
KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS № 6 (380) 2022. GADA 10. JŪNIJS

www.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lv

Šī gada 25. maijā Krāsla-
vas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
un Visaginas pašvaldības mērs 
Erlandas Galaguzs parakstī-
ja līgumu par sadarbību starp 
Krāslavas novada pašvaldību 
(Latvijas Republika) un Visa-
ginas pašvaldību (Lietuvas 
Republika) uzņēmējdarbības, 

tūrisma, izglītības, sporta un 
kultūras jomā saskaņā ar spēka 
esošajiem tiesību aktiem abās 
valstīs.

Līgums paredz veicināt esošo 
un jaunu attiecību saglabāšanu 
un paplašināšanu starp vietē-
jas pašvaldības pārvaldēm un 
iestādēm, pieredzes apmaiņu 
starp pašvaldību iestāžu, orga-

nizāciju, fondu un uzņēmumu 
pārstāvjiem dažādas nozarēs, 
kopīgas tikšanās, dalīšanos ar 
informāciju, kopīgu projektu īs-
tenošanu. 

Iecerēts organizēt pašdarbības 
kolektīvu un mākslinieku sav-
starpējo apmaiņu, organizējot 
kopīgus reprezentatīvus, kultū-
ras un izklaides pasākumus.

Līguma parakstīšanas cere-
monijā piedalījās arī Krāsla-
vas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Trūlis, domes priekšsēdētāja 1. 
vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, 
izpilddirektors Viktors Aišpurs 
un izpilddirektora vietniece fi-
nanšu jautājumos Inese Vorslo-
va. 

Savukārt Lietuvas delegācijas 
sastāvā bija arī Visaginas nova-
da pašvaldības mēra vietniece 
Aleksandra Grigiene, pašval-
dības administrācijas direktors 
Virginijus Andrius Bukauskas, 
domes deputāte Zinaīda Tres-
ņicka, Visaginas novada pašval-
dības administrācijas Stratēģis-
kās plānošanas un investīciju 
vadības nodaļas vadītāja Vikto-
rija Abaravičiene.

Pēc līguma parakstīšanas 
delegācija kopīgi apmeklēja 
sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību (SIA) „Krāslavas nami” 
siltumenerģijas ražotni, a/s 
„Krāslavas piens”, Krāslavas 
Amatniecības centru Grāfu 
Plāteru pils kompleksa ēkā un 
Krāslavas novada Tūrisma in-
formācijas centru.

Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVAS UN VISAGINAS PAŠVALDĪBA VIENOJAS PAR 
SADARBĪBU

Projektu konkursam „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā”  tika iesniegti 
trīs pieteikumi:

- Sanitas Dregišas projekts „Au-
tovedēja platformas noma Krāsla-
vas novadā”;

- Jutas Skudras projekts „Lai-
mes lēciens jeb piepūšamās atrak-
cijas Krāslavas novada bērniem”;

- Ženijas Nikolaičenko projekts 
„Konfekšu ražošana mājas apstāk-
ļos Krāslavas novadā”.

Krāslavas novada pašvaldības 
konkursa vērtēšanas komisija 
2022.gada 17.maijā (protokols 
Nr.1) apstiprināja Ženijas Niko-
laičenko projektu „Konfekšu ra-
žošana mājas apstākļos Krāslavas 
novadā”, kura realizācijai tika 
piešķirts fi nansējums 968,96 eiro 
apmērā.

Projekta mērķis ir uzsākt saldu-
mu ražošanu (pistāciju konfektes), 
tā papildinot Krāslavas novada 
mājražotāju piedāvājuma klāstu ar 
jaunu produktu.

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu 
speciāliste

NOVADA 
JAUNIEŠU 

BIZNESA IDEJU 
KONKURSA 
REZULTĀTI

22. jūnijā plkst. 21.00 Krāslavas pilsētas parkā 
pie kultūras nama ieskandināsim Jāņus kopā ar 
teātra, deju, koru un folkloras kolektīviem!

,,Lai līgojam, lai svinam!’’

Plkst. 22.00 
Zaļumballi spēlēs
Juris Ostrovskis

Darbosies 
āra kafejnīca

Anatola Kauškaļa foto
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projekti

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu ziv-
ju resursu izmantošanu novada 
ezeros, šī gada 1. jūnijā Krāsla-
vas novada pašvaldība sadarbībā 
ar Valsts vides dienesta, Pārti-
kas un veterinārā dienesta un IK 
„AQUALATS” pārstāvjiem veica 
vairāk nekā 38500 zandartu zivs 
mazuļu ielaišanu Krāslavas novada 

ezeros (Baltais, Olovecs, Garais, 
Stirns, Lielais Gausls, Zirga).

Zandarta mazuļu ielaišana tika 
veikta ar vienvasaras mazuļiem, 
ap 1-2 gramiem vidējā svarā. Ie-
laišanas apjoms tika noteikts, pa-
matojoties uz izstrādātajiem ezeru 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem. Tas sekmēs spēcīgu 

zivju populā-
ciju izveido-
šanos, kas nā-
kotnē spēs sevi 
atražot.

Zivju mazu-
ļu ielaišana ir 
veikta ar Zivju 
fonda atbalstu 
projekta Nr. 
22-00-S0ZF02-000001 „Zandarta 
mazuļu ielaišana Krāslavas nova-
da ezeros” ietvaros, kura kopējās 
izmaksas sastāda EUR 11180.40 
(Zivju fonda fi nansējums - EUR 
9726.95, pašvaldības fi nansējums 
– EUR 1453.45).

Savukārt zivju resursu aizsardzī-
bas pasākumu efektivitātes uzlabo-
šanai ir plānots iegādāties eholoti 
„Lowrance HDS-12 Live”.

Andris Rukmans,
Krāslavas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu 
speciālists

PAR ZIVJU FONDA PROJEKTIEM

Noslēdzies projekts „Dusetu un 
Krāslavas kopienu stiprināšana, 
uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas 
resursu izmantošanas aktivitātēm”/
„PRACTICAL ARTS”

Projektā iesaistījās divi partneri 
- nevalstiskā organizācija „Spren-
dimų centras” Lietuvā un biedrība 
„Eiroreģions „Ezeru zeme”” Lat-
vijā, Krāslavā.

Projekta „PRACTICAL ARTS” 

mērķis ir stiprināt Krāslavas un 
Dusetos pašvaldības, kā arī risināt 
problēmas, kas saistītas ar atkārto-
tu resursu izmantošanu, izmantojot 
dažāda veida materiālus, kas vis-
biežāk nonāk atkritumu urnās.

Realizējot projektu, bija svarīgi 
tā aktivitātēs iesaistīt vietējos ie-
dzīvotājus, lai sabiedrībā tiktu pie-
vērsta uzmanība resursu otrreizējai 
izmantošanai, kā arī vides uzlabo-

šanai.
Atkārtoti izmantot var lielu daļu 

priekšmetu un materiālu, kurus 
ikdienā cilvēki izmet atkritumos, 
kuru apmērs pasaulē ar katru gadu 
palielinās. Projekta „Practical arts” 
ietvaros tika rīkots seminārs, kurā 
dalībnieki uzzināja par atkritumu 
postošo ietekmi uz pasauli un to, 
kā tas, kas nonāk izgāztuvēs, var 
pārtapt par citu praktisku priekš-

metu vai mākslas darbu, kā lietas 
un materiālus izmantot atkārtoti.

Tika likts akcents uz pārdošanas 
prasmju pilnveidošanu. Amatnieki 
prasmes pārdot radoši un kreatīvi, 
pieliekot pūles, mācoties rast jau-
nas idejas un piešķirot otro dzī-
vi šķietami nevajadzīgām lietām 
apguva pasākumā “Radošā NE-
darbnīca”. Tās pamatā bija doma, 
kā saimniekot izdevīgi, ar peļņu, 
turklāt nepiesārņojot vidi un pār-
došanas, kā arī ražošanas procesu 
padarot ilgtspējīgāku un vērtīgāku.

Praktiski šīs prasmes amatnieki 
un radošie cilvēki varēja izmantot, 
piedaloties amatnieku tirdziņos, 
kas pirms Ziemassvētkiem notika 
Zarasos un maijā Krāslavā.

Iedzīvotāji labprāt iesaistījās 
meistarklasēs, kurās kopā ar pras-
mīgiem, radošiem meistariem mā-
cījās no lietotiem priekšmetiem un 
materiāliem izgatavot citus priekš-
metus. Un tā, no stikla burciņām 
tika izveidoti svečturīši; ar krāsai-
nu dziju tika aptamborētas pudeles, 
kuras var izmantot gan par mājas 
dekoru, gan vāzi; no veciem koka 

logu rāmjiem tika darināts liels 
Ziemassvētku vides objekts, kas 
rotāja Krāslavas centru; savu lai-
ku nokalpojuši metāla priekšmeti 
pārvērtās mākslas darbos; plast-
masas maisiņiem, kas ir sarežģīts 
un nepateicīgs materiāls, tika dota 
iespēja pārvērsties tamborētos sap-
ņu ķērājos un citos Ziemassvētku 
dekoros. Arī no lietota tekstila tika 
izgatavoti eglīšu rotājumi.

Lai iedzīvotāji labāk izprastu re-
sursu lietderīgas izmantošanas no-
zīmi, viņi pirms Ziemassvētkiem 
tika iesaistīti egles un vienas ielas 
rotāšanā Ziemassvētku noskaņās. 
Krāslavieši šajā aktivitātē iesais-
tījās ar lielu prieku un aizrautību. 
Meistarklasēs izgatavotie rotājumi 
kopīgiem spēkiem tika sakārti gan 
eglē, gan kokos visas ielas garumā.

Lai meistarklases noritētu veik-
smīgi un lietderīgi, pirms tam tika 
vākti materiāli, ar ko tajās darbo-
ties. Metāls, nonēsāti džinsi, veci 
logu rāmji, nevajadzīgs apģērbs 
un plastmasas maisiņi… To visu 
iedzīvotāji atdeva, lai šiem resur-
siem piešķirtu otru dzīvi. Plastma-
sas maisiņu vākšanā tika iesaistīti 
arī vismazākie krāslavieši, kuri 
savās bērnudārza grupās vāca mai-
zes plastmasas iepakojumus. Tā ir 
apsveicama pedagogu iniciatīva un 
piemērs, kā jau agrā bērnībā bēr-
nus iesaistīt nopietnās atkritumu 
problēmas mazināšanā.

Projektā lielāka vērība tika pie-
vērsta metālam, kokam, tekstilam, 
stiklam un plastmasai. Tie ir ma-
teriāli, kuri visvairāk tiek izmesti 
laukā kā nevajadzīgi, bet tajā pašā 
laikā tos var atkārtoti izmantot. Lai 
iedzīvotājiem būtu priekšstats par 
to, ka arī no atkārtoti izmantotiem 
materiāliem var radīt estētiski pie-
vilcīgas lietas, Krāslavā izveidoti 
pieci vides objekti: metāla sams, 
tekstila gobelēns, plastmasas bum-
ba, austu paklājiņu instalācija un 
objektu kompozīcija, kurā apvie-
nots stikls un koks. Par katru no 
objektiem iedzīvotāji diskutē un 
apmainās viedokļiem, bet pats sva-
rīgākais ir tas, ka sabiedrība aiz-
domājas par vides piesārņojumu 
savā dzīvesvietā, tas nozīmē, ka 

projekta mērķis ir sasniegts un nā-
kotnē vismaz daļa cilvēku rīkosies 
atbildīgāk.

Projekta noslēgumā Krāslavā 
tika rīkots vērienīgs pasākums – 
praktisko mākslu festivāls „Pār-
vērtības”. Tā laikā iedzīvotāji 
varēja piedalīties meistarklasēs, 
vērot iespaidīgu modes skati, kurā 
demonstrētie tērpi bija darināti no 
atkārtoti izmantotiem resursiem, 

kā arī piedalīties kopīga gobelēna 
veidošanā no veciem T-krekliem. 
Darbojās tirdziņš, kurā iegādāties 
amatnieku un mājražotāju sarūpē-
tos labumus. Visas dienas garumā 
festivāla dalībnieki guva iemaņas, 
iespaidus, iedvesmu un motivāciju 
dod lietām un materiāliem otru dzī-
vi, otru iespēju kļūt vajadzīgiem un 
lietderīgiem. 

Inga Pudnika-Skerškāne,
autores foto

Raksts tapis projekta LLI-489 
„Dusetu un Krāslavas kopienu 
stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi 
ar atkārtotas resursu izmantoša-
nas aktivitātēm”/„PRACTICAL 

ARTS” ietvaros. To līdzfi nansē 
Eiropas Savienība Interreg V-A 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas 2014.-2020. 
gadam ietvaros. Kopējās projekta 
izmaksas – 154 760 EUR. Projekta 
līdzfi nansējums no Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda - 131 546 
EUR. Projektu īsteno nevalstiskā 
organizācija „Sprendimų centras” 
Lietuvā un biedrība Eiroreģions 

„Ezeru zeme” Latvijā. Projekta 
mērķis: Pašvaldībām sadarbojo-
ties un izmantojot jau pieejamos 
resursus, stiprināt tās un atrisināt 
to problēmas. Projekta plānotais 
rezultāts ir divu attālu pierobežas 
pilsētu modernizācija, izmantojot 
atkārtotu resursu izmantošanu. Re-
zultātā sabiedrība iegūs motivāciju 
un izpratni par resursu lietderīgu 
atkārtotu izmantošanu, tādējādi 
saudzējot vidi un resursus kopumā, 
kā arī, radoši darbojoties, izveidos 
vides objektus savai pilsētai un 
stiprinās savu piederību tai.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiro-
pas Savienības fi nansiālo atbalstu. 
Par šī raksta saturu pilnībā at-
bild biedrība Eiroreģions „Ezeru 
zeme”, un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savie-
nības ofi ciālo nostāju.

PROJEKTS „PRACTICAL ARTS” IR NOSLĒDZIES

PAR KRĀSLAVAS PELDBASEINA 
ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PROJEKTU
Saskaņā ar noslēgto līgumu 

ar SIA „TAUPI” 2021. gada no-
galē ir veikti saules kolektoru 
sistēmas ierīkošanas darbi siltā 
ūdens sagatavošanai peldbaseina 
ēkas vajadzībām. Darbi ir veik-
ti projekta „Saules kolektoru 
sistēmas uzstādīšana Krāslavas 
peldbaseina energoefektivitātes 
uzlabošanai” 4.2.2.0/20/I/008 
ietvaros.

Būvdarbu līguma ietvaros ir 
izbūvēta saules kolektoru sis-
tēma, kas sastāv no 56 saules 
kolektoriem (TS 500 ThermoSo-
lar) ar kopējo jaudu 100,856 kW. 
Saules kolektoru sistēmai ir jā-
veic ūdens priekšsildīšana pirms 
centrālo siltumtīklu karstā ūdens 
siltummaiņā, tādējādi nodroši-
not pilnīgu vai daļēju siltā ūdens 
sagatavošanu ar saules enerģiju. 

Liekā enerģija tiek novirzīta ba-
seina sildīšanai.

Līdz š.g. aprīlim sistēma ir sa-
ražojoši enerģiju 3516,30 kWh 
apjomā.

Projektu plānots īstenot līdz 
2022. gada beigām.

Projekta plānotās kopējās iz-
maksas sastāda EUR 198407.10, 
projekta attiecināmās izmaksas 
plānotās EUR 161807.54 apmē-
rā, t.sk. Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda fi nansējums EUR 
137536.41 (85.00%), projekta 
neattiecināmās izmaksas sastāda 
EUR 36599.56 

Andris Rukmans,
Attīstības nodaļas projektu 

realizācijas speciālists
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

Kādi dokumenti nepieciešami, 
lai varētu sākt tirgošanu? Kur sa-
ņemt atļauju?

Kopš šī gada pavasara Krāsla-
vā tirdziņu un gadatirgu rīkošana ir 
uzticēta Krāslavas novada pašvaldī-
bas Tūrisma informācijas centram 
(TIC). Lai pieteiktos tirdzniecībai, 
nepieciešams aizpildīt iesniegumu 
un samaksāt tirdzniecības nodevas 
likmi. Visus nepieciešamos doku-
mentus, t.sk. saistošos noteikumus 
par tirdzniecību publiskās vietās, 
iesnieguma formu, tirdzniecības no-
devas likmes un rekvizītus samaksai 
var atrast pašvaldības tīmekļvietnē 
www.kraslava.lv, nospiežot uz ban-
neri „Tirdzniecības organizēšana 
Krāslavas novadā”. Informācija ir 
pieejama arī portālā www.krasla-
vasvestis.lv. Aizpildītu iesniegumu 
un kvīti par nodevas likmes apmaksu 
nepieciešams sūtīt uz e-pastu: amat-
niecibascentrs@kraslava.lv. Tirgo-
tājs saņems atļauju uz savu norādīto 
e-pastu piecu darba dienu laikā.

Ja kādam ir grūtības elektroniski 
aizpildīt iesniegumu un veikt ap-
maksu, droši nāciet uz Krāslavas 
novada pašvaldības TIC (Pils ielā 2), 
un mēs palīdzēsim visu noformēt.

Kādas preces drīkst tirgot gada-
tirgū (vai kādas nedrīkst)?

Gadatirgos drīkst tirgot pašu ra-
žoto un pašu audzēto visa veida 
lauksaimniecības produkciju un 
tās pārstrādes produkciju; savvaļas 
produktus; zivsaimniecības produk-
ciju; bezalkoholiskos dzērienus un 
karstās uzkodas; alkoholiskos dzē-
rienus, kas nav pildīti stikla traukos, 
mazumtirdzniecībā; rūpnieciski ra-
žotu pārtikas produkciju.

Tirdzniecības vietās ir atļauts rea-
lizēt šādas nepārtikas preces: māj-
saimniecību amatniecības produkci-
ju; kultūras un mākslas produkciju; 
pašu izgatavotos mākslas priekšme-
tus, lietišķās mākslas un daiļamat-
niecības izstrādājumus; tekstilpreces 
un saimniecības preces.

Publisku pasākumu laikā ielu 
tirdzniecības dalībniekiem aizliegts 
tirgot bezalkoholiskos dzērienus un 
alu, kas pildīti stikla traukos.

Gadatirgi 4. maijā un 28. mai-
jā tika organizēti Grāfu Plāteru 
ielas parkā. Vai šī vieta tagad būs 
pastāvīga tirdziņu organizēšanas 

vieta Krāslavā?
Nesen Krāslavas novada pašval-

dības TIC speciālisti veica iedzīvo-
tāju aptauju par piemērotāko vietu 
tirdziņu rīkošanai Krāslavā. Vairāk 
kā puse respondentu atbildēja, ka 
labprāt apmeklētu tirdziņus Grāfu 
Plāteru pils ielā un pils kompleksa 
teritorijā. Nolēmām pamēģināt rīkot 
ikmēneša tirdziņus Grāfu Plāteru ie-
las parkā (aiz Nodarbinātības Valsts 
aģentūras). Bet tirdziņi, kas tiks or-
ganizēti lielāku pasākumu ietvaros, 
piemēram, Saulgriežu gadatirgus 
- 22. jūnijā, tirgus Gurķu svētku un 
pilsētas svētku ietvaros – 16. jūlijā 
notiks Krāslavas pils kompleksā, 
pils pagalmā.

Savukārt Vasaras gadatirgus – 6. 
augustā, Skolas Lielais gadatirgus 
– 3. septembrī un Miķeldienas gada-
tirgus – 1. oktobrī tiek plānoti Grāfu 
Plāteru ielas parkā.

Kādā veidā tirgotājiem tiek da-
lītas vietas? Kurš pirmais atnāk, 
tas arī izvēlas labāko vietu?

Kādreiz tā bija, ka tirgotāji brauca 
agri no rīta vai pat naktī, lai rezer-
vētu vietu tirgošanai. Bet šobrīd tā 
vairs nav. Kad mums ir gala saraksts 
ar visiem tirgotājiem un nepiecieša-
mo platību katram, tad mēs pašas 
sadalām vietas, sanumurējot tirdz-
niecības vietas jeb piešķirot katram 
tirgotājam numuru un vienu dienu 

pirms tirdzniecības par to paziņo-
jam. Tirdziņa organizēšanas dienā 
tirgotājus sagaida par ielu tirdznie-
cības organizēšanu atbildīga per-
sona un norāda katram tirgotājam 
tirgošanas vietu. Tirdziņa dalībnieki 
kādu stundu/divas pirms pasākuma 
var mierīgi ierasties, iekārtoties savā 
vietā un gaidīt apmeklētājus. Vietas 
mēs sadalām, balstoties uz dalībnie-
kiem vajadzīgo un apmaksāto platī-
bu, elektrības nepieciešamību, kā arī 
tematiski pa zonām. Grāfu Plāteru 
pils parkā, kur tiek organizēts tirgus, 
ir neliela teritorija, kas pieder pri-
vātpersonai, tāpēc sadalot vietas, šis 
faktors arī tiek ņemts vērā.

Kurš tiesīgs pārbaudīt tirgotā-
jus un kādus datus pārbaudītāji 
var prasīt?

Uzraudzību un kontroli ielu tirdz-
niecības vietā un tirgū atbilstoši 
kompetencei īsteno pašvaldība kā 
tirdzniecības organizators, Pārtikas 
un veterinārais dienests, Valsts ieņē-
mumu dienests, pašvaldības policija 
un citas uzraudzības un kontroles 
institūcijas. Vēršam uzmanību, ka 
katram tirgotājam līdzi jābūt tirdz-
niecības atļaujai.

Kāds transports drīkst iebraukt 
tirdzniecības teritorijā: ja prece 
smaga, to var pievest pilnīgi klāt 
savai tirdzniecības vietai ar busi-
ņu?

Gadījumā, ja prece ir smaga, tad 
tirdzniecības vietā, ja tirgus tiek or-
ganizēts Grāfu Plāteru pils parkā, 
var iebraukt un palikt tirgot gan ar 
busiņu, gan ar mašīnu ar piekabi. Ja 
prece ir neliela, tad tirgošanas vietā 
drīkst tikai iebraukt un izkrauties. Ja 
pasākums tiek organizēts Krāslavas 
pils kompleksā, pils pagalmā, tad ar 
mašīnu tikai uz laiku drīkst iebraukt 
un izkrauties, bet vēlāk mašīna ir jā-
atstāj blakus esošajos stāvlaukumos.

Cik ilgi drīkst tirgot: ja labi sokas, 
varu turpināt tirgot arī tad, kad visi 
pārējie jau devušies prom?

Organizējot tirdziņu, tiek plānots 
noteikts laiks, kad tirgotāji drīkst tir-
got preces, bet gadījumā, ja tirgotājs 
vēlas turpināt tirgot, tas ir jāsaskaņo 
ar personu, kura ir atbildīga par tirdz-
niecības organizēšanu, un var palikt 
tirgot arī ilgāk.

Vai tirdzniecības vieta jāsakopj, 
to pametot. Ja tā, kas tieši jāizda-
ra?

Ir svarīgi, lai tirdzniecības vie-
ta paliek tīra un sakopta, tāpēc pēc 
tirdzniecības katram tirgotājam ob-
ligāti jāsakopj vieta - jāsavāc visas 
mantas un jāizved atkritumi no tirdz-
niecības vietas.

Vai atļauju vajag papīra formā vai 
ir elektronisks variants?

Vēlams, lai tirgotājiem līdzi būtu 
atļauja papīra formātā, bet, ja nav 

iespējas izdrukāt atļauju, tad to var 
uzrādīt elektroniski (izmantojot te-
lefonu).

Vai ir kāda atbildīgā persona, 
kas var atbildēt uz papildu jau-
tājumiem, kas rodas, gatavojoties 
tirdzniecībai?

Par ielu tirdzniecības organizēša-
nu ir atbildīga Amatniecības centra 
administratore Karolina Lukaševi-
ča-Misjune, tālr. 26348644, e-pasta 
adrese: amatniecibascentrs@krasla-
va.lv

Vai ir kaut ko piebilst par tirdzi-
ņu organizēšanu?

Uzklausot iedzīvotāju, it īpaši 
pensionāru, vēlmes, ir plānots tir-
dziņu organizēšanas dienā palaist 
autobusu no tā saucamā aerodroma 
rajona līdz pasākuma organizēšanas 
vietai un atpakaļ, piestājot dažās vie-
tās pa ceļam. 

Nākamais, Saulgriežu gada-
tirgus, notiks 22. jūnijā no plkst. 
16.00 līdz 20.00 Krāslavas pils kom-
pleksā, pils pagalmā. Bezmaksas 
autobuss šajā dienā kursēs pēc šāda 
grafi ka:

Dodoties uz pasākumu, auto-
busa pieturas tiek plānotas šādās 
vietās:

16.00 stāvvietā pie angāra (Vienī-
bas iela 70),

16.05 pie Krāslavas Mūzikas sko-
las bijušās ēkas (Rēzeknes iela 5),

16.10 pretī Krāslavas Romas kato-
ļu baznīcai (Baznīcas ielā, pie mājas 
Nr.5),

16.15 autobusu stāvvietā pie Vara-
vīksnes vidusskolas stadiona (Lielā 
ielā),

16.20 stāvvietā pie veikala „Sap-
nis” (Rīgas ielā, pretī Krāslavas po-
liklīnikai).

No pasākuma: 18.30 autobuss 
gaidīs pie Krāslavas ģimnāzijas (au-
tobusu pieturā, Pils iela 5).

Maršruts: poliklīnika – Varavīks-
nes vidusskolas stadions – Krāslavas 
Romas katoļu baznīca – Krāslavas 
Mūzikas skolas bijusī ēka – angārs 
Vienības ielā. 

Braukšanai autobusā lūdzam pie-
teikties (līdz 22. jūnija plkst.12.00) 
pa tālr. +37126348644 vai e-pastā 
amatniecibascentrs@kraslava.lv

Krāslavas novada pašvaldības 
TIC

Jura Rogas foto

PLĀNOJU PIRMOREIZ PIEDALĪTIES GADATIRGŪ KRĀSLAVĀ. GRIBAS ZINĀT:

Latvijas Piļu un muižu asociācija 
sadarbībā ar Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūru šogad jau desmi-
to reizi organizē akciju „Apceļosim 
Latvijas pilis un muižas”. Tās laikā 
ir iespēja iepazīt Latvijas pagātnes 
mantojumu – pilis un muižas, kuras 
ar lielu rūpību tiek lolotas un sagla-
bātas ne tikai mūsu, bet arī nākama-
jām paaudzēm. Akcija, kas pirmo 
reizi notika 2000. gadā, iepriekšējos 
gados guvusi lielu atsaucību un gan-
darījumu gan no apceļotāju, gan no 
vēsturisko objektu īpašnieku puses.

Šī gada akcijā, no 1. maija līdz 
30. septembrim, piedalās 60 pilis 
un muižas visos Latvijas reģionos, 
tai skaitā arī Krāslavas grāfu Broel-
Plāteru pils komplekss. Akcijas zī-
modziņu var saņemt Krāslavas nova-
da Tūrisma informācijas centrā, Pils 
ielā 2, Krāslavā, tālrunis 65622201, 

darba laiks tūrisma sezonā (no 16. 
maija līdz 15. septembrim) – katru 
dienu no 9.30 līdz 18.00. Nosacī-
jums zīmodziņa saņemšanai – kāda 
no pils kompleksa objektiem apmek-
lējums. Īpašais piedāvājums - 14. 
maijā, kad par godu akcijas atklāša-
nai, Muzeju nakts ietvaros, akcijas 
dalībniekiem tiks piedāvāta 50% 
atlaide O.Gribules porcelāna leļļu 
kolekcijas apmeklējumam. Vairāk 
informācijas Krāslavas apmeklēju-
mam www.visitkraslava.com.

Apmeklētāju kontrollapu ikviens 
var lejupielādēt šeit, kā arī tīmekļ-
vietnē: www.pilis.lv, „facebook” 
sociālajā kontā: „Latvijas piļu un 
muižu asociācija” vai arī dodoties uz 
jebkuru no akcijas pilīm un muižām. 
Akcijas apmeklējuma vietās būs 
dažāda veida uzdevumi un aktivi-
tātes, kas jāveic, lai saņemtu atzīmi 

par vietas apmeklējuma reģistrāciju. 
Savācot vismaz 30 atzīmju par vietu 
apmeklējumiem, apceļotājiem būs 
iespēja piedalīties balvu izlozē, savu-
kārt, aktīvākie apceļotāji varēs pie-
dalīties akcijas noslēguma ballē, kas 
notiks šī gada rudens nogalē. Vairāk 
informācijas par akciju meklē www.

pilis.lv un „facebook” kontā „Latvi-
jas piļu un muižu asociācija”, savu-
kārt idejas ceļojumiem var smelties 
www.latvia.travel un „facebook” 
kontā: Atklāj Latviju no jauna.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

APCEĻOSIM LATVIJAS PILIS UN MUIŽAS 2022! Latvijas Lauku 
konsultācijas un izglī-
tības centrs Krāslavas 

birojs informē

Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, attīstot mazās lau-
ku saimniecības, kārta atvērta 
01.06.2022.-01.07.2022.

Apakšpasākuma mērķis ir vei-
cināt mazo lauku saimniecību 
konkurētspēju, paaugstinot to ra-
žošanas produktivitāti, efektivitā-
ti, atbalstot kooperāciju un tirgus 
pieejamību.

Atbalsta pretendents projekta 
iesniegumu, kas ietver darījum-
darbības plānu, sagatavo sadar-
bībā ar lauksaimniecības nozarē 
strādājošu konsultāciju pakalpo-
juma sniedzēju.

Plašāka informācija - 
https://www.lad.gov.lv
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projekti

Sakarā ar objekta „Ēkas Grā-
fu Plāteru ielā 10, Krāslavā, 
pārbūve ģimeniskai videi pie-
tuvinātam pakalpojumam” būv-
niecības darbiem laika posmā 
no 2022. gada 20. aprīļa līdz 9. 
novembrim tiek ieviestas šādas 
satiksmes organizācijas izmai-
ņas: 

- virzienā no Sauleskalna ie-
las krustojumā ar Pils ielu ir at-
ļauts braukt tikai pa labi uz Pils 
ielu;

- virzienā no Pils ielas krus-

tojumā ar Sauleskalna ielu un 
Grāfu Plāteru ielu ir aizliegts 
nogriezties pa labi uz Grāfu 
Plāteru ielu (Grāfu Plāteru iela 
konkrētajā būvdarbu posmā iz-
braucama tikai virzienā no pil-
sētas centra).

Būvdarbus veic sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Jēkabpils 
PMK”, atbildīgais būvdarbu va-
dītājs - Māris Dimants.

Būvdarbi tiek īstenoti 
ERAF līdzfinansēta projekta 
Nr.9.3.1.1/18/I/021 „Pakalpo-

jumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īs-
tenošanai Krāslavas novadā” ie-
tvaros. Projekta galvenās darbī-
bas Plāteru ielā 10, Krāslavā, ir 
jauna ģimenes videi pietuvināta 
pakalpojuma izveide astoņiem 
Krāslavas novada ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem un jau-
niešiem līdz 17 gadu vecumam.

Kopējais projektā plāno-
tais attiecināmais finansējums 
visām projekta aktivitātēm 
ir 816203,00 EUR, tai skai-
tā ERAF finansējums sastāda 
536570,64 EUR, valsts budžeta 
dotācija 27082,58 EUR, pašval-
dības finansējums 214310,36 
EUR, valsts budžeta finansē-
jums 38239,42 EUR.

Projekta kopējais ilgums ir 36 
mēneši, projekta darbība plāno-
ta no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldī-

bas Attīstības nodaļas vadītāja

Šī gada maija sēdē ir apstiprināts 
aktualizēts nolikums par Krāslavas 
novada pašvaldības preču zīmes 
„Ražots Krāslavas novadā” lieto-
šanu. Tas ir vienojošs logotips, ko 
aktīvākie Krāslavas novada ražo-
tāji, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji un pakalpojumu snie-
dzēji var izmantot, gan populari-
zējot savus produktus, gan veicinot 
novada atpazīstamību kopumā.

Kopš preču zīmes „Ražots 
Krāslavas novadā” izstrādes 
Krāslavas novada domes Simbo-
likas komisija ir piešķīrusi vien-
padsmit atļaujas tās lietošanai, tai 
skaitā mājražotājai Dinai Skudrai, 
zemnieku saimniecībai „Kurmī-
ši”, mājražotājam Sergejam Zak-
revskim, SIA „Krāslavas Avots”, 
keramiķim Valdim Pauliņam, māj-
ražotājam Aināram Dzalbam, SIA 
„Papa Wood”, zemnieku saimnie-
cībai „Ādami”, mājražotājai Va-
lentīnai Pugajevai, rotaslietu dari-
nātājai Ludmilai Morozovai. 2019. 

gadā ir tapis videorullītis par aktī-
vākajiem preču zīmes lietotājiem.

Pa šo laiku ir notikušas vairā-
kas izmaiņas, tai skaitā novads ir 
kļuvis lielāks, mainījušies piedā-
vātie produkti, tāpēc, lai saņemtu/ 
aktualizētu atļauju izmantot preču 
zīmi „Ražots Krāslavas novadā”, 
Krāslavas novada pašvaldībā (Rī-
gas ielā 51, Krāslavā) jāiesniedz 
individuāls rakstveida pieteikums 
(veidlapa pievienota pielikumā), 
ko izskatīs novada Simbolikas 
komisija. Operatīvākai atļaujas sa-
ņemšanai lūgums pieteikties līdz šī 
gada 10. jūnijam.

Preču zīmes „Ražots Krāslavas 
novadā” nolikums un pieteikuma 
veidlapa - pašvaldības mājaslapā.

Jautājumu gadījumā lūgums 
rakstīt pašvaldības Attīstības no-
daļai uz e-pastu attistiba@krasla-
va.lv.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

Minētā preču zīme ir izstrādā-
ta biedrības „Krāslavas rajona 
partnerība” LEADER pieejas 
pasākumā atbalstīta projekta 
„Mobilās tirdzniecības aprīko-
juma iegāde Krāslavas novada 
vietējo produktu realizācijai un 
atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-
A19.2103-000001) ietvaros, ko 
fi nansē Eiropas lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai un Krāsla-
vas novada dome. 

Dizaina autore - Ieva Maļinov-
ska.

PIESAKI SAVU PRODUKCIJU PREČU ZĪMES 
„RAŽOTS KRĀSLAVAS NOVADĀ” LIETOŠANAI

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS 
GRĀFU PLĀTERU IELĀ KRĀSLAVĀ

 31. maijā Ministru kabinets 
apstiprinājis Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) virzīto rīkojumu 
par pašvaldību augstas gatavības 
mērķdotāciju investīciju projek-
tiem. Apstiprināti 54 pašvaldību 
investīciju projekti mērķdotāciju 
saņemšanai 37 milj. eiro apjo-
mā, tostarp ir apstiprināti divi no 
Krāslavas novada iesniegtajiem 
projektiem.

Divi projekti - Krāslavas tranzī-
tielas-Rīgas ielas posma pārbūve 
un Krāslavas novada pašvaldī-
bas iestādes „Sociālais dienests” 
ēkas jumta pārbūve, kopējais in-

vestīciju projekta fi nansējums 
(440901,83+235947,00) 676848,83 
EUR ar valsts budžeta fi nansējumu 

(374766,56+200555,00) 575321,56 
EUR apmērā.

Jura Rogas foto

ATBALSTS DIVIEM KRĀSLAVAS NOVADA 
PROJEKTIEM

Jau kādu laiku Krāslavas ie-
dzīvotāji un tās viesi var aplūkot 
5 vides objektus, kas izvietoti 
Krāslavas ielās. Tie ir veidoti 
projekta „Practical arts” ietva-
ros. Objekti ir īpaši ar to, ka da-
rināti no lietotiem priekšmetiem 
un materiāliem, tādējādi pievēr-
šot sabiedrības uzmanību šobrīd 
aktuālajai atkritumu un piesār-
ņojuma problēmai pasaulē.

Krāslavas pils parkā, pie dīķa, 
var apskatīt vides objektu, kas 
veidots, apvienojot lietotu koku 
un stiklu. Tas veiksmīgi iekļau-
jas parka kopējā ainavā un ar 

savu vizuāli pievilcīgo izska-
tu piesaista cilvēku uzmanību. 
Skaistā mākslas darba autori ir 
Vadims Bogdanovs un Elvīra 
Škutāne.

Pie tilta pāri Daugavai lepni 
slejas metāla sams. Tas ir izvei-
dots no savu laiku nokalpojušām 
metāla rezerves daļām un darba 
rīkiem. Šos lietotos priekšmetus 
mākslas darbā veiksmīgi pārvēr-
tis metālapstrādes meistars Valē-
rijs Konstantinovs.

Koša un skaista ziedu pļava 
vērojama Sv.Ludvika laukumā 
uz bijušās poliklīnikas akmens 
sienas. Tur izvietots gobelēns, 
kuru no lietota tekstila darinā-

jusi māksliniece Maija Šuļga. 
Gobelēnu atzinīgi novērtējuši 
arī iedzīvotāji, atzīstot, ka šis vi-
des objekts atdzīvina šo pilsētas 
daļu un padara to košāku.

Vēl viens objekts atrodas pie 
Krāslavas peldbaseina. Nogā-
zē starp baseinu un Raiņa ielu 
izvietoti no lietotiem džinsiem 
austi grīdceliņi. Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Dubna” rok-
darbnieces darbu veica ar lielu 
atbildību. Kvalitatīvo grīdceliņu 
vides objekts kļuvis par iecienī-
tu fotografēšanās vietu. 

Piektais vides objekts – plast-
masas bumba – rosina cilvēkus 
aizdomāties par izmesto atkritu-
mu ietekmi uz dabu. Plastmasas 
bumba, kas izveidota no lieto-
tām plastmasas pudelēm atrodas 
Persteņa ezera krastā. Nereti 
tieši ūdenstilpnēs un to krastos 
atrodams liels skaits izmesto pu-
deļu. Iespējams, šis nav pievilcī-
gākais vides objekts, kas uzstā-
dīts šī projekta ietvaros, taču tas 
atklāti pauž, ka sabiedrībai aiz-
vien vairāk un ātrāk jāpievēršas 
dzīvesveidam, kura pamatā ir 
atkritumu samazināšana ikdienā.

Visi pieci vides objekti radīti, 
lai motivētu cilvēkus lietotām 
lietām, priekšmetiem un mate-
riāliem piešķirt otru iespēju tikt 
izmantotiem, radot no tiem jau-
nas lietas, vides objektus, māks-
las darbus un praktiski izmanto-
jamas lietas.

Inga Pudnika-Skerškāne,
autores foto

JAUNI VIDES OBJEKTI 
KRĀSLAVĀ

JUBILEJA

Dzimtsarakstu pirmsākumi Lat-
vijā meklējami no 1921. gada 18. 
februāra, kad Latvijas Valsts pre-
zidents Jānis Čakste izsludināja 
likumu „Par civilstāvokļa aktu re-
ģistrāciju”. Bet Krāslavas Dzimt-
sarakstu nodaļai 100 gadu apritēja 
šogad - tā tika atvērta 1922. gada 
1. jūnijā.

Dzimtsarakstu nodaļas darbi-
nieces iestādes jubilejā sveica 
Krāslavas novada pašvaldības do-
mes vadība, Daugavpils pilsētas 
Dzimtsarakstu nodaļas pārstāvji, 
kolēģi no Augšdaugavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas, Rēzek-
nes valsts pilsētas Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja, Ludzas Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja un citi 
aicinātie viesi.

Dzimtsarakstu nodaļa veic vai-
rākas sabiedrībai nozīmīgas funk-
cijas - laulību reģistrāciju, perso-
nu dzimšanas un miršanas fakta 
reģistrāciju.

Dzimtsarakstu nodaļu praktis-
kais un ikdienišķais darbs ieņem 
lielu lomu ģimeņu tradīcijās un 
vērtībās, kas mūsu sabiedrībai ir 
bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi.

Laika ritumā daudzas lietas 
mainījušās, bet sistēma kopumā 
arvien ir saglabājusies. Pašlaik 
Krāslavas novadā Dzimtsaraks-
tu nodaļu vada Ināra Ūdre, kurai 
palīdz vietnieces Marina Karaļūne 
Krāslavā un Janīna Murāne Dag-
dā.

Juris Roga
Autora foto

KRĀSLAVAS DZIMTSARAKSTU 
NODAĻAI - 100 GADU
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SPOrtsizglītība/KULTŪRA

Lai sekmētu bērnu un jauniešu  
psihoemocionālo labbūtību, pozi-
tīvas emocijas un gandarījumu par 
paveikto šajā 2021./2022. mācību 
gadā, 26.maijā Krāslavas Kultūras 
namu pēc 3 gadu pārtraukuma ie-
skandināja Krāslavas novada skolu 
kori.

2.-4.klašu koru dziedāšanas svēt-
kus „Tauriņu balsis” veidoja Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas 2.-4.kl. 
meiteņu koris (diriģente Nadežda 
Tadello), Dagdas vidusskolas 2.-4.
kl. koris (diriģente Rita Kāposte), 
Ezernieku vidusskolas 1.-4 kl. ko-
ris (diriģente Ilze Spiridonova) un 
Krāslavas ģimnāzijas 1.-4.kl. koris 
(diriģente Ilona Aprupe). Jaunāka-
jiem koristiem ar savu repertuāru 
pievienojās dziedātāji no novada 
zēnu kora „Bundzinieki” (diriģen-
tes Ilona Aprupe un Rita Andreje-
va), 5.-12.klašu kori no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas (diriģente 

Rita Andrejeva) un Krāslavas ģim-
nāzijas (diriģente Ilona Aprupe), 
video sveicienu sūtīja Dagdas vi-
dusskolas jauktais koris (diriģente 
Olga Boboviča). Svētkos izskanēja   
15 dziesmas no koru obligātā re-
pertuāra, kā arī pašiem mīļākās un 
skanīgākās.

Izskanot kopkora dziesmām, 
svētku dalībniekus uzrunāja Krāsla-
vas novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Lidija Miglāne un pasnie-
dza Valsts izglītības satura centra 
(VISC) pateicības visu šī pavasara 
mūzikas norišu kolektīviem par 
dalību Latvijas izglītības iestāžu 
vokāli instrumentālo ansambļu un 
popgrupu video festivālā „No ba-
roka līdz rokam”, par atsaucību, 
līdzdalību un skanīgu dziedāšanu 
bērnu un jauniešu vokālo ansambļu 
norisē „saBalsis” un par līdzdalību 
un dziedāšanas prieku 2.-4 klašu 
koru dziedāšanas svētkos „Tauriņu 

balsis”.
Atzinības par kora dziedāšanas 

un kopības izjūtas stiprināšanu, 
veselīgu enerģijas lādiņu koristi 
un suvenīrus pedagogi saņēma no 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra, 
šīs norises organizatora.

Muzikālo pavasari ar saviem at-
raktīvajiem un dzīvespriecīgajiem 
priekšnesumiem papildināja nova-
da skatuves runas videokonkursa 
laureāti Līga Jakovele un Kārlis 
Stepiņš no Krāslavas ģimnāzijas, 
Rēzija Beinaroviča no Dagdas vi-
dusskolas un Antons Terehovs no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. 
Arī viņiem noslēgumā tika pasnieg-

ti VISC Valsts līmeņa videokonkur-
sa I un II pakāpes diplomi.

Tā bija viena no interešu izglī-
tības norisēm, ar dalību kurā  mēs 
veicinām bērnu un jauniešu pilso-
nisko līdzdalību, kultūras izpratnes 
un pašizpausmes mākslā lietpratību 
un speram reālus soļus Dziesmu un 
deju svētku tradīcijas saglabāšanā 
un kopšanā, kultūras mantojuma 
apguvē. Tas bija pirmais kuplākais 
(apmēram 200 dalībnieki) intere-
šu izglītības pasākums telpās kopš 
2020. gada februāra.

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

Anatola Kauškaļa foto

NOVADA SKOLU KORU DZIEDĀŠANAS SVĒTKI AR ATSAUCĪBU, 
SKANĪGU DZIEDĀŠANU UN KOPĪBAS IZJŪTU

20. maijā krāšņi nosvinēts iz-
laidums Krāslavas Mūzikas un 
mākslas skolā programma „Mū-
zika”. Muzikāli krāsains un iev-
ziedu smaržā tīts, izskanējis sko-
las izlaiduma audzēkņu koncerts. 
Tradicionāli tajā savu prasmi solo 
muzicēšanā demonstrē visi izlai-
duma klases audzēkņi. Šogad Ap-
liecības par profesionālās ievirzes 
izglītību saņēma 12 absolventi, 
kuri mācības bija uzsākuši laika 
posmā no 2013. līdz 2016. gadam 
– 2 vijoles spēlē, 3 ģitāras spēlē, 5 

klavierspēlē, 1 akordeona spēlē un 
1 fl autas spēlē.

Izlaiduma klases audzēkņus ar 
muzikālu priekšnesumu sveica 
Krāslavas Mūzikas un mākslas 
skolas 1. klavierspēles klases au-
dzēknis Emīls Muižnieks, tika 
pasniegtas skolas pateicības par 
labām un teicamam sekmēm mā-
cībās, teicamiem panākumiem 
konkursos un aktīvu piedalīšanos 
novada kultūrvides veidošanā au-
dzēkņiem un vecākiem - par atbal-
stu un iejūtību.

Pa šiem mācību gadiem, kas 
bija pavadīti mūzikas skolas tel-
pās, bija izjusts tik daudz emoci-
ju, padarīts daudz lielu darbu un 
iegūts krietns pulciņš draugu. Ta-
gad esam gatavi ar prieku mesties 
vasarā, izbaudīt sauli. Katram no 
mums ir plāni, sapņi un ieceres.

Baiba Trūle,
direktora vietniece izglītības 

jomā
Jura Rogas foto

MUZIKĀLI KRĀSAINS UN IEVZIEDU SMARŽĀ TĪTS…

Visu aprīli Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā notika dambretes tur-
nīrs. Turnīrā piedalījās 2.-9. klases 
skolēni. Kopumā dambretes turnīrā 
piedalījās 42 skolēni no dažādām 
klasēm. 9.-12. klašu skolēni spēlēja 
dambreti starpbrīžos skolas gaite-
ņos. Dambretes turnīrs norisinājās 
ne tikai pēc stundām, ne tikai šaha 
un dambretes pulciņā, bet arī skolas 
garo starpbrīžu laikā. Vidusskolē-
ni spēlēja ar skolotājiem. Man bija 
prieks ne tikai vērot, kā vidusskolē-
ni spēlē dambreti, bet arī to, kā viņi 
analizē spēli. Vēl gribu atzīmēt, ka 
turnīrā iesaistījās arī tie vidusskolas 
skolēni un skolnieces, kuri iepriekš 
nekad nespēlēja vai ļoti reti spēlēja 
dambreti. Pie dambretes galdiem 
klases kolektīvs kļūst draudzīgāks.

Diemžēl ne visi skolēni, kuri vē-
lējās piedalīties, paspēja piedalīties 
turnīrā. Skolēnus var saprast, vi-
ņiem tam ir objektīvi attaisnojoši 
iemesli. Kāds mācījās jaunu deju, 
cits ar kori mācās jaunu dziesmu, 
daži aizgāja uz futbola treniņu vai 
uz nodarbībām mūzikas vai mākslas 
skolā. Mani priecē tas, ka mūsu sko-
lā ir skolēni ar dažādām interesēm. 
Nešaubos, ka vēl būs daudz dažādu 
turnīru, kuros bērni varēs piedalī-
ties.

Aktīvākie turnīra dalībnieki 2.-4. 
klašu vecuma grupā bija 2.a klases 
un 3.a klases skolēni. Arī šajā vecu-
ma grupā turnīrā piedalījās skolēni 
un skolnieces no 3.b, 4.a, 4.b klases.

Šajā vecuma grupā meiteņu kon-
kurencē uzvarēja:

I vieta – Anna Bārtule (3.a kl.),
II vieta – Viktorija Koļeda (2.a 

kl.),
III vieta – Stanislava Abramova 

(3.a kl.).
Zēnu konkurencē šajā vecuma 

grupā uzvarēja:
I vieta – Jānis Zujevs (2. a kl.),
II vieta – Danila Berks (2. a kl.),
III vieta – Jegors Sobolevs (2. a 

kl.).
Savukārt 5.-9. klašu vecuma gru-

pā aktīvākie bija 6.a un 6.b klases 
skolēni.

Šajā vecuma grupā meiteņu kon-
kurencē uzvarēja:

I vieta – Rada Čubreviča (6.a kl.),
II vieta – Nikoļa Žukova (6.a kl.),
III vieta – Anastasija Čubreviča 

(6.a kl.).
Zēnu konkurencē šajā vecuma 

grupā uzvarēja:
I vieta – Ņikita Minķevičs (6.b 

kl.),
II vieta – Ņikita Berks (6.a kl.),
III vieta – Daniils Baranovskis 

(6.b kl.).
Gribu atzīmēt, ka visi uzvarētāji, 

kā arī visi turnīra dalībnieki saņēma 
diplomus, pateicības un saldas bal-
vas.

Mēs apkopojām šaha turnīra re-
zultātus skolēnu vidū. Gaidām jau-
nus spēlētājus! 

Ēriks Zaikovskis,
dambretes un šaha pasniedzējs, 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
skolotājs

NOSKAIDROTI 
VARAVĪKSNES 
VIDUSSKOLAS 

SPĒCĪGĀKIE 
DAMBRETISTI
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(Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 
Nr. 89, 10.05.2022.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība, kādā Krāslavas no-

vada pašvaldība piešķir stipendijas 
speciālistu piesaistei Krāslavas no-
vadā (turpmāk – KĀRTĪBA), no-
saka studējošo kategorijas, kurām 
ir tiesības pretendēt uz Krāslavas 
novada pašvaldības stipendijām, tās 
apmēru, stipendijas piešķiršanas un 
izmaksāšanas nosacījumus, kā arī 
stipendijas izmaksas apturēšanas un 
atjaunošanas nosacījumus.

2. Krāslavas novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) stipendi-
ju piešķiršanas mērķis ir veicināt 
tādu kvalifi cētu speciālistu piesaisti 
pašvaldības iestādēm, kā arī kapi-
tālsabiedrībām Krāslavas novadā, 
kas ilgtermiņā ir nozīmīgas novada 
attīstības nodrošināšanai.

3. Stipendija šīs KĀRTĪBAS iz-
pratnē ir fi nanšu līdzekļi, kas tiek iz-
maksāti studentiem no Pašvaldības 
budžeta reizi mēnesī, pamatojoties 
uz noslēgto līgumu starp studentu 
un Pašvaldību.

4. Pašvaldība katru gadu pašval-
dības budžetā plāno līdzekļus, kas 
nepieciešami KĀRTĪBĀ norādīto 
mērķu īstenošanai.

II. Stipendijas piešķiršanas 
nosacījumi

5. Pašvaldības dome ar atsevišķu 
lēmumu, ne vēlāk kā līdz nākamā 
gada budžeta apstiprināšanai, nosa-
ka atbalstāmās studiju programmu 
specialitātes prioritārā secībā.

6. Pašvaldības domes priekš-
sēdētājam, domes priekšsēdētāja 
vietniekiem, pašvaldības izpilddi-
rektoram, pašvaldības iestādēm un 
aģentūrām, kā arī Krāslavas novada 
kapitālsabiedrībām (turpmāk – Ie-
rosinātājs) ir tiesības rakstiski iero-
sināt Domei izskatīt jautājumu par 
atbalsta piešķiršanu attiecīgu kva-
lifi cētu speciālistu sagatavošanai, 
iesniedzot iesniegumu, kurā argu-
mentēta attiecīgās nozares speciā-
lista nepieciešamība novadā.

7. Ievērojot Pašvaldības budžetā 
paredzētā fi nansējuma apmēru, no-
vadā nepieciešamo attiecīgo kvalifi -
cēto speciālistu skaitu un šīs KĀR-
TĪBAS noteikumus, uz stipendijas 
saņemšanu ir tiesīgi pretendēt:

7.1. pilna laika koledžas izglītības 
programmās sekmīgi studējošie;

7.2. pilna laika augstākās izglītī-
bas programmās sekmīgi studējo-
šie;

7.3. maģistrantūrā sekmīgi studē-
jošie;

7.4. rezidentūrā sekmīgi studējo-
šie.

8. Stipendiju konkursa kārtībā var 
saņemt pretendents, kurš atbilst šā-
diem kritērijiem:

8.1. apgūst šo noteikumu 5. pun-
ktā paredzētajā kārtībā noteikto 
atbalstāmo specialitāti studiju prog-
rammās, kas noteiktas šo noteiku-
mu 7. punktā;

8.2. sekmīgi apgūst studiju prog-
rammu, un sekmju vidējā aritmētis-
kā atzīme par pēdējo studiju semes-
tri nav zemāka par 7 ballēm;

8.3. pēc studiju beigšanas apņe-

mas turpmākos 5 (piecus) gadus 
nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā 
specialitātē Krāslavas novada paš-
valdībā. Šis noteikums nosaka arī 
personas pienākumu nostrādāt ie-
priekš minēto laiku nepieļaujot pār-
kāpumus, kas varētu būt par pamatu 
darba devēja uzteikumam.

8.4. ir iesniegti visi KĀRTĪBAS 
17. punktā minētie dokumenti.

9. Stipendijas apmērs:
9.1. studenta (pretendents, kurš 

studē KĀRTĪBAS 7.1.–7.3. apakš-
punktos norādītajā studiju prog-
rammā) stipendijas apmērs ir 50 
% (piecdesmit procenti) no valstī 
noteiktās minimālās mēneša algas. 
No minētās summas pašvaldība 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtī-
bā ietur noteiktos obligāto nodokļu 
maksājumus.

9.2. rezidenta (pretendents, kurš 
sekmīgi studē KĀRTĪBAS 7.4. 
apakšpunktā norādītajā studiju 
programmā) stipendijas apmērs ir 
viena valstī noteiktā minimālā mē-
neša alga. No minētās summas paš-
valdība normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā ietur noteiktos obligāto 
nodokļu maksājumus.

10. Stipendiju Pašvaldība piešķir 
uz vienu mācību gadu – 10 (desmit) 
mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir 
jūlijā un augustā).

11. Izvērtējot pretendentu iesnie-
gumus par stipendijas piešķiršanu 
un ņemot vērā budžetā paredzētos 
līdzekļus, stipendijas piešķir atklāta 
konkursa kārtībā.

12. Stipendija vienam pretenden-
tam tiek piešķirta par vienu apgūs-
tamo specialitāti.

III. Stipendijas piešķiršanas 
kārtība

13. Pretendentu izvērtēšanu veic 
Stipendiju piešķiršanas komisija 
(turpmāk – Komisija), kuras sastā-
vu ar lēmumu apstiprina novada 
pašvaldības dome.

14. Komisija atbildīga par stipen-
diju konkursa izsludināšanu, kā arī 
izskata pretendentu iesniegumus, 
izvērtē to atbilstību šajā KĀRTĪBĀ 
noteiktajiem kritērijiem, sagatavo 
lēmuma projektus par stipendijas 
piešķiršanu, stipendijas piešķirša-
nas līguma izbeigšanu un iesniedz 
tos izskatīšanai Domei, kā arī veic 
citas darbības, kas noteiktas šajā 
KĀRTĪBĀ.

15. Komisija ir atbildīga par šīs 
KĀRTĪBAS un ar to saistīto Domes 
lēmumu izpildi stipendiju piešķirša-
nā, līguma ar pretendentu īstenoša-
nā un pagarināšanā (mācību rezul-
tātu kontrole, papildus dokumentu 
pieprasīšana, sekošana līguma no-
sacījumu ievērošanai u.c.), kā arī 
par KĀRTĪBĀ noteiktās procedū-
ras ievērošanu.

16. Komisija izsludina pieteik-
šanos uz stipendiju konkursu pēc 
šīs KĀRTĪBAS 5. punktā noteiktā 
lēmuma pieņemšanas laika pos-
mā no 20. jūlija līdz 31. augustam, 
nosakot pieteikšanās termiņu līdz 
30. septembrim. Sludinājums par 
stipendiju konkursu publicējams 
Krāslavas novada pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Krāslavas Vēs-
tis” un tīmekļvietnē www.kraslava.

lv, kā arī pēc nepieciešamības citos 
plašsaziņas līdzekļos.

17. Lai saņemtu stipendiju, pre-
tendents iesniedz Komisijai šādus 
dokumentus:

17.1. iesniegumu stipendijas sa-
ņemšanai, kurā norādīts pretenden-
ta vārds, uzvārds, personas kods, 
deklarētā dzīves vietas adrese, 
augstākās izglītības iestāde, studiju 
programma, kvalifi kācija un kurss 
(iegūstamais grāds, specializācija), 
kurā pretendents mācās, studiju uz-
sākšanas gads šajā mācību iestādē, 
iegūstamā specialitāte (iesnieguma 
paraugs pielikumā);

17.2. izziņu no augstākās izglītī-
bas iestādes par pretendenta uzņem-
šanu studiju programmā vai izziņu 
no augstākās izglītības iestādes par 
pretendenta studiju programmas 
sekmīgu izpildi;

17.3. pašrocīgi parakstīts aplieci-
nājums stāties darba tiesiskajās at-
tiecībās studiju laikā vai pēc studiju 
pabeigšanas ar Krāslavas novada 
pašvaldību vai tās izraudzītu darba 
devēju;

17.4. Krāslavas novada pašvaldī-
bas vai tās izraudzītā darba devēja 
apliecinājums par gatavību nodi-
bināt darba tiesiskās attiecības ar 
pretendentu studiju laikā vai pēc to 
pabeigšanas.

18. Komisija vērtē tikai to preten-
dentu iesniegumus, kuru iesniegtie 
dokumenti pilnībā atbilst KĀRTĪ-
BĀ noteiktajām prasībām un kas 
saņemti noteiktajā termiņā.

19. 10 (desmit) darba dienu lai-
kā no konkursa dokumentu pie-
ņemšanas termiņa beigām Komi-
sija izvērtē Pretendentu iesniegtos 
pieteikumus un tiem pievienotos 
dokumentus un Pretendentu atbil-
stību šajā KĀRTĪBĀ noteiktajiem 
kritērijiem, un sagatavo iesnieg-
šanai Domē lēmuma projektu par 
stipendijas piešķiršanu attiecīgam 
Pretendentam, piešķiramās stipen-
dijas apmēru, termiņu vai atteikumu 
piešķirt stipendiju.

20. Pie vienādiem vērtējumiem 
stipendijas prioritāri tiek piešķirtas 
šādā kārtībā:

20.1. vispirms stipendijas piešķir 
bāreņiem;

20.2. ja ir piešķirtas stipendijas 
20.1. apakšpunktā noteiktajām per-
sonām un paliek budžeta līdzekļi, 
pašvaldības stipendiju piešķir pre-
tendentiem, kuriem ir piešķirts trū-
cīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss;

20.3. ja ir piešķirtas stipendijas 
20.2. apakšpunktā noteiktajām per-
sonām un paliek budžeta līdzek-
ļi, pašvaldības stipendiju piešķir 
pretendentiem, kuriem līgums ar 
Krāslavas novada pašvaldību pa-
redz uzsākt darba attiecības pirms 
studiju beigu termiņa;

20.4. ja ir piešķirtas stipendijas 
20.3. apakšpunktā noteiktajām per-

sonām un paliek budžeta līdzekļi, 
pašvaldības stipendiju piešķir pre-
tendentiem, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Krāslavas novadā.

21. Gadījumā, ja uz studējošo ir 
attiecināms kāds no KĀRTĪBAS 
20. punktā minētajiem gadījumiem, 
pretendents, iesniedzot pieteikumu 
Stipendijas saņemšanai, iesniedz 
dokumentus, kas apliecina minēto 
apstākli.

22. Stipendija tiek piešķirta uz 
visu atlikušo studiju programmas 
apguves laiku, ja pretendents atbilst 
KĀRTĪBAS 8.1. un 8.2. apakš-
punktiem, kā arī ievēro šīs KĀRTĪ-
BAS un noslēgtā līguma par stipen-
dijas izmaksu (turpmāk – Līgums) 
prasības.

23. Stipendiju nepiešķir preten-
dentiem:

23.1. kuru izvēlētā studiju prog-
ramma neatbilst novadā noteikta-
jām atbalstāmajām specialitātēm;

23.2. studiju pārtraukšanas gadī-
jumā;

23.3. ja pretendentam ir piešķirts 
akadēmiskais atvaļinājums;

23.4. ja pretendents nav izpildījis 
šīs KĀRTĪBAS noteikumus un Lī-
guma nosacījumus.

24. Komisijai ir tiesības nepiecie-
šamības gadījumā uzaicināt Preten-
dentu uz sēdi.

25. Lēmumu par stipendijas pie-
šķiršanu pieņem Dome.

26. Pēc Domes lēmuma pieņem-
šanas par stipendijas piešķiršanu 
Pretendents un Pašvaldība slēdz 
Līgumu.

27. Pašvaldība Stipendiju ieskaita 
pretendenta bankas norēķinu kontā 
līdz katra nākamā mēneša 15. datu-
mam.

IV. Stipendijas saņēmēja 
atbilstības pārbaude

28. Komisija veic atbilstības pār-
baudi attiecībā uz personu, kurai 
piešķirta stipendija, pēc katra studi-
ju semestra, pārbaudot šīs KĀRTĪ-
BAS 22. punktā noteiktos apstāk-
ļus.

29. Šīs KĀRTĪBAS 28. punktā 
noteiktā pārbaude tiek veikta, pa-
matojoties uz personas iesniegtās 
izziņas no mācību iestādes par stu-
diju faktu un sekmju izrakstu par 
semestri. Minētos dokumentus per-
sona iesniedz viena mēneša laikā 
pēc kārtējā semestra beigām.

30. Gadījumā, ja persona KĀR-
TĪBAS 29. punktā noteiktajā laikā 
neiesniedz minētos dokumentus, 
vai, veicot iesniegto dokumenti pār-
baudi, tiek konstatēts, ka uz perso-
nu attiecas KĀRTĪBAS 5. nodaļas 
noteikumi, tiek pieņemts attiecīgs 
lēmums.

V. Stipendijas izmaksas 
apturēšana, atjaunošana un 
līguma izbeigšana

31. Komisija ar lēmumu aptur 
Stipendijas izmaksāšanu, ja tā kon-
statē, ka pretendents:

31.1. atrodas akadēmiskajā atva-
ļinājumā;

31.2. atrodas bērna kopšanas at-
vaļinājumā;

31.3. nav iesniedzis saistošo no-
teikumu 29. punktā noteiktos doku-

mentus.
32. Šo saistošo noteikumu 31. 

punktā noteiktajos gadījumos, no-
slēgtais Līgums tiek apturēts līdz 
Stipendijas izmaksas atjaunošanai 
(33. punkts) vai tiek izbeigts saska-
ņā ar šīs KĀRTĪBAS 34. punktu.

33. Komisija ar lēmumu atjauno 
Stipendijas izmaksāšanu, ja preten-
dents atbilst šo noteikumu 8. punk-
tam un ir iesniedzis visus šo saisto-
šo noteikumu 17. punktā noteiktos 
dokumentus, šādos gadījumos:

33.1. pretendents atsāk studijas 
pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

33.2. pretendents atgriežas pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma un at-
sāk studijas;

33.3. pretendents iesniedz saisto-
šo noteikumu 29. punktā noteiktos 
dokumentus.

34. Komisija informē Domi par 
šo noteikumu 31. un 33. punktā no-
teikto lēmumu pieņemšanu.

35. Dome ar lēmumu izbeidz Sti-
pendijas izmaksāšanu šādos gadīju-
mos:

35.1. pretendents pārtrauc studi-
jas;

35.2. pretendents sniedzis nepa-
tiesu informāciju, iesniedzot KĀR-
TĪBAS 17. vai 29. punktā noteiktos 
dokumentus;

35.3. pretendents pārkāpj Līguma 
noteikumus;

35.4. pretendents nav iesniedzis 
KĀRTĪBAS 29. punktā noteiktos 
dokumentus vairāk par 2 (diviem) 
semestriem;

35.5. pretendents vienpusēji lauž 
Līgumu;

35.6. Pašvaldība vienpusēji lauž 
Līgumu.

36. Pretendents atgriež Pašval-
dībai izmaksāto Stipendiju pilnā 
apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā 
šādos gadījumos:

36.1. KĀRTĪBAS 35. punktā 
noteiktajos gadījumos, izņemot 
35.6. apakšpunktā noteikto gadī-
jumu;

36.2. ja neievēro šīs KĀRTĪBAS 
8.3. apakšpunktā noteikto saistību.

37. Pretendents tiek atbrīvots no 
pienākuma atgriezt Stipendiju, ja 
pretendents veselības stāvokļa dēļ 
zaudēja darba spējas, kā arī citos 
gadījumos, kurus par attaisnojo-
šiem atzina Komisija.

38. Pēc Komisijas ieteikuma par 
pretendenta pilnīgu vai daļēju atbrī-
vošanu no līgumā noteikto saistību 
izpildes lemj Dome.

VI. Noslēguma jautājumi
39. Noteikumi stājas spēkā nā-

kamajā dienā pēc to publicēša-
nas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

40. Domes lēmums ir pārsū-
dzams Administratīvā procesa li-
kuma noteiktā kārtībā.

41. Atzīt par spēku zaudējušu 
24.11.2016. Kārtību, kādā Krāsla-
vas novada pašvaldība piešķir 
stipendijas speciālistu piesaistei 
Krāslavas novadā (protokols Nr. 
14, 28. §).

42. Atzīt par spēku zaudēju-
šu 21.11.2013. Dagdas novada 
pašvaldības stipendiju nolikumu 
(protokols Nr. 20, 9. §).

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2022/3 
PAR PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU
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Pēc divu gadu pārtraukuma šo-
gad atkal tika rīkots pasākums 
„Lielais plosts”, kura laikā laivotā-
ji dodas kopīgā un saliedētā laivu 
braucienā pa Daugavu. Tradicionā-
li pasākums notiek pavasara izska-
ņā, tādējādi aizsākot vasaras sezo-
nu tūrismā. Šogad aktīvās atpūtas 
cienītāji „Lielā plosta” braucienā 
devās 21. maijā.

Apkopojot informāciju par da-
lībniekiem, var secināt, ka kopī-

gajā laivu braucienā pa Daugavu 
airējās dalībnieki no Krāslavas, 
Daugavpils, Augšdaugavas nova-
da, Rēzeknes, Aglonas, Jūrmalas 
un Rīgas. Kopskaitā tie bija 260 
drosmīgi dalībnieki, kuri nenobijās 
no nestabilajiem laika apstākļiem 
un ar lielu entuziasmu piedalījās 
pasākumā.

Laivu brauciens tika rīkots mar-
šrutā Indrica-Lielbornes muiža. Tie 
ir aptuveni 35 km pa gleznaino upi 
Daugavu. Startā ikviens tika iepa-
zīstināts ar drošības noteikumiem 
uz ūdens un citiem organizatoris-
kiem jautājumiem. Pasākuma mēr-
ķis nav noskaidrot, kurš ir ātrākais 
laivotājs, bet gan radīt kopības sa-
jūtu un draudzīgu noskaņojumu. 
Tieši tāpēc pasākums ir iecienīts 
arī starp tiem cilvēkiem, kuri nav 
profesionāli laivotāji un arī starp 
tiem, kuri pirmo reizi sēžas pie ai-
riem.

Lai nedaudz atpūstos un izkus-
tētos, brauciena laikā tika rīkotas 
divas piestātnes. Pirmā apstāšanās 
vieta bija divus kilometrus pirms 
Krāslavas, tā dēvētajā Akmeņai-
najā pludmalē. Dodoties tālāk no 

šīs pludmales, dalībnieki visi kopā 
skaistā un košā kompānijā iebrau-
ca Krāslavā, radot svētku sajūtu ne 
vien sev, bet arī krāslaviešiem, kas 
laivotājus sagaidīja uz tilta un Dau-
gavas krastos pilsētā.

Otrā piestātnes vieta – brīvdienu 
māja „Skerškāni”. Šī ir laivotājiem 
iecienīta vieta, kur ērti izkāpt krastā 
un atpūsties dabā. Te „Lielā plosta 
2022” dalībnieki ieradās jau agrā 
pēcpusdienā. Tas bija īstais laiks, 

lai iestiprinātos ar siltu zupu un iz-
kustētos.  Lielā komanda, pasildī-
jušies pie ugunskura, devās tālāk. 
Priekšā – vairs tikai viens posms.

Izlaivojot skaistos Daugavas lo-
kus Krāslavā, laivotāji mērķtiecī-

gi devās pretī fi nišam, kas šoreiz 
bija Lielbornes muižā, kas atrodas 
Augšdaugavas novada Salienas pa-
gastā. Nonākuši muižas teritorijā, 
dalībnieki tika pacienāti ar gardo 
muižas putru. Pasākuma noslēgu-
mā laivotājus sveica arī muzikālā 

apvienība „Termoss” un tika pa-
sniegtas piemiņas balvas. Pilnīgi 
visi dalībnieki saņēma medaļu par 
izturību un laba noskaņojuma ra-
dīšanu pasākumā. „Lielajā plostā” 
piedalījās 11 komandas. Dažas no 
tām saņēma papildus balvas trijās 
nominācijās: vislielākā, saliedētā-
kā un radošākā komanda. Piemiņas 
balvas saņēma arī jaunākā pasāku-
ma dalībniece - 4-gadīgā Anna no 
Aknīstes un pieredzes bagātākais 
laivotājs, 68 gadus vecais Viktors 
no Krāslavas.

Pasākumu organizēja Krāslavas 
novada pašvaldības Tūrisma infor-
mācijas centrs (TIC) un Augšdau-
gavas pašvaldības iestāde „Taka”, 
sadarbojoties ar sporta klubu „Bei-
buks”, brīvdienu māju „Skerškāni” 
un Lielbornes muižu.

Finansiālo atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā sniedza SIA „Lekon”, 
transporta pakalpojumu nodroši-
nāja Piedrujas, Skaistas, Ūdrīšu un 
Kaplavas pagasta pārvalde.

Pasākuma „Lielais plosts 2022” 
dalībniekus nekas neatturēja doties 
vairāku stundu braucienā ar laivām 
dienā, kad sinoptiķi brīdināja par 
nemīlīgiem laika apstākļiem un 
lietu visas sestdienas garumā. Lai 
gan saule šajā dienā tā arī neuzspī-
dēja, cilvēku pozitīvā attieksme un 

smaidi sejā sildīja gan.

Siltu un saulainu vasaru vēlot,
Krāslavas novada pašvaldības 

TIC kolektīvs
Olgas Kuzminas foto

PASĀKUMS „LIELAIS PLOSTS 2022” PULCĒ 
REKORDLIELU DALĪBNIEKU SKAITU

Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli 
un gaismu, tāpēc nav nejaušība, 
ka Ģimenes dienu svin pavasarī. 
Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. 
Šim vārdam piemīt spēks, kuru 
caurvij bezgalīga mīlestība.

Starptautiskai Ģimenes dienai 
veltīts pasākums Andzeļu 
Tautas namā notika 14. maijā. 
Ģimenes svētkus Andzeļos kopā 
ar Andzeļu pagasta pārvaldi 
rīkojām pirmo reizi. Tie bija 
kā pateicība visām ģimenēm, 
bet īpaši audžuģimenēm un 
aizbildņiem, kuri uzņēmušies 
dubultas rūpes un atbildību, 
dāvājot savu mīlestību un māju 
siltumu arī audžubērniem.

Andzeļu pagasta pārvalde 

sarūpēja dāvanas audžuģimenēm 
- augļu koku stādus, kas, 
ceram, ilgus gadus nesīs 
augļus un atgādinās par šiem 
svētkiem. Pasākumā uzstājās 
Svariņu Tautas nama deju 
grupa „Večerinočka” un radošā 
apvienība „TERMOSS”.

Latvijas nākotne nav 
iedomājama bez stiprām 
ģimenēm, kas savas tradīcijas 
un vērtības nodod nākamajām 
paaudzēm. Ģimene ir vieta, kur 
justies drošībā, saņemt mīlestību, 
atbalstu, cieņu un uzticēšanos.

Karīna Beikule,
kultūras pasākumu 

organizatore

STARPTAUTISKĀ 
ĢIMENES DIENA ANDZEĻOS

Iedzīvotāju uzmanībai
Krāslavas novada pašvaldības 

iestāde „Sociālais dienests” pa-
ziņo, ka pacienta līdzmaksājuma 
apdrošināšanas pakalpojuma ap-
maksa par 2022. gada III ceturks-
ni EUR 20,00 apmērā jāveic līdz 
2022. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Iemaksu var veikt Krāslavas po-
liklīnikas III stāvā.

Veicot apmaksu ar pasta vai 
bankas  pārskaitījumu, maksāju-
ma mērķī obligāti jānorāda:

Maksājuma saņēmējs: Krāsla-
vas novada PI „Sociālais dienests”

Saņēmēja konta Nr.: 
LV06UNLA0050019786997
Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: 
iemaksa pacienta līdzmaksāju-

ma apdrošināšanai AAS „BAL-
TA”, vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīves vieta, tālruņa Nr.

Sīkāka informācija pa tālr. 
65622835, 65622828.

Izlaidumi Indras Mākslas un 
mūzikas skolā vienmēr ir īpaši, 
sirsnīgi un kreatīvi pasākumi. Šo-
gad, skolas pedagoga Māra Su-
seja izstrādātā pasākuma koncep-
cija bija īpaši jautra un atraktīva. 
Sižetā dominēja ūdens tēma un 
spilgti kapteiņa Alekseja un ad-
mirāļa Gliemeža tēli. Tie bija īsti 
svētki gan izlaidumniekiem, gan 
skatītājiem un radīja to svētku sa-
jūtu, pēc kuras mēs visi esam tik 
ļoti noilgojušies.

Šogad Indras Mākslas un mū-
zikas skolu absolvē 14 deju 
programmas audzēkņi no Indras, 
Robežnieku un Piedrujas pagas-
ta. Šie seši gadi, kuru laikā tika 
apgūta Deju profesionālās ievir-
zes izglītība, bija interesanti un 
arī sarežģīti. Ilgi gaidītie skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 
notika attālināti un pilnā mēra ne-
radīja tās sajūtas, kuras mēs esam 
raduši sagaidīt. Neparasts bija arī 
attālinātās mācīšanās posms, kad 

dejot vajadzēja savā istabā, da-
tora un kameras priekšā. Tomēr 
dzīves izaicinājumi dod mums 
iespēju attīstīties un mācīties 
daudz ko jaunu. Sešu gadu laikā 
audzēkņi apguva dažādus dejas 
stilus un attīstīja daudzas svarī-
gas prasmes un iemaņas, jo deju 
programma paredz tādu priekš-
metu kā klasiskā deja, raksturde-
ja, vēsturiskā deja, modernā deja 
apgūšanu. Izglītošanās procesā ir 
ļoti svarīgi, lai blakus ir profe-

sionāls pedagogs, kurš iemāca, 
atbalsta un iedvesmo.

Sešu gadu laikā ar audzēkņiem 
ir strādājuši trīs fantastiski deju 
pedagogi – Lidija Trušele, Alek-
sandrs Lukša un Marta Andruko-
viča. Ir svarīgi, lai pedagogs ir 
ne tikai labs profesionālis, bet arī 
interesanta personība.

Ērika Zarovska,
Indras Mākslas un mūzikas 

skolas direktore
Jura Rogas foto

UGUŅO INDRAS JAUNIE 
DEJOTĀJI
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SPORTS

4. maijā seši vieglatlēti piedalījās 
sacensībās „Pils parka skrējiens – 
Krāslava – 2022”. Alekss Ozoliņš, 
Undīne Goligina un Daniels Kaza-
kevičs ieguva 1. vietas savās vecu-
ma grupās. Ieva Murāne ieguva 2. 
vietu.

7.-8. maijā mūsu volejbolistes 
(2009.-2010.g. dzimušas meitenes) 
piedalījās fi nālposmā Latvijas čem-
pionātā Kuldīgā. Komanda cīnījās 
par 13.-22. vietu. Sacensībās, divu 
dienu garumā meitenes nospēlēja 7 
spēles. Trīs spēles uzvarēja, bet pā-
rējās rezultāts bija neizšķirts. Turnī-
rā komanda ieguva 17. vietu.

17. maijā Rēzeknē vieglatlēti 

piedalījās Latgales reģiona skolēnu 
sporta sacensībās vieglatlētikā. Par 
godalgas ieguvējiem kļuva: Jolanta 
Vrubļevska - 1. vieta šķēpa mešanā; 
Katrīna Kuzņecova, Ilvita Rutka, 
Vineta Rutka un Undīne Goligina 
- 2. vieta stafetē 4x100 m skrieša-

nā; Undīne Goligina - 2. vieta 800 
m skriešanā un 3. vieta tāllēkšanā; 
Daniels Kazakevičs - 2. vieta 800 
m skriešanā; Vineta Rutka - 3. vieta 
400 m skriešanā; Ernests Ļoļāns - 3. 
vieta 400 m skriešanā.

18. maijā vieglatlēti piedalījās 
Krāslavas novada skolēnu sporta 
spēļu sacensībās „Četrcīņa viegl-
atlētikā”. Savās vecuma grupās 

godalgas vietas ieguva: Luīze Kro-
māne, Alekss Ozoliņš un Maksims 
Giruckis – 1. vieta; Dmitrijs Gributs 
– 2. vieta; Veronika Šēfere un Lau-
ris Borovkovs – 3. vieta.

24. maijā astoņpadsmit vieglat-
lēti piedalījās Viļānu Sporta skolas 
atklātās sacensībās vieglatlētikā. 
Viņu labākie rezultāti: Alekss Ozo-
liņš - 1. vieta lodes grūšanā, 2. vie-
ta tāllēkšanā un 500 m skriešanā; 
Luīze Kromāne - 1. vieta bumbiņas 
mešanā, 2. vieta tāllēkšanā un 100 
m skriešanā; Artūrs Nagļa - 1. vie-
ta pildbumbas mešanā un 2. vieta 
bumbiņas mešanā; Arnis Dimpers - 
1. vieta bumbiņas mešanā un 2. vie-
ta 100 m skriešanā; Raivis Platacis 
- 1. vieta 60 m skriešanā un 3. vieta 
bumbiņas mešanā; Sandra Dimpe-
re - 1. vieta 500 m skriešanā; Juris 
Pauliņš - 2. vieta 60 m skriešanā un 
pildbumbas mešanā; Lolita Lipšā-
ne - 2. vieta bumbiņas mešanā un 
pildbumbas mešanā; Kārlis Utkins 
- 3. vieta tāllēkšanā un bumbiņas 
mešanā; Valērija Ovčinko - 3. vieta 
bumbiņas mešanā; Veronika Šēfere 
- 3. vieta 100 m skriešanā; Adriana 
Plakoša - 3. vieta 500 m skriešanā; 
Dmitrijs Gributs - 3. vieta bumbiņas 
mešanā.

Jevgēņijs Igaunis,
Dagdas Sporta skolas metodiķis

Autora foto

MAIJS DAGDAS SPORTA SKOLĀ

Pēc divu gadu pārtraukuma, no-
risinājās Krāslavas pilsētas skolu 
sacensības volejbolā „C” vecuma 
grupai „Pirmie soļi volejbolā” (2008. 
gadā dzim. un jaunāki). Šīs sacensī-
bas tradicionāli rīko Krāslavas vis-
pārizglītojošo skolu sporta skolotāji.

Sacensībās piedalījās trīs zēnu un 
divas meiteņu komandas no Krāsla-
vas ģimnāzijas, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas un Krāslavas 
gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas. 
Sacensību mērķis ir popularizēt vo-
lejbolu, veselīgo dzīvesveidu, veidot 

sadarbību starp pilsētas skolām.
Šī vecuma grupas skolēni pirmo 

reizi satikās uz volejbola laukuma 
un ar interesi vēroja, kā spēlē viņu 
vienaudži no citām skolām, atbalstī-
ja katru komandu, pārdzīvoja par ne-
veiksmēm un priecājās par uzvarēto 
punktu.

Krāslavas ģimnāzijas meiteņu ko-
manda ieguva pirmo godalgoto vie-
tu, Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las komanda ierindojās otrajā vietā. 
Zēnu konkurencē pirmo vietu izcīnī-
ja Krāslavas Varavīksnes vidussko-

las komanda, Krāslavas ģimnāzijas 
komanda ieguva otro vietu un par 
trešo vietu tika apbalvota Krāslavas 
gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas 
komanda. Atbalstu dalībnieku ap-
balvošanā sniedz Krāslavas novada 
pašvaldība.

Skolēnu komandas sacensībām 
sagatavoja sporta skolotāji Larisa 
Groma, Dmitrijs Silovs, Natālija 
Raudiveun šī raksta autors.

Dmitrijs Duškins,
Krāslavas ģimnāzijas sporta 

skolotājs

„PIRMIE SOĻI VOLEJBOLĀ”

Rīgā, Biķerniekos, notika Rīgas 
Skolēnu pils 32. atklātās sacensības 
sporta tūrismā – Latvijas kausa 1. 
posms.

Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra (BJC) sporta tūrisma pulci-
ņa „SapSan” dalībnieki pēc liela 
sacensību pārtraukuma arī startēja 
šajās sacensībās. Krāslavas sporta 
tūrismu pārstāvēja divas komandas: 
A grupa – vecākajā vecuma grupā, 
P grupa – pieaugušo vecuma grupā. 
Kopumā bija jāveic astoņu kilomet-
ru distance ar septiņiem kontrol-
punktiem.

Sacensību laikā dalībnieki sacen-
tās ātrumā, veiklībā, spēkā un atrak-
tivitātē, jo katrs uzdevums pieprasī-
ja individuālu pieeju. Visgrūtākais 
uzdevums jauniešiem šķita „Kom-
plekss 2”, kura galvenais uzdevums 
bija nospriegot gaisa pārceltuvi, 
patstāvīgi uzlikt baļķa margu un pa-

veikt piecus traverss posmus.
Jaunieši bija ļoti motivēti un spē-

ja veikt visus uzdevumus. Rezultātā 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra 
sporta tūrisma „SapSan” A grupa ie-
guva 1. vietu un P grupa ierindojās 

2. vietā. Viennozīmīgi labs starts un 
sākums jaunajai sacensību sezonai.

Alise Samsonoviča,
sporta tūrisma pulciņa „SapSan” 

trenere
Elfas Bižānes foto

SPORTA TŪRISMA PULCIŅA „SAPSAN” 
AUDZĒKŅU STARTI

Krāslavas pilsētas stadionā no-
tika vieglatlētikas sacensības četr-
cīņā.

2010. g. dzim. un jaunāku zēnu 
grupā pirmo vietu izcīnīja Aleks 
Ozoliņš, otro vietu ieguva Dmitrijs 
Gributs, bet trešo vietu – Lauris Bo-
rovkovs, visi mācās Dagdas vidus-
skolā.

Meitenēm šajā vecuma grupā  
pirmo vietu izcīnīja Luīze Kromāne 
no Dagdas vidusskolas, otro vie-
tu ieguva Viktorija Dimbovska no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, 
trešajā vietā ierindojās Veronika Še-
fere no Dagdas vidusskolas.

2008.-2009. g. dzim. zēnu gru-
pā pirmo vietu ieguva Maksims 
Giruckis no Dagdas vidusskolas, 
otro vietu izcīnīja Stefans Gorns no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, 
bet trešo vietu - Gabriels Misjūns no 

Krāslavas ģimnāzijas.
Meitenēm šajā vecuma grupā pir-

mo vietu izcīnīja Valērija Burceva, 
otro vietu ieguva Bernadetta Podja-
va, abas meitenes mācās Krāslavas 
ģimnāzija, bet trešajā vietā ierin-
dojās Inta Karabaņa no Krāslavas 
gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolas.

Skolu kopvērtējumā C vecuma 
grupā zēnu konkurencē pirmo vie-
tu ieguva Dagdas vidusskola, otro 
- Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la, bet trešo - Krāslavas ģimnāzija. 
Šajā vecuma grupā skolu kopvērtē-
jumā meitenēm pirmo vietu izcīnī-
ja Krāslavas ģimnāzija, otro vietu 
ieguva Dagdas vidusskola, bet tre-
šo – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskola.

Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

VIEGLATLĒTIKAS STARTI 
SKOLĒNIEM

Krāslavas ģimnāzijas stadionā 
notika skolnieku sacensības fut-
bolā.

Pamatskolu grupā (8.-9.klase) 
piedalījās četras komandas, kuras 
pārstāvēja Krāslavas ģimnāziju, 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lu, Robežnieku pamatskolu un 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskolu. Izcīnot uzvaras visās 
spēlēs, pirmo vietu un kausu ie-
guva Krāslavas ģimnāzijas skolē-
ni, otro vietu izcīnīja komanda no 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pa-
matskolas, bet trešā vieta Krāsla-

vas Varavīksnes skolēniem.
,,C “ vecuma grupā (6.-7. klase) 

cīņā par kausu iesaistījās trīs ko-
mandas, kuras pārstāvēja Krāsla-
vas ģimnāziju, Robežnieku pamat-
skolu un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolu. Pirmo vietu izcīnīja 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las komanda, otru vietu ieguva 
Krāslavas ģimnāzijas skolēni, bet 
trešo – Robežnieku pamatskolas 
komanda.

Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

FUTBOLA DIENA SKOLNIEKIEM


