vieta Andrim Bogdanovičam – 37.82 m. Šķēpa mešanās ziemas čempionātā pirmo reizi startēja Katrīne
Tračuma un U-16 grupā viņa izcīnīja 2.vietu ar jauno
personisko rekordu – 35.30 m.
Tuvojās vasaras sacensību sezona un pirmie starti
U- 18 un U-16 grupām norisinājās Rīgā atklātajā pilsētas čempionātā.
U-18 vecuma grupā 5.vieta tāllēkšanā Rolandam
Škutānam. Bet medaļas izcīnīja U- 16 grupas sportisti: bronzas medaļu 1500 m skriešanā izcīnīja Anatolijs Šavecs – 4:56,61min., un tāpat bronzas medaļa
šķēpa mešanā Katrīnei Tračumai – 32.51m. Tika ﬁnālā un izcīnīja 6.vietu 100 m skriešanā Raivis Seļanins -12.34 sek. (ﬁnālā 12.37 sek.), ka arī 9.vieta
200 metros – 25.31 sek. Augstlēkšanā 8.vieta Alīnai
Ņikitinai – 1.45m.
Cerams, ka sportisti iepriecinās mums ar saviem
rezultātiem arī Latvijas čempionātos, kuri norisi-

nāsies jūnija beigās – jūlija vidū.

Krāslavas Valsts ģimnāzija
uzņem proģimnāzijas 7. klasēs skolēnus,
kas ir beiguši 6. klasi.

Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina
visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām. Organizatoriskā sapulce 2014. gada 19. jūnijā plkst. 18:00.
Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.

Vidzemes mācību centrs aicina
apgūt masiera profesiju arī Krāslavā

Programmā:
klasiskā ķermeņa masāža, reﬂeksoloģija, aromaterapija, anatomija, mikrobioloģija, higiēna.
Mācību noslēgumā tiek izsniegts Izglītības ministrijas
licencēts diploms, apliecība.
Informācija pa tālruni 27606193.

Inese Umbraško,
direktora vietniece un vieglatlētikas trenere

sludinājumi
 Pērkam senlietas: svečturus, ikonas,
krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus, patvārus, Krievijas cara laika
sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika fotogrāﬁjas,
munīciju, ķiveres, siksnas, uniformu (līdz
1945. g.), dzirnakmeņus, alus mucas, viengabala riteņus, pulksteņus. Т. 26277955.
 Izgatavoju mēbeles pēc pasūtījuma. Т.
26040043.
 Veicam remonta un celtniecības darbus.
Т.26763827.
 Santehniķa pakalpojumi. Т.29961696.
Atbrīvojam no krūmiem grāvjus, lauksaimniecības zemes. Veicam meža kopšanu, stādīšanu, tālāku audžu kopšanu, ka
arī zāles pļaušanu. T. 27743200.

līdzjūtība
Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot,
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Izsakām patiesu līdzjūtību pašdarbniecēm Sandrai Stivriņai, Ilonai Krīviņai, Everitai Krīviņai sakarā ar tēva un
vectēva, bijušā TN pašdarbnieka Vernera Mika aiziešanu mūžībā.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

