Kraslavas V
K R Ā S L AVA S NOVA DA DO M ES I NF O R M AT Ī VAI S I Z D EV U M S

ESTIS
№ 8 (215)
2013.gada 30.aprīlis

Šodien numurā:
 Indrā tiks atjaunots luterāņu baznīcas
jumts – 2. lpp.
 Intervija ar Gunāru Upenieku - 3. lpp.
 Kultūras dzīves aktualitātes - 4. lpp.
 Skolēni svin Krāslavas dzimšanas dienu – 5. lpp.
 Konkurss „Cildens mans novadiņš” veiksmīgi
sasniedzis finišu, reportāžas
no pagastiem - 6.-14. lpp.
 Pasākumi, sporta jaunumi -16. lpp.
Dzimtās mājas... Dzimtā pilsēta... Kā izteikt savu mīlestību, kā pateikties vietai, kas ir vistuvākā pasaulē? Radoši un aizkustinoši - tā var raksturot
akciju, kuru organizēja Varavīksnes vidusskolas skolēni un skolotāji Krāslavas pilsētas 90 gadu jubilejas dienā.
16. aprīlī, vienojoties kopīgā svētku gājienā, jaunie krāslavieši soļoja pa pilsētas ielām no skolas līdz centrālajam laukumam un dāvāja savu gaišo
un priecīgu noskaņu visiem Krāslavas iedzīvotājiem. Skanīgi sveicieni dzimtajai pilsētai, bērnu smaidošās sejas un zili gaisa baloni, kas tiecas pretī
debesīm! Kas var būt vēl labāks pirmajā siltajā pavasara dienā?!
Centrālajā laukumā akcijas „Es mīlu savu pilsētu!” dalībniekiem pievienojās Krāslavas pamatskolas audzēkņi un pedagogi, kā arī citi pilsētas iedzīvotāji. Labi vārdi, dzeja un dziesmas - viss šajā dienā bija veltīts mūsu skaistākajai pilsētai - Krāslavai.
Par svētku kulmināciju kļuva gaisa balonu palaišana debesīs. Tie izlidoja no bērnu rokām un pazuda debesu zilgmē, bet uz zemes palika pozitīvas
izjūtas un emocijas. Tu esi vislabākā, mūsu Krāslava!

Elvīra Škutāne, autores foto

Sveicam gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos!
Dārgie brāļi un māsas!

Ar lielu prieku sveicu Jūs kristīgās pasaules dižākajos svētkos - Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dienā!
Kristus Augšāmcēlies! Kristus Augšāmcēlies! Kristus Augšāmcēlies!
Kristietim nav svinīgākas un nozīmīgākas dienas par Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, kas nes glābiņu un mūžīgo dzīvi. Slavinot Augšāmcēlušos Kungu Dievu un mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, sirsnīgi sveicu
jūs ar mūžīgajām Lieldienu zvanu skaņām un sveicināšanas vārdiem:
„Kristus Augšāmcēlies!” Kristus Augšāmcelšanās svētki ir galvenais
un priecīgākais notikums Baznīcas dzīvē.
Nāves uzveikšana, Pestītāja uzvara pār elles spēkiem dod katram cilvēkam iespēju izmainīt savu dzīvi. Lai gaisma, kuru mums sūta Augšāmcēlušais Kristus, apgaismo mūsu dvēseles un sirdis. Lai mūžīgās
Augšāmcelšanās prieks ienāk katrā mājā.
Mūsu sirdis pārņem šis vienīgais, bet visaptverošais prieks, un tās
dzīvo jaunas, svētlaimīgas un mūžīgas dzīves gaidās, kuru dāvāja
mums Augšāmcēlušais Pestītājs. Dārgie brāļi un māsas! Lai Lieldienu
brīnums un prieks par augšāmcelšanās vēsti piepilda jūsu mājas un sirdis ar ticības gaismu! Novēlu jums sagaidīt Lieldienas labā noskaņojumā un garīgā možumā! Vēlu jums Dieva palīdzību visos jūsu Dievam
tīkamajos pasākumos un darbos! Lai jūs pavada Dieva svētība visos
jūsu labajos darbos un pasākumos sava tuvākā labā!
Kristus Augšāmcēlies! Patiešām Augšāmcēlies!
Mīlestībā uz Augšāmcēlušos Kristu
Tēvs Andrejs Sokolovs,
Krāslavas vecticībnieku baznīcas pārzinis

LIELDIENU DIEVKALPOJUMU SARAKSTS

4. maijā plkst. 20.00 - Nakts dievkalpojums, Lieldienu kanons.
5. maijā plkst. 14.00 - Vakara dievkalpojums. Gaišie Kristus Augšāmcelšanās svētki.
6. maijā plkst. 8.00 - Lieldienu un Lielmocekļa Georgija dievkalpojums. Stundas.

Visu svētku svētki ir klāt!

Šogad kristīgajā pasaulē Lieldienu svētku svinēšanas laiks ļoti atšķiras. Pat laika apstākļi ir it kā apjukuši
un nezina kā rīkoties - iestāties pavasarim vai ne. Taču galvenais ir tas, vai mēs paši gaidām šos svētkus? Un
ko tie mums nozīmē? Lieldienas ir visu svētku svētki un vienas no nozīmīgākajām kristiešu svinībām. Visā
pasaulē tie ir atdzimšanas, atjaunošanas un atpestīšanas svētki.
…Ja iedomāties, ka ir sācies kodolkarš vai atomkarš, kad cilvēci var iznīcināt ne tikai sprādzieni, bet arī
radiācija, kas izplatās visā pasaulē, rodas uztraukums un nāves bailes. Kā izdzīvot un ko darīt tādā situācijā?
Parādās ziņas par to, ka kādā valstī esot cilvēks, kas pārvarējis sprādzienu sekas. Un, ja kādam ir vēlēšanās,
tad var atnākt un saņemt visu nepieciešamo, lai aizsargātos no šī kara briesmām. Visi, kas izdzīvoja, ar cerību
dodas ceļā. Un iegūst vēlamo. Pēc tam sāk svinēt Svētkus, lai uz visiem laikiem saglabātu piemiņu par šo
Glābēju un par cilvēku izglābšanos...
Kaut kas līdzīgs jau bija noticis garīgajā pasaulē, kad Ādams un Ieva nogrēkoja. Un tā bija pasaules mēroga katastrofa. Un tikai mūsu Kungs Jēzus Kristus varēja mūs aizsargāt. Viņš uzvarēja pašu nāvi. Viņš deva
mums jaunu iespēju dzīvot.
Dārgie brāļi un māsas, no sirds sveicu gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos! Vēlu visiem mieru, prieku, kristīgu saprašanos, veselību, pestīšanu un neizsīkstošu Dieva Palīdzību!
Kristus Augšāmcēlies! Patiešām Augšāmcēlies!
Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis priesteris Rostislavs Terehovs

SVĒTKU DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2. maijs - Lielā Ceturtdiena. Noslēpumu Pilnā Vakariņa atceres diena.
17.00 - Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Svēto Ciešanu 12 evaņģēliju lasījumi.
3. maijs – Lielā Piektdiena. Lielās Piektdienas
Rīta dievkalpojumu ar Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Svēto Ciešanu 12 evaņģēliju lasījumiem. Stingrs gavēnis.
9.00 - Stundu dievkalpojums, Evaņģēliji par Kristus Ciešanām.
15.00 – Lielās Piektdienas vakara dievkalpojums
ar Krustā sistā Pestītāja tēla iznešanu.
pavakara dievkalpojumu ar kanona par Kunga
krustā sišanu lasīšanu un dievkalpojums ar Dievišķās miesas apbedīšanas kārtu.

4. maijs -Lielā Sestdiena. Olu, kuliču, pashas svētīšana.
8.30 – Grēksūdze.
8.35 - Stundu dievkalpojums, vakara dievkalpojums ar Liturģiju.
Pēc Liturģijas - kuliču svētīšana.
23.00 - Pavakara dievkalpojums ar Lielās Sestdienas kanona lasīšanu.
5. maijs - Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
Olu, kuliču, pashas svētīšana.
00.00 – Krusta ceļš. Agrā Liturģija.
12.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma - olu, kuliču, pashas svētīšana.
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KAMPAŅA „MĪLI DZĪVI”
Projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” (ESTLATRUS
TRAFFIC, Nr. ELRI – 109) ietvaros 2013.gada 7.-8.septembrī Igaunijā tiek rīkota starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”.

Galvenais kampaņas mērķis ir iepazīstināt jauniešus
ar satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un
Krievijā.
Krāslavas novada jauniešiem no 18 līdz 26 gadiem,
kas autovadītāja tiesības ir
nokārtojuši laika periodā no
02.04.2011. līdz 01.05.2013.,
ir iespēja piedalīties kampa-

ņas norisē, atbildot uz aptaujas jautājumiem.
Atbildes uz jautājumiem
ir nepieciešams nosūtīt uz
e-pasta adresi rukmans@
kraslava.lv līdz 2013.gada
15.maijam.
Kampaņā piedalīsies 10
jaunieši no Krāslavas novada, kas būs pareizi atbildējuši uz aptaujas jautājumiem.
Ja jauniešu skaits būs lielāks,
laimīgie tiks noskaidroti loterijas veidā.
APTAUJAS JAUTĀJUMI
1. Kāds ir atļautais braukšanas ātrums ārpus apdzīvo-

tās vietas Igaunijā?
2. Kāds ir atļautais braukšanas ātrums apdzīvotā vietā
Krievijā?
3. Kāda ir pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpojamajā gaisā (mg/l) Igaunijā?
4. Kāda ir pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpojamajā gaisā (mg/l) Krievijā?
5. Vai ir obligāta drošības
jostu lietošana Igaunijā un
Krievijā?
6. Vai Krievijā ir atļauts
runāt pa telefonu transportlīdzekļa kustības laikā?
7. Vai Igaunijā ir maksas

ceļi?
8. Vai Krievijā ir maksas
ceļi?
9. Kādas ārējās apgaismes
ierīces ir jālieto diennakts
gaišajā laikā saskaņā ar Igaunijas ceļu satiksmes noteikumiem?
10. Vai Igaunijā tiek izmantoti fotoradari?
11. Vai Latvijā darbojas
elektroniskā rindas reģistrācija robežpunktos?
12. Kāds telefona numurs
Latvijā un Igaunijā ir jālieto, lai izsauktu palīdzību uz
ceļa?
Andris Rukmans,
projekta „ESTLATRUS
TRAFFIC” koordinators
Krāslavā

INDRAS LUTERĀŅU BAZNĪCAI ATJAUNO JUMTU
Šobīd Indras pagastā ir uzsākta Indras
luterāņu baznīcas ēkas jumta nomaiņa,
kas tiek īstenota Krāslavas novada domes projekta ietvaros.
Indras luterāņu baznīcas ēka tika
uzcelta 20.gadsimta 30.gados, galvenokārt robežsargu vajadzībām, kas
brauca no visas Latvijas. Laika gaitā
ēkai ir nolietojusies jumta konstrukcija
un, lai varētu saglabāt vēsturisko ēku
un izmantot pašvaldības vajadzībām,
ir nepieciešams veikt jumta nomaiņu.
Lai gan sākotnēji ēka tika uzbūvēta kā
baznīca, tā nekad netika atklāta un izmantota reliģiskām vajadzībām, tāpēc
nonāca pašvaldības īpašumā un tiek
uzskatīta par vēsturisku arhitektūras
pieminekli, kas saglabājies no 20.gs.
sākuma. Tāpēc Krāslavas novada domes projekta ietvaros ir paredzēts veikt
baznīcas ēkas jumta nomaiņu, kas ļautu
turpmāk pašvaldībai labiekārtot ēku kā
„Amatniecības centru”.
„Amatniecības centrs” tiks izveidots
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Krāslavas novadā, veicinot Indras ciema

Atbalstīs zivju resursu
pavairošanu un atražošanu
arī privātajās upēs
Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātos grozījumus noteikumos „Zivju fonda nolikums”.
Izmaiņas Zivju fonda nolikumā paredz paplašināt to
valstiski nozīmīgo ūdeņu sarakstu, kuros ar Zivju fonda atbalstu ir iespējama zivju resursu pavairošana un
atražošana, papildinot pašreiz noteiktos ūdeņus – publiskās ūdenstilpes un ūdenstilpes, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citas ūdenstilpes, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, – ar privātajām upēm, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atļauta makšķerēšana. Paredzams, ka, palielinoties iesniegto projektu
iesniegumu skaitam, Zivju fonda padomei būs iespējas atbalstīt kvalitatīvākos zivju resursu pavairošanas
un atražošanas projektus atbilstoši projektu vērtēšanas
kritērijiem.
Tāpat valdība apstiprināja izmaiņas MK „Noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda ﬁnanšu līdzekļiem”. Izmaiņas
paredz, ka uz atbalstu zivju resursu pavairošanai un
atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij vai citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, var pretendēt arī
biedrība, kurai ir līgums par licencētās makšķerēšanas
organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē, kas noslēgts ar
vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe. Šobrīd Zivju fonda
atbalsta saņemšanai var pieteikties tikai tās biedrības,
kurām ir nomas līgums par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu, kas noslēgts ar pašvaldību vai pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe. Noteikumos izdarīti arī grozījumi, kas saistīti ar
pretendentu pieteikšanās procedūru atbalsta saņemšanai no Zivju fonda līdzekļiem zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajās upēs.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Meža inventarizācijas veicējiem
būs nepieciešama augstākā izglītība

atpazīstamību un brīvā laika aktivitāšu
dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, kā
arī piesaistot vairāk apmeklētāju un tūristu novada lauku teritorijai.
Projekta ietvaros paredzēts demontēt
ēkas veco jumtu, nomainīt daļu spāru,
uzstādīt jaunu metālproﬁla jumtu un
ūdens teknes.
Projekta kopējais budžets ir 14 384,17

Ls, tai skaitā ELFLA ﬁnansējums sastāda 8 867,11 Ls, Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums un PVN apmaksa
sastāda 5 517,06 Ls.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
Igora Gubas foto

TURPINĀS IELU TĪKLA REKONSTRUKCIJA
Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Ošukalns”. Līdz 2013.
gada 1.jūlijam tiks izbūvēta ielas brauktuves segas virskārta, tiks pabeigts darbs pie trotuāra, ielu pieslēgumu
un nobrauktuvju ierīkošanas.
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju
2013.gada laikā tiks veikti rekonstrukcijas darbi arī Sauleskalna,
Vītolu, Vasarnieku, Latgales un Vienības ielās.
Tiek plānots, ka Sauleskalna, Vītolu un Vasarnieku ielu posmu rekonstrukcija sāksies pēc 2013.gada 10.maija. Visu projektā iekļauto
ielu rekonstrukciju ir plānots pabeigt līdz 2013.gada beigām.
Krāslavas novada dome atvainojas pilsētas un novada iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā veic meža inventarizācijas veicēju
sertiﬁkāciju un sertiﬁcēto personu darbības uzraudzību.
Nosakot meža inventarizācijas veicēju izglītības
prasības, paredzēts, ka pieteikties sertiﬁkācijas pārbaudei varēs personas, kuras ieguvušas vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību mežsaimniecībā un papildus sekmīgi apguvušas sertiﬁcēšanas organizācijas organizētus
mācību kursus. Kārtība paredz, ka obligātā augstākās
izglītības prasība stāsies spēkā no 2018. gada 1. jūlija.
Līdz 2018. gada 30. jūnijam persona varēs pretendēt
uz sertiﬁkāta iegūšanu, ja tai būs augstākā vai vidējā
profesionālā izglītība jebkādā jomā un tā būs sekmīgi
nokārtojusi noteiktus apmācību kursus. Pārejas perioda noteikšana dos iespēju personām, kurām nav iegūta
augstākā izglītība, iegūt 2. līmeņa augstāko mežsaimniecisko izglītību.
Tāpat paredzēta vienkāršota sertiﬁkācijas kārtība
praksē aktīvi un kvalitatīvi strādājošiem meža inventarizācijas veicējiem. Plānots, ka sertiﬁcēšanas organizācijas rīkotos mācību kursus pirms pieteikšanās
sertiﬁkācijas pārbaudei nebūs jāapmeklē tiem meža
inventarizācijas veicējiem, kuri līdz 2014. gada 31.
decembrim būs reģistrējušies Valsts meža dienestā un
pēdēja kalendārā gada laikā būs veikuši inventarizāciju vismaz 100 hektāru platībā.
Meža likums nosaka, ka ar 2015. gada 1. janvāri
meža inventarizāciju varēs veikt tikai akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā sertiﬁcētas personas,
kuru profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta.
Meža inventarizācijas veicēju profesionālās kvaliﬁkācijas prasības pārejas periodā (līdz 2014. gada 31.
decembrim) noteiktas šajos noteikumos.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
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intervija
“Mūs gaida ļoti
sarežģīts projekts apvedceļš apkārt Krāslavai”.

1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kas noteiks, kam ir atdots visvairāk balsu un kam mēs
varam uzticēt Krāslavas novada vadīšanu.
Piedāvājam „KV” lasītājiem interviju ar tagadējo Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.
- Nepiedāvāšu minēt visas īstenotās ie- Kā var raksturot to, kas paveikts iepriekšējo četru gadu laikā?

ceres un realizētos plānus, jo mūsu novada iedzīvotāji labi informēti par pašvaldības darbību un arī redz visu savām
acīm. Pastāstiet, lūdzu, par to, kas vēl
nav izdevies, par darbiem, kas ir ievilkušies, par uzdevumiem, ko vēl nepaspēja vai nevarēja izpildīt!
- Līdz šim laikam nav atrisināts jautājums par sporta un aktīvās atpūtas
centra izveidošanu. Tas droši vien ir
vislielākais objekts, kura projekts vēl
joprojām paliek nerealizēts.
- Kāpēc un kāds tam ir iemesls?
- Nebija atbilstošās programmas, kas
varētu nodrošināt ﬁnansējumu, tāpēc,
pamatojoties uz tagadējo situāciju, vajadzēja izvēlēties piemērotāko variantu un
risināt aktuālas problēmas – lielākā uzmanība tika pievērsta ceļu remontam. Neskatoties uz to, ka izdarīts ir daudz, gribētos
vēl vairāk, jo sliktā stāvoklī ir nelielas ielas
ar grunts segumu.
- Ja pēc vēlēšanām jūs atkal būsiet ievēlēts par Krāslavas novada vadītāju,
kādus jautājumus sāksiet risināt nākamajā pašvaldības darba periodā?
- Visu iepriekš minēto, un vēl mūs gaida ļoti sarežģīts projekts - apvedceļš apkārt
Krāslavai. Pašlaik mēs strādājam sadarbībā
ar ministrijas pārstāvjiem - izskatām un saskaņojam iespējamo maršrutu.
- Vai ir vairāki varianti?
- Ir sagatavoti četri varianti - sākot ar ļoti
dārgu un beidzot ar samērā dārgu. Saprotam arī to, ka, zinot par tagadējo situāciju
uz Latvijas ceļiem, ir grūti pretendēt uz ﬁnansējumu liela mēroga projektam.
Gada laikā mums ir jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija, lai nākamajā
plānošanas periodā, kas sāksies 2014.gadā,
mēs būtu gatavi un varētu uzsākt aktīvu
darbu, lai piesaistītu ﬁnansējumu šim projektam.
- Pastāstiet, lūdzu, arī par citiem plāniem!
- Turpināsim izveidot un attīstīt ražošanas zonas, jo tās ir nepieciešamas ne tikai
blakus robežai, bet arī citās novada teritorijās.
- Pēdējo gadu laikā liels darbs bija ieguldīts grāfu Plāteru pils un parka kompleksa
atjaunošanā.
- Jā, protams, tiks turpināta pils kompleksa rekonstrukcija. Ja runāt par tūrismu, manuprāt, ir žēl, ka tika slēgta slēpošanas trase
Sauleskalnā, mums bija plānota sadarbība
un kopīgais darbs, lai attīstītu aktīvās atpūtas iespējas Krāslavas novadā.

Neviens no mūsu deputātiem
nenodarbojās ar politiku,
mēs strādājām kā viena komanda

- Mūsu novadā dzīvo dažādu tautību
pārstāvji. Kas, jūsuprāt, vieno mūs visus?
- Visu attālo novadu iedzīvotājiem nedrīkst aizmirst par to, ka, ja mēs paši nerūpēsimies par sevi, tad neviens cits mūsu
vietā to nedarīs. Turpināsim draudzīgi airēt
vienā virzienā - mēs visi esam vienā laivā.
- Kā norisinājās sadarbība ar novada
domes deputātiem, jo tagadējā sasaukumā darbojās dažādu partiju pārstāvji?
- Man paveicās. Neviens no mūsu novada deputātiem nenodarbojās ar politiku,
mēs strādājām kā viena komanda un kopīgi
pieņēmām lēmumus.
- Pēdējo gadu laikā praktiski visi projekti ir realizēti, pateicoties Eiropas Savienības ﬁnansējumam. Vai var teikt, ka
sadarbība ar ministrijām bija sekmīga?
- Es jau vairākas reizes uzsvēru, ka mēs
cenšamies strādāt saskaņā ar apolitiskuma

principiem, un mūsu pieredze liecina par
to, ka var strādāt ļoti rezultatīvi. Ir ministrijas, ar kurām izveidojusies veiksmīgāka
sadarbība, ar citām – ne tik sekmīga, bet
galvenais, ka mūsu novadam ir panākumi

novada dome. Iespējams, kāda iedzīvotāju
daļa jūtas vīlusies, jo mēs nebūvējam Rotko
centru kā, piemēram, Daugavpils pašvaldībā vai jaunu muzeju – kā Dagdas novadā.
Protams, katram ir savi mērķi, taču mēs uz-

- Par ko jūs gribētu teikt „paldies”
mūsu novada iedzīvotājiem?
- Gribu pateikties par sadarbību un atsaucību. Ir gadījumi, kad cilvēki raksta negatīvus komentārus internetā vai izsaka kritiku
laikrakstos, taču mūsu novada iedzīvotāji pieraduši atklāti runāt par problēmām. Cilvēki nebaidās atnākt uz tikšanos ar novada amatpersonām, zinot, ka
saruna būs objektīva, bet aizrādījumi
un kritika - konstruktīvi. Uzskatu, ka,
pateicoties tādai abpusējai sadarbībai,
mums arī izdevās īstenot vairākas ieceres un atrisināt problēmas gan pilsētā,
gan pagastos.
- Bet par ko jūs gribētu „sabārt” novadniekus?
- Bieži vien krāslavieši nedēļām vai mēnešiem ilgi gaida tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, lai pastāstītu par kaut
kādām nelielām problēmām - salauzts sols,
atvērta lūka un tml. Taču par tādām lietām
vajadzētu nekavējoties ziņot atbildīgajiem
dienestiem, un problēmas tiktu atrisināta
daudz ātrāk. Aicinu mūsu novada iedzīvotājus aktīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē
- palīdzēt risināt problēmas, izteikt priekšlikumus un idejas. Mēs visi dzīvojam Krāslavas novadā, un viss, kas tiek darīts, uzlabo
mūsu dzīves kvalitāti.
- Kādas visnejēdzīgākās tenkas par
sevi jūs dzirdējāt pēdējā laikā?
- Nu, piemēram, ka stāvvieta blakus bērnu dārzam „Pīlādzītis” ir izveidota tāpēc,
ka mana meita apmeklē tieši šo dārziņu.
Un vēl - stāstot, ka Upenieks ar Jevtušoku uzspridzināja ledu uz Daugavas, lai pēc
tam bez problēmām savāktu visus zušus.
- Ja būtu pieņemts lēmums par to,
ka tieši novada iedzīvotāji ievēl domes
priekšsēdētāju, jūs atbalstītu šo ideju?
- Es gan nenobītos.

„ NEKAD
NEKAUTRĒJOS TEIKT,
NO KURIENES ES ESMU”

Darba moments - ministra Edmunda Sprudža vizīte Krāslavā
projektu īstenošanā.
- Kā vērtējat Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par novadu centralizāciju un paplašināšanu? Vai, jūsuprāt, būtu pareizi, ja
Krāslavas un Dagdas pašvaldības atkal
apvienotos?
- Domāju, ka daudziem cilvēkiem tas patiktu. Daudzus gadus pastāvēja Krāslavas
rajons, un visi jau labi zināja, kur braukt,
pie kā un sakarā ar kādiem jautājumiem
vērsties.
Ir struktūras, kuru darbība rajona līmenī būtu optimālāka. Piemēram, autobusu
satiksme, Nodarbinātības valsts aģentūra,
civilā aizsardzība, Tūrisma informācijas
centrs vai, piemēram, Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”.
Taču, no citas puses, ja pašlaik pieņemtu lēmumu, ka dažiem nelieliem novadiem
steidzīgi ir jāapvienojas, tad nekas labs arī
neiznāktu. Nabadzīgs, apvienojoties ar nabadzīgu, bagātāks nekļūtu. Prioritāte ir pašvaldības funkcijas, un ir jāizvērtē, kā konkrēta pašvaldība realizē šīs funkcijas.

Bija grūti pierādīt
ierēdņiem Rīgā,
ka šeit, Krāslavas novadā,
arī dzīvo cilvēki.

- Vai Krāslavas novads ir kļuvis investoriem pievilcīgāks?
- Domāju, ka jā, jo es pats jau vairākas
reizes satikos ar potenciāliem investoriem.
Pašlaik par mums tiek izrādīta interese,
un ir svarīgi noturēt šo līmeni. Investorus
interesē, kādi uzņēmumi šeit strādā, kāda
situācija ir infrastruktūras jomā - vai ir
ūdens, kanalizācija, ceļi, kāds ir siltuma
tarifs. Tieši šajā virzienā strādā Krāslavas

skatām, ka pašlaik vissvarīgākais ir jaunas
darbvietas.
Krāslavā tika atvērts granulu ražošanas
uzņēmums „Latgran”, SIA „Rust” veikals
„Beta”, jauns kokapstrādes cehs, tuvākajā
laikā tiks atjaunota zvērsaimniecības darbība, kas noteikti pozitīvi ietekmēs Tartaka
ciema iedzīvotāju labklājību.
Latgales novadā tiek plānots realizēt pilotprojektu, kas paredzēts uzņēmējdarbības
centra izveidošanai, kur biznesmeņi jebkurā laikā varēs saņemt informāciju par pieejamām ﬁnansējuma programmām, ﬁnanšu
līdzekļu saņemšanas nosacījumiem un citiem jautājumiem. Esmu gandarīts par to,
ka šī ideja tika izteikta tieši Krāslavā, kad
ministriju pārstāvji apmeklēja mūsu novada
ražotnes.
- Kas jūsu darbā izrādījās negaidīti sarežģīts?
- Bija grūti pierādīt ierēdņiem Rīgā, ka
šeit, Krāslavas novadā, arī dzīvo cilvēki.
Diemžēl rīdziniekiem līdz šim laikam saglabājas stereotipi par „nožēlojamajiem
latgaliešiem”.
Līdz ar to arī mūsu protests – Krāslavas
novada aiziešana no Pašvaldību savienības
- deva iespēju atgādināt par to, ka pierobežas teritorijā arī ir cilvēki, un mēs arī gribam dzīvot civilizēti.
Manuprāt, tāda attieksme centram ir ne
tikai pret Latgali. Piemēram, nesen pa radio
dzirdēju informāciju par to, ka Zemgales
iedzīvotāji aicināja Saeimas deputātus paskatīties, kādā stāvoklī ir ceļi šajā novadā.
Interesi izrādīja tikai trīs tautas kalpi.

Mēs visi šeit dzīvojam
un viss, kas tiek darīts,
uzlabo mūsu dzīves kvalitāti.

Mūsu viesmīlība un
draudzīgums nāk
no pašas dabas

- Pašvaldības vadītājs strādā ne tikai
darbadienās no astoņiem līdz pieciem, šis
darbs ir saistīts arī ar dažādiem komandējumiem, braucieniem, pasākumiem.
Vai ir laiks atpūtai?
- Gribētos, lai tā būtu vairāk.
- Kā jūs atpūšaties?
- Māju kurinām ar malku, tāpēc ziemā
man ir jāstrādā mežā, līdz ar to tiek nodrošināta regulāra ﬁziska slodze. Mēs paši stādām kartupeļus, sējam burkānus, strādājam
citus lauku darbus.
- Tas nozīmē, ka jūsu atpūta - tas ir ﬁziskais darbs?
- Tā sanāk. Vispār es domāju, kas mums
visiem ļoti palīdz tas, ka mēs dzīvojam šeit,
pie dabas krūts, strādājam laukos. Ko cilvēki redz Rīgā? Sienas. Pagriežas uz citu pusi
- vēl viena siena. Es domāju, ka mūsu viesmīlība un draudzīgums nāk no pašas dabas.
- Kā jums šķiet, ar ko jūs varētu nodarboties pēc 10 gadiem?
- Audzināšu mazbērnus!
- Par ko jūs sapņojat? Vai visi jūsu sapņi jau piepildījušies?
- Protams, sapņoju. Mani sapņi vēl nav
piepildījušies, tāpēc par tiem es pagaidām
labāk nestāstīšu, lai neizaicinātu veiksmi.
- Ar ko jūs varat lepoties?
- Es nekad nekautrējos teikt, no kurienes
es esmu.
- Paldies, vēlam veiksmi pašvaldību vēlēšanās!
Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto
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KULTŪRA
KONKURSS „CILDENS MANS NOVADIŅŠ”
VEIKSMĪGI SASNIEDZIS FINIŠU
Noskanēja pēdējie konkursa „Cildens mans novadiņš” akordi, tas startēja Robežniekos, tad turpinājās visos pagastos un sasniedza ﬁnišu Piedrujas pagastā.
4. maijā, noslēguma pasākumā pilsētas centrālajā laukumā, tiks paziņoti uzvarētāji. To, kuram pagastam izdevās vislabāk parādīt komisijai, ar ko ir slavens viņu dzimtais pagasts, izvērtēs un izvēlēsies
žūrijas locekļi. Viņus gaida nopietns un sarežģīts darbs, jo daži pagasti gatavojās vairāk, citi - mazāk,
bet visi ļoti centās. Aktivizējās, mobilizējās un veiksmīgi piedalījās konkursā!
Noskaidrojās pārsteidzošs fakts - cilvēki, kas dzīvo mūsu nelielajā novadā, ir ļoti dažādi - ar atšķirīgu vēsturisko attīstību, kultūru, ar dažādu mentalitāti un vērtībām.
Taču ir tas, kas apvieno visus – mūsu cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Tādi ir, būs un paliks. Dzīvo, kā māk.
Dzied tās dziesmas, ko dzirdēja no saviem vecākiem. Vērtē to, ko viņus iemācīja vērtēt jau bērnībā.
Pielāgojoties dzīves apstākļiem, viņi maina sevi, bet nenodod savus ideālus.
Tā ir liela veiksme un laime - būt tādam, kāds tu esi!
Šajā rakstā es kā žurnāliste vēlos sirsnīgi pateikties visu pagastu iedzīvotājiem, kas piedalījās pasākumu cikla „Cildens mans novadiņš” sagatavošanā un prezentēšanā. Paldies par viesmīlību, labo
garastāvokli, pozitīvām emocijām un jaukiem iespaidiem!
Elvīra Škutāne
Reportāžu par konkursu lasiet 6.-14.lpp.

16. APRĪĻA ATSKAŅAS
Vai atceraties svinīgus un
oficiālus pasākumus no savām skolas gaitām, kad vienīgais, kas palicis atmiņā, ir
ieskrāpētie uzraksti uz priekšā esošā krēsla atzveltnes, un
kārtējā referenta balss plūst
kā iemidzinoša strautiņa čalošana.

Šogad simtiem mazo krāslaviešu
pilsētas jubileja asociēsies ar patiesu
prieku, kas rodas rūpēs par dabu, darbošanās kopā ar klasesbiedriem radošās darbnīcās un spēlējot tematiskās
rotaļas. Liels paldies par ieguldījumu
pasākuma organizēšanā un vadīšanā Edgaram Bitēnam, Janai Barganai, Jāzepam Dobkevičam, Ēvaldam
Cauņam, Žannai Garbrederei, Jānim

“KRĀSLAVIEŠI IR TALANTĪGI,
STRĀDĪGI CILVĒKI”

Līdz gada beigām Krāslavas Vēstures
un mākslas muzejā ir skatāma izstāde
„Krāslavas uzņēmumu vēsture”. Senas un
mūsdienīgas etiķetes un iesaiņojumi, darbgaldu detaļas un teletaipi, goda raksti un
vimpeļi, šūšanas izstrādājumi un produkti
un, protams, fotogrāfijas - viss, kas raksturo Krāslavas uzņēmumu darbu no pirmsākumiem līdz tagadējiem laikiem. Krāslavieši, kas piedalījās izstādes atklāšanā, ar
interesi apskatīja eksponātus un dalījās
atmiņu stāstos.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Janīna Gekiša:
„Ne velti grāﬁ Plāteri atveda uz Krāslavu amatniekus, kas iemācīja vietējos iedzīvotājus strādāt dažādās sfērās.
Es atceros pēckara gadus, pagājušā gadsimta
50.gadus, ar tā laika izstrādājumiem mēs varam lepoties. Tad parādījās pirmās kaprona zeķes. Dabūt tos
bija ne ļoti vienkārši, arī naudas nebija. Protams, bija
nepatīkami, kad zeķes tika sabojātas. Taču, par prieku sievietēm, Vienības ielā tika atvērta darbnīca, kur
varēja salabot arī kaprona zeķes. Tajā pašā darbnīcā
apstrādāja audumu un izgatavoja gofrētos un plisētos
sieviešu svārkus.
Kādreiz Krāslavā bija daudz un dažādas darbnīcas
- visas nav iespējams minēt! Piemēram, varēja pasūtīt mājas interjera elementus - sākot no gultas pārklāja un beidzot ar aizkariem.
Domāju, daudzi krāslavieši atceras apavu un šūšanas darbnīcas. Audumus uz Sadzīves pakalpojumu
kombinātu atveda tikai reizi mēnesī. Visas sievietes
zināja šo datumu un jau laikus aizņēma rindu. Atceros, kā es un vēl piecas sievietes pārmaiņus dežūrējām trīs diennaktis un pa naktīm arī, lai nepazaudētu
savu rindu.
Toreiz man izdevās pasūtīt mēteli. Es lepojos ar to
līdz šim laikam – to pašuva meistars Vladimirs Jermaļonoks.
Reizēm mēs sakām: „Nu kas mums ir? Nekā mums
nav.” Taču tā nav taisnība.
Krāslavieši ir talantīgi, strādīgi cilvēki. Ar to mēs
varam lepoties.
Arī šodien mēs varam un protam apģērbt un pabarot cilvēkus, izgatavot traukus un citus izstrādājumus. Pats galvenais, lai mums izdotos to visu saglabāt.”
Izstāde izraisīja lielu interesi, to apmeklēja arī
mūsdienu uzņēmumu vadītāji, kas strādā Krāslavā.
Viktors Moisejs (šūšanas fabrika „Nemo”): „Kopš
senajiem laikiem un līdz šīm dienām ražošana veido
pamatu labklājībai un attīstībai. Mēs, ražotāji, esam
darba devēji - dodam cilvēkiem darbu. Mēs maksājam nodokļus, kas tiek pārskaitīti valsts budžetā un
tiek virzīti citām sfērām - izglītībai, medicīnai, sociālajam nodrošinājumam. Ražošanu var salīdzināt
ar mājas pamatiem.

Aleksejs Krivenko (akciju sabiedrība „Krāslavas piens”): „No pirmās Latvijas Republikas laikiem viena no nozīmīgākajām eksporta precēm bija
sviests. Esmu gandarīts, ka pašlaik mūsu uzņēmums
turpina ražot šo produktu. 20 neatkarības gadu laikā
rūpnīcai vairākas reizes draudēja slēgšana, taču to
izdevās saglabāt, un tagad par ražošanas likvidāciju
neviens nedomā. Pagājušajā gadā rūpnīcā ir investēti 2 miljoni eiro, investīcijas turpināsies arī nākotnē.
Rūpnīca eksistēs, uzņēmums maksās nodokļus, pēc
iespējas palīdzēsim arī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam.”
Viktorija Vengreviča (uzņēmums „Krāslava D”):
„Bez vēstures nav nākotnes. Ja izdosies saglabāt
mūsu vēsturi, tad mēs varēsim nodot šo bagātību
mūsu jaunajai paaudzei, kas turpinās iesāktās tradīcijas.”
Nikolajs Turuta (alus darītava „Krāslavas alus”):
„Mūsu ražotne ir vēl diezgan jauna. Taču mēs izmantojam seno laiku alus brūvēšanas tradīcijas, līdz ar to
mūsu Krāslavas alus marku labi pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.”
Muzeja darbinieki cer, ka izstāde tiks papildināta
arī ar citiem eksponātiem.
Cienījamie krāslavieši, ja jūsu īpašumā ir fotogrāﬁjas, dokumenti, priekšmeti vai interesanti stāsti, kas
saistīti ar mūsu uzņēmumu darbību un kurus jūs varat uzdāvināt muzejam, lūdzam sazināties ar muzeja
darbiniekiem pa tālruni: 65623586.
Elvīra Škutāne, autores foto

Geibam, Larisai Kizjalo, Anatolam
Kauškalim, Jānim Kukulim, Intai
Lipšānei, Aleksandram Maijeram,
Juliannai Moisejenkovai, Olgai un
Valdim Pauliņam, Agnesei Pavlovai,
Arkādijam Petaško, Maijai Šuļģai,
Ilgai Stikutei, Aleksejam Sorokinam,
Ievai Skerškānei, Voldemāram Varslavānam, Ernestam Vigulim, Artemijam Zvonkovam, Andrim Ivanovam,
maniem brīnišķīgajiem kolēģiem un
Krāslavas novada domei.
Atgādinām, ka ir iespēja apmeklēt
novada izglītības iestāžu audzēkņu
zīmējumu izstādi „Māksla zem putna
spārna” Krāslavas pils staļļos.
Eduards Danovskis

Tālajā 1965. gadā noticis pirmais Krāslavas rajona lauksaimniecības speciālistu salidojums. Kopš tā laika tradīcija tika turpināta. Arī šajā pavasarī tika organizēts bijušo
kolēģu tikšanās vakars.
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izglītība

PUTNU DIENAS KRĀSLAVAS
VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Viss sākās ar to, ka klases audzinātāja mūs informēja
par iespēju piedalīties kādā pasākumā par putniem, kas
notiks 16.04.13. It kā būšot neliela lekcija par putniem, un
tad mēs iesim parkā vērot tos. Mums likās, ka nebūs interesanti un būs samērā garlaicīgi, bet, ja vajag, tad vajag.
Kad mēs ienācām kabinetā, kur
bija jānotiek lekcijai, mūsu uzmanību piesaistīja binokļi (un ne jau
šādi tādi), tas mūs ieintriģēja. Tad
mēs iepazināmies ar nodarbības
vadītāju Kristapu Sokolovu (Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu fakultātes students) .
Viņš mums stāstīja par putniem,
un Kristaps izrādījās ļoti laipns,
ar labu humora izjūtu, momentā
atrada kopējo valodu ar mums, jo
ir ļoti pozitīvs cilvēks. Nodarbība
sākās ar to, ka viņš mums iedeva
rokās binokļus, un mēs, lūkojoties
pa kabineta logu, mēģinājām saskatīt kādus putnus. Par laimi, tieši tobrīd garām lidoja 4 stārķi, tas
bija ļoti skaisti! Stārķi bija balti,
vareni un graciozi.
Pēc tam sākās lekcija. Tā bija
piesātināta ar dažādiem interesantiem faktiem gan par putnu izcelšanos, gan par putnu uzbūvi, kā arī
par viņu ieradumiem.
Kristaps mums rādīja dažādas
video prezentācijas par putniem,
kuras bija ļoti interesantas. Mēs
redzējām smieklīgus video, kur
kāds putns spēj perfekti atdarināt cilvēku radītās skaņas (pie
tam viņu nevajag tam īpaši mācīt). Putns dzīvo Amazones upes
krastos, un viņš perfekti atdarina
pēc tūristiem, kas apmeklē Amazones upi, visu, ko dzird. Video
prezentācijā varēja dzirdēt, kā
putns atdarina fotoaparāta skaņu,
kad fotografē, videospēļu lāzera
šaušanas skaņu, mašīnas signalizācijas skaņu. Tāpat ar interesi skatījos uz mazu putniņu, kas
dzīvo Dienvidamerikas džungļos,
viņa riesta deja perfekti atgādina
Maikla Džeksona mēness dejas
soļus. Tagad man ir skaidrs, kā
M. Džeksons iemācījās dejot savu
unikālo deju.
Tad sekoja interesants piedāvā-

jums – doties uz pilsētas parku, lai
tur pavērotu mūsu pašu putniņus.
Parkā, protams, kājas momentā palika slapjas, jo pavasaris pie
mums jau soļo lieliem soļiem.
Kaut arī kājas bija slapjas, tas garastāvokli mums nesabojāja. Putnus tajā brīdī nevarēja saredzēt,
un tāpēc Kristaps Izmantoja mazu
viltību. Viņš ieslēdza diktofonu,
kur dziedāja zīlīte. Un ticiet vai
ne, bet šīs skaņas atvilināja citas
zīlītes, un mēs, stāvot pilnīgi klusu, varējām novērot, kā mums apkārt salaidās 3 zīlītes. Ar binokļu
palīdzību varējām putniņus papētīt tuvāk. Interesanti bija tālskatī
lūkoties uz putnu, jo likās, ka putniņš sēž tev pavisam blakus. Tādā
pašā veidā mums izdevās pievilināt tuvāk arī zvirbuļus. Diena bija
ļoti silta un saulaina, parkā pamanījām ne tikai putniņus, bet arī jau
pirmos taureņus. Tāpat ar binokļa
palīdzību pētījām garām lidojošos
putnus, mēģinājām noteikt viņu
veidu, un Kristaps stāstīja par
mūsu Latvijas putnu ieradumiem.
Kokos mēģinājām saskatīt putnu
ligzdas, un te arī bija interesants
Kristapa stāstījums par ligzdu uzbūvi, veidiem, par putnu ligzdošanas un perēšanas paradumiem.
Laiks paskrēja vēja spārniem,
pēcpusdienā nācās atvadīties no
Kristapa. Pirms tam mums likās,
ka putni ir dzīvnieki, kas ne ar ko
īpašu neizceļas, bet izrādās tā nav.
Protams, mums gribētos, lai arī
nākamajā gadā atkal būtu iespēja
piedalīties Putnu dienās, tad gan
mūs īpaši nevajadzēs pierunāt, lai
dotos uz tām, bet noteikti gribam,
lai tieši Kristaps atbrauc atkal, jo
viņš ir ļoti labs cilvēks.
Raimonds Rombaļskis,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
7. klases skolēns

KRĀSLAVAS DZIMŠANAS DIENA ĢIMNĀZIJĀ
Vai zināt, kāpēc mūsu
ģimnāzisti ātri un pareizi var nosaukt Krāslavas
pilsētas gadu skaitu? Ļoti
vienkārši – tikpat gadu ir
arī mūsu skolai! 1923.gadā,
kad Krāslavas miestiņš ieguva pilsētas tiesības, tika
nodibināta arī pirmā skola – Krāslavas ģimnāzija,
tāpēc mēs jo īpaši izjūtam
mīlestību un piederību savai pilsētai.

Un, protams, mēs ar nepacietību
gaidījām pilsētas dzimšanas dienu
– 16.aprīli. Tā kā mūsu galvenais
pienākums ir mācības un mācību
gada beigas un izlaiduma eksāmeni nav aiz kalniem, nolēmām,
ka šajā dienā gan mācīsimies, jo
zināšanas ir vislabākā dāvana, ko
varam sniegt pilsētai, gan radoši
darbosimies, tādā veidā izpaužot
savas emocijas un attieksmi.
Diena bija izplānota šādi – visiem notika pirmās četras stundas,
tad mācības turpināja tikai izlaiduma klašu skolēni, bet visi pārējie veidoja dāvanu pilsētai. Tad
arī notika konkurss „Kas? Kur?
Kad?”, kur skolēniem bija jāatbild
uz jautājumiem par pilsētas vēsturi, ģeogrāﬁju, sabiedriskajiem
notikumiem, pēc piedāvātajām
fotogrāﬁjām jāatpazīst cilvēki,

kas kādreiz vai pašlaik darbojas
Krāslavā. Zināju, ka mums pilsētā ir daudz radošu personību,
bet vislielāko prieku radīja tas, ka
viņu ir tik daudz, ka vienā viktorīnā visus „ietilpināt” nav iespējams! Mēs, krāslavieši, patiešām
varam būt lepni!
Pēc viktorīnas skolēni uz nelielām plāksnītēm veidoja apsveikumu pilsētai. Un šeit varēja novērot, cik radoši ir mūsu skolēni
– zīmēja, līmēja, rakstīja, veidoja,
gleznoja, izmantoja zīmuļus un
krāsas, papīru un dabas materiālus… Un kas tur tik nebija attēlots ! Bet labāk jau to visu aplūkot
pašiem – gan fotogrāﬁjā, gan atnākot uz skolu!
Dienas nobeigumā visi skolēni un skolotāji izgājām skolas
laukumā un sastājāmies uzrakstā
„Krāslavai – 90”, bet skolotāji
veidoja dzimšanas dienas torti
un rokās turēja brīnumsvecītes.
Tad visi kopā saucām: „Sveicam!
Sveicam! Sveicam!” un tradicionāli nodziedājām – „Daudz baltu
dieniņu, Laimiņa, dodi”.
Piebildīšu, ka šajā dienā mūsu
skolā notika vēl kāds īpašs pasākums – Daugavpils Universitātes
students Kristaps Sokolovskis
7.klases skolēniem ļoti aizraujo-

ši un interesanti stāstīja par putniem. Un ne tikai stāstīja, skolēni gāja uz parku, vēroja putnus
caur binokļiem, uzklausīja putnu
dziesmas un uzzināja vēl daudz
interesantu lietu gan par putnu
īpatnībām, gan par ligzdu veidošanu, gan par putnu tradīcijām.
Pateicoties šai aktivitātei, mēs aktīvi atbalstījām pilsētā organizētās
„Putnu dienas”.
Varu droši apgalvot – Krāslavas
dzimšanas dienas svinības izdevās!
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece

NOSLĒDZIES KRĀSLAVAS NOVADA
DATORZĪMĒJUMU KONKURSS
16.aprīlī Krāslavas pamatskolā notika
datorzīmējumu konkursa „Mazs bij tēva
novadiņš, bet diženi turējās…” noslēguma
pasākums un tajā tika apbalvoti labāko
darbu autori.

Konkursā piedalījās visas Krāslavas novada skolas.
Kopā konkursam bija iesniegti 123 darbi. Vērtēšanas
komisija, kuras sastāvā bija visu skolu informātikas
skolotāji un vizuālās mākslas skolotāji, rūpīgi izvērtēja visus zīmējumus. Summējot vērtējumu, tika iegūts kopīgais punktu skaits.
Skolēni saņēma ne tikai diplomus, bet arī vērtīgas balvas, kuras piedāvāja pasākuma atbalstītāji:
Krāslavas novada dome, SIA „Kristafors”, SIA “BIG
Telekom”.
Pēc pasākuma skolēniem bija piedāvāts „saldais
galds”. Bērni dzēra tēju ar garšīgu pīrāgu, kuru sponsorēja SIA „Krāslava D”.

Liels paldies visiem skolēniem, kas atrada laiku un
izrādīja interesi par konkursu. Īpašs paldies skolotājiem par skolēnu mudināšanu un darbu vērtēšanu, kā
arī sponsoriem - par pasākuma atbalstu!!!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada informātikas MA vadītāja

TEMATISKĀ NEDĒĻA „KRĀSLAVAI – 90” PII „PIENENĪTE”

Tematiskās nedēļas ietvaros vecākās grupas „Bitītes” bērni apmeklēja šūšanas uzņēmumu „Nemo”
un maizes ceptuvi „Krāslava D”.

Šūšanas fabrikas darbiniece
Ausma Seļanina parādīja un paskaidroja bērnu vējjaku piegrieztņu izgatavošanas un šūšanas procesu.
Bērni iepazinās ar šuvēju darbu,

novērtēja gatavo produkciju. Meitenes ar prieku pielaikoja skaistās
vējjakas. Ieraugot, cik kārtīgi un
ar cik lielu atbildību šuvējas pilda
savu darbu, bērni izjuta prieku un
lepnumu par savām vecmāmiņām,
kas strādā šūšanas uzņēmumā.
Tikpat interesanta un aizraujoša
ekskursija bija uz maizes ceptuvi
„Krāslava D”. Tur mūs sagaidīja Viktorija Buturoviča. Viss, ko
bērni ieraudzīja maizes ceptuvē,
radīja viņos sajūsmu un prieku.
Mēs redzējām maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanas
procesu, apskatījām ierīci, ar kuru
tiek griezta maize. Vislielākais
pārsteigums bērniem bija konditorejas izstrādājumu degustācija.
Cik gardi bija cepumi, rulete un
pīrāgi!
Gribam pateikties uzņēmu-

mu „Nemo” un „Krāslava D”
administrācijai un kolektīviem
par viesmīlību, sagaidot mazos
krāslaviešus.

Nadežda Seņkova,
PII „Pienenīte”
pirmsskolas skolotāja
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ŪDRĪŠUPAGASTS

KRĀSLAVA

Arvien mazāk laika ir līdz konkursa „Cildens mans novadiņš”
noslēgumam. Divu iepriekšējo nedēļu laikā prezentācijas notika pagastu centros.

V

okālie ansambļi „Tip top” un „Cālīši”
(vadītāja – Vija Gončarova).

Ūdrīšu pagasts komisijas
vērtējumam
sagatavoja
novadpētniecības materiālus, vietējo rokdarbnieku un
amata meistaru izstrādājumus, kā arī Ūdrīšu mākslinieku darbus. Bez šaubām,
par pasākuma „rozīnīti”
kļuva pašdarbības kolektīvu koncerts.
Kaut gan pagasta vadītāja Māra Miglāne uztraucās
un jokoja par to, ka vērtēšanas komisijai ir jāskatās uz
visu „caur pirkstiem”, nekādi trūkumi netika konsatēti.
Priekšnesumu un talantīgu cilvēku daudzveidība
pārsteidza ne tikai žūrijas
locekļus, bet arī vietējos iedzīvotājus.

I

D

D

T

M

āra
Miglāne
saka
«paldies»
pagasta
ziedošā Djatkoviču ģimene - māmiņa Sandra, vecākais dēls An- iedzīvotājiem un īpašu pateicību
izsaka savai komandai- pagasta
rijs un mazuļi Martīne un Markuss.
pārvaldes darbiniekiem.

ramatiskais duets „Lauku dzīve”.

zstādē tika demonstrēti produkti, kas ir ražoti Krāslavas uzņēmumos.

D

eju studija „Alisa”.

radīciju glabātāji - folkloras kolektīvs „Rudzutaka” (vadītāja Antoņina Tuča). Pašlaik to var nosaukt
par Ūdrīšu zīmolu - ansambļa vokālistes ir labi pazīstamas visā novadā un aiz tā robežām.
Elvīra Škutāne, autores foto

P

asākumu atklāja jauktais koris „Krāslava” (vad.Olga Grecka).

V

D

okālais ansamblis „Noktirne” bieži uzstājas pilsētas pasākumos
(vad. Rita Andrejeva).

eju kolektīvs „Jautraviņa” šogad atzīmē 20 gadu jubileju (vad.
Jāzeps Ornicāns).

Kraslavas V
cildens mans novadiņš!

KRĀSLAVA

K

V

rāslavas mūzikas skolas orķestra dalībnieki.

iens no nacionālo biedrību kolektīviem - ansamblis „Kutok”.

cildens mans novadiņš!

KOMBUĻU
PAGASTS

Pavasaris ir atdzimšanas laiks, kad gribas smaidīt, pateikties un svinēt. Līdz ar gājputnu dziesmām un pirmo vizbulīšu
ziediem 20.aprīļa pēcpusdienā Kombuļu tautas nama zālē
valdīja svinīgs satraukums, jo te konkursa „Cildens mans novadiņš” ietvaros notika pasākums.
Ikviens, kas bija ieradies, izjuta lepnumu par
savu dzimto pagastu. Notikumam par godu tika
izveidots īpašs televīzijas raidījums „Kombuļu
TV kaleidoskops”, kurā diktores Edīte un Tatjana
skatītājus iepazīstināja ar Kombuļu pagasta aktualitātēm. Veidojot pasākumu, organizatori ievēroja
nolikumā atrunātās lietas un bija gatavi uzklausīt
žūrijas vērtējumu un ieteikumus, taču pasākums,
galvenokārt, bija veltīts cilvēkiem, kas ir Kombuļu
pagasta lielākā vērtība.
Uz pasākumu tika aicināti dažādu profesiju pārstāvji. Tā bija iespēja pateikties tiem cilvēkiem,
kuri te dzīvo un strādā, popularizē Kombuļu vārdu
un lepojas ar šo vietu. Vislielāko paldies organizatori teica lauksaimniekiem, kuri nenogurstoši saimnieko savās saimniecībās. Lielāko saimniecību pārstāvji, neskatoties uz lielo darba apjomu, ieradās uz
pasākumu, kurā tika svinīgi cildināti. Viņi saņēma
ne tikai Kombuļu pagasta sarūpētās dāvanas, bet
arī skatītāju atzinību un aplausus. Kombuļos ir ne tikai aitkopji, govju ganāmpulku īpašnieki, bet arī biškopji un pat
humusa ražotāji. Kombulieši savus jaunos zemniekus, kas
uzņēmušies šo smago darbu, uzskata par pagasta patriotiem, tāpēc ir īpaši pateicīgi viņiem par ieguldīto darbu un
vēlmi strādāt savu vecvecāku dzimtajās mājās. Daudz pateicības vārdu tika veltīti pavārītēm, kuras gatavo garšīgas
maltītes gan svētku reizēs, gan skumjos brīžos.
Skatītājus priecēja Sauleskalna sākumskolas skolēnu sirsnīgie priekšnesumi – skaisti dzejas vārdi, skanīgas dziesmas un patiesas emocijas. Uz svētku skatuves kāpa Kombuļu pagasta vokālais ansamblis „Smaids” un Kombuļu
baznīcas koris. Viņu dziesmu skanējums aizrāva elpu.
Tautas nama telpās bija apskatāma Kombuļu pagasta
amatnieku darbu izstāde. Tā pārsteidza ne vien viesus, bet
arī pašus kombuliešus. Prasmīgu adītāju, tamborētāju un

šuvēju darbi, neaprakstāmi smalkas krustdūrienā izšūtas sedziņas, adīti spilventiņi, klūgu
pinumi un fantastiski koka izstrādājumi – tas
viss darināts pašu kombuliešu rokām. Plaši
pārstāvēta Kombuļos ir glezniecība. Krāsu
pārpilnība, sižets un mākslinieku īpašais redzējums neatstāj vienaldzīgu praktiski nevienu.
Vislielāko sajūsmu ieguva Jūlijas Ļisicinas modelēto un pašas šūto tērpu demonstrējums. Jūlijai ir tikai
21 gads, viņa ne tikai modelē tērpus, bet arī glezno. Ar
šo talantīgo meiteni kombulieši no sirds lepojas.
Kombuļu pagasta pārvalde saka lielu paldies visiem, kas iesaistījās svētku organizēšanā, un ir gandarīti, ka neviens neatteica palīdzību.
Inga Pudnika
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ROBEŽNIEKU PAGASTS
Konkurss „Cildens mans novadiņš” Robežnieku pagastā tika sadalīts 3 posmos. Pirmajā un otrajā pasākumā
komisija, kas vērtē prezentācijas, iepazinās ar pagasta vēsturi un kultūru, bet trešais posms bija veltīts visvērtīgākajam, kas ir šajā pierobežas pagastā, - iedzīvotājiem.

“R

obežnieku pagasts ir visas manas dzīves jēga,”
diez vai kāds var apšaubīt šo pagasta vadītājas Ērikas Gabrusānes
apgalvojumu, jo šeit viņa ir nostrādājusi 41 gadu. Emocionāli un
ar lepnumu viņa prezentēja savu
komandu - pašvaldības darbiniekus. Ar to arī sākās iepazīšanās ar
pagasta ļaudīm.

V

ietējās „Gaismas pils” aktīvākie apmeklētāji ir pensionāri, kas ne tikai labi prot lasīt un nodarboties ar
rokdarbiem, bet arī iemācījās sērfot internetā. Šajā pasākumā tika pieņemts lēmums organizēt Robežniekos pensionāru
biedrību.
ietējā slavenība – vieglatlēts Raimonds Pacevičs,
sudraba medaļas ieguvējs Latvijas čempionāta. Maijā sportists dosies uz Eiropas čempionātu svarcelšanā, kas
notiks Īrijā.

V

R

obežniekos augstu vērtē strādīgus un
talantīgus cilvēkus neatkarīgi no viņu
vecuma, un, kad tika pasniegtas dāvanas vecākajai paaudzei, vārds bija dots jauniešiem.
Skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus, ar kuriem viņi veiksmīgi uzstājās novada līmenī. Trusis bija viņu pētījuma objekts,
tāpēc tieši tādu dāvanu saņēmusi viena no
darba autorēm.

P

agastā ir dažas ģimenes, kur audzina bērnus, kas nonākuši sarežģītā dzīves situācijā. „Pagaidu” vecāki cenšas dāvāt viņiem savu mīlestību, uzticību un maigumu, bet pagasts parūpējās
par rotaļlietām.

T

ruskovsku-Mončinsku pēcnācēji izpētīja savu dzimtas koku līdz 7. paaudzei. Šīs ģimenes raksturīgākā iezīme jau vairākus gadsimtus ir mīlestība
pret dziesmu un zirgiem.

Z

emkopju dinastija - Kozaku ģimene - dzīvo un
strādā Robežniekos jau sen, neviens no viņiem nav aizbraucis,
neplāno arī turpmāk pamest savu
dzimto novadu.

K

urš vēl nepazīst vokālo ansambli „Viktorija”? Viņu
balsis ir populāras ne tikai Robežniekos. Taču par to,
ka ne tikai dziedāšana ir vokālistu talants, zināja vien daži
cilvēki. Katra no sievietēm ir arī rokdarbniece. Piemēram,
Lilija Daugule no „nekā” izdara „kaut ko”. Viņas prasmīgajās rokās nevajadzīgas glancētas reklāmu lapas pārvēršas par
oriģināliem suvenīriem.

(Turpinājums 9.lpp.)
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ROBEŽNIEKU PAGASTS
(Turpinājums, sākums 8.lpp.)

P

ar to, kā pagastā attīstās lauksaimniecība, pastāstīja Vera Bīriņa. Izrādās, ka Robežniekos vairs nav brīvās zemes. Kolhozu laikos (1993.g.) aramzemes platība
sastādīja 5500 ha. Mūsdienās šī zeme arī tiek apstrādāta, pašlaik pagastā tiek izmantoti
5643 ha. Salīdzinājumā ar kolhozu laikiem pieauga arī liellopu skaits. Ja kolhoza fermās
bija tikai 1500 lopu vienības, tad pašlaik pagastā šis skaitlis sastāda 1584, kas ir 21% no
liellopu kopējā skaita novadā. Vietējie iedzīvotāji lepojas ar to, ka tieši Robežnieku pagastā
ir vislielākais liellopu ganāmpulks Krāslavas novadā - vairāk nekā 500 galvas (z/s „Zarečje”). Arī aitu skaits šeit ir vislielākais Krāslavas novadā (z/s „Smaidi”). Bet arī tas vēl
nav viss, Robežniekos daudzi zemnieki audzē trušus, kas ir „ne tikai gaļa, bet arī vērtīga
kažokāda”. Kopā šeit ir 250 trušu, kas sastāda 40% no kopējā skaita novadā.
Robežnieku pagastā līdz šim laikam ir saglabājušās saimniecības, kas sāka strādāt savos
idija Oļehnoviča jau ir izaudzinājusi 3 dēlus,
laukos vēl 1991.-93.gados, kad apkārt valdīja degradācija, un cilvēki nezināja, kā dzīvot. Šotaču līdz šim laikam nešķiras ar savu 45-gadīgo
gad z/s „Avguleva” ganāmpulkā ir 74 liellopu galvas, pagājušajā gadā saimniecība realizēja
uzticamo
draugu - harmonikām. Uz jautājumu: „Vai
118 piena tonnas. Piemājas saimniecībās, kas ir galvenais ienākumu avots, strādā Šemeļu un
jūs
šodien
spēlēsiet vai dziedāsiet?” viņa atbildēja:
Koledu ģimenes, kā arī Rakobsku daudzbērnu ģimene. Savāc pa nelieliem zemes gabaliem
„Bet
kas
ir
vajadzīgs?”.
un apstrādā zemi Juhneviču dinastijas jaunākā paaudze - Igors un Aleksandrs.
ietējie novatori. Aigara Juraša medību trofejas, Jevgēņija Jeromenoka trušu ferma, Valijas Ižikas vilnas izstrādājumi un
Viestura Gabrusāna eksotiskie dzīvnieki jau sen ir slaveni un populāri
visā Latvijā un ārzemēs.

L

V

B

uko daudzbērnu ģimene katru dienu strādā bišu dravā un kopj savu
bišu saimi, bet svētkos dzied pašsacerētās dziesmas (častuškas).

P

rāvests Pāvels Turonoks nesen sāka kalpot Pustiņas draudzē, bet vēl viņš labi prot cept pīrāgus.
P.Turonoks: „Visvērtīgākais ir nevis ganības vai zeme, nevis dzīvokļi un mājas, pats vērtīgākais - tie
ir cilvēki. Ja Robežniekos būs iedzīvotāji, tad tiks būvētas mājas, kuru, kā bija minēts, tagad nepietiek, būs
veterinārārsti, kuri pašlaik ir deﬁcīts, būs apstrādājamā zeme.”

Par talantīgiem cilvēkiem saka: „Dieva un Dabas dots talants.” Pēc pasākuma „Cildens mans novadiņš” Robežniekos rodas pārdomas par to, ka
šeit Dieva un Dabas dāvanas ir ieguvis katrs trešais iedzīvotājs.
Un vēl saka, ka talants - tas ir kalpošanas veids. Un Robežnieku iedzīvotāji arī kalpo- dzīvo dzimtajā novadā, strādā, lepojas ar novadnieku panākumiem, audzina bērnus - savus un svešus, nodarbojas ar rokdarbiem, dzied un dejo, priecē ar saviem talantiem sevi un tos, kas ir blakus, neaizmirst
par savām saknēm, saglabā vēsturi - ar vienu vārdu sakot, mīl un popularizē savu dzimto novadu!

Elvīra Škutāne, autores foto

IZVALTAS PAGASTS
Pasākums „Cildens mans novadiņš” Izvaltas pagastā sākās ar katoļu baznīcas apmeklējumu un klusuma brīdi pie pieminekļa represētajiem. Ar Izvaltas vēstures lieciniekiem – eksponātiem- viesi iepazinās vietējā muzejā, savukārt novadpētniecības
materiāli un rokdarbu pulciņu dalībnieku izstrādājumi tika prezentēti tautas bibliotēkā.
Pasākuma turpinājumā notika koncerts.

V

Š

ogad Izvaltas
muzikants Valērijs Zamjatins atzīmēs 10-to radošās
darbības jubileju.

I

zstādē bija plaši
pārstāvēti Izvaltas audēju darbi
–austas segas, grīdceliņi un citi.

ispārējo latviešu dziesmu un deju svētku daudzkārtējie dalībnieki - Izvaltas Tautas nama deju kolektīvs (vad.Ligita Pelnika) uzstājas ar koncertiem ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstī - Baltkrievijā.

V

iena no aktīvākajiem iedzīvotājiem - Izvaltas pamatskolas skolotāja Inga Leikuma.
Viņa ne tikai padara interesantāku mazpulku dzīvi,
bet arī raksta un realizē projektus.

F

olkloras ansamblis „Mozī latgalīši” ir dažādu
tautas mākslas festivālu dalībnieki, un šogad
viņi piedalīsies Dziesmu svētkos Rīgā.
(Izmantoti Izvaltas
pagasta pārvaldes materiāli)
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SKAISTAS PAGASTS
Pasākums „Cildens mans novadiņš” Skaistā notika Jurģu dienā. Visus viesus, tuvus un tālus, sagaidīja Juris Ļaksa-Timinskis - lauksaimnieks, kas godprātīgi kopj savu zemi.
Šajā dienā skanēja pateicības tiem cilvēkiem, kas visus savus spēkus un darbu velta tam, lai Skaista uzplauktu un
attīstītos, lai par dzīvi šajā pagastā priecātos gan bērni, gan pieaugušie, lai šis mazais Latvijas stūrītis būtu slavens ar
saviem meistariem un rokdarbniekiem, dziesmām, dejām un dzeju.

N

o 11 kandidātiem, kas vēlējās strādāt par bibliotekāru
Skaistas bibliotēkā, tika izvēlēta
vēsturniece Sandra Misjūne. Meitene kopš novembra strādā Skaistā
un turpina studijas maģistrantūrā.

S

kaistas pamatskolas 5-6-gadīgo grupiņas bērniem, protams, visvairāk patīk
spēles un rotaļas. Skolas direktors Edvīns Vecelis ir pārliecināts, ka bērniem
ceļā līdz skolai ir jāpavada ne vairāk kā 20 minūtes, tāpēc par savu galveno uzdevumu viņš uzskata Skaistas pamatskolas saglabāšanu.

L

īnijdeju grupas „Harmonija” debija notika 2004.gadā
Valentīna dienā. Kopš tā laika neviens koncerts Skaistā neiztiek bez šī kolektīva priekšnesuma. Vadītāja – Sanita
Vecele.

L

auku dzīves ainas - svētku koncerta pirmais priekšnesums.

J

S

pēļu stūrītis māmiņu klubā, bērnu rotaļu laukums, sociālo pakalpojumu centrs, ekskursiju organizēšana, suvenīru izgatavošana un dāvināšana vientuļiem pensionāriem un invalīdiem - tie ir
tikai daži Skaistas atbalsta centra labie darbi, un šī
centra vadītāja ir Iveta Leikuma.

uris Ļaksa-Timinskis - piemājas saimniecības īpašnieks. Skaistas pagasts ir viszaļākais Krāslavas novadā. 1520 ha aizņem zemnieku saimniecības, kas strādā ar bioloģiskām metodēm.
„Jūs esat tie, kas pieceļas visagrāk, bet iet gulēt vēlāk
nekā visi. Jūs esat tie, kam ir pazīstama tikko uzartas zemes smarža. Jūs esat tie, kas pirmie sagaida gājputnus,”
tā Krāslavas novada lauku attīstības speciāliste Viktorija
Lene raksturoja cilvēkus, kas strādā savās zemnieku un
piemājas saimniecībās.

S

kaistas zvaigzne – jokdare Gunepka Cibiļņeica.

I

J

au 9 gadus vietējā „modelētāja” Gunta Ļaksa-Timinska pārsteidz skatītājus ar savu modes šovu un priekšnesumu.

lgus gadus Ģertrūde Petrovska strādāja par latviešu
valodas un literatūras skolotāju
Skaistas pamatskolā. Paralēli šim
darbam skolotāja rakstīja dzeju,
lugas, savāca un apkopoja nostāstus un leģendas par dzimto
Skaistas pagastu. Pagājušā gada
septembrī tika publicēta viņas grāmata „Sarunas ar sevi”.

G

rāmatu draugi no Skaistas pamatskolas atnāca uz svētkiem
kopā ar zaļo Grāmatu tārpiņu.
Elvīra Škutāne, autores foto
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KALNIEŠU PAGASTS

5 minūšu laikā Kalniešu bibliotēkas bibliotekāre Tamāra Rukmane centās pārliecināt konkursa vērtēšanas
komisiju par to, ka viņas dzimtais pagasts ir vislabākais.
22 ezeru zilgme un ziedošas pļavas pavasarī, gleznainie Daugavas krasti un siena smarža vasarā, sēņu un
meža dzīvnieku medības rudenī un apsniguši pakalni ziemā... Visiem, kas šeit ir dzimuši, šīs vietas vienmēr
būs vislabākās un visvērtīgākās.
Ne visi pagasti var lepoties ar to, ka tieši šajā teritorijā atrodas tādi nozīmīgi satiksmes punkti kā starptautiskās nozīmes autotrase un dzelzceļš. Iespējams, kādreiz pie ziedošajiem jasmīniem un ceriņiem Skaistas stacijā atkal apstāsies vilcieni, kas šodien brauc garām.
Cilvēki šeit čakli strādāja visos laikos. Šodien pagasts lepojas ar īstu saimnieku, kam pieder slavena lielsaimniecība, tas ir Aleksandrs Ivanovs.
Kalniešu pagastam ir bagāta vēsture. Šeit atradās grāfu Plāteru pirmā rezidence. Tagad par to liecina
tikai pakalns pie ceļa līkuma, kur atrodas Kalniešu ilgdzīvotāja - Indricas katoļu baznīca, šogad dievnams
atzīmē 315 gadu jubileju.

K

alniešu pagasts lepojas ar
saviem sportistiem. Rajona un novada sacensībās pagasta
alniešu pagastā dzīvo dažādu tautību pārstāvji. Saimnieces Alla
komanda vienmēr ierindojās godRukmane, Jeļena Račicka un Olga Banka cienāja viesus ar dažāalgotās vietās.
diem nacionālās virtuves ēdieniem.

K

K

alniešu pamatskolā mācās 46 skolēni un 17 pirmsskolas audzēkņi. Tagadējā skolas direktore Ruta Livča ir pārliecināta:
„Mēs pastāvēsim vēl daudzus gadus!” Mājturības skolotājai Ludmilai
Suhanovai nekad neizsīkst ideju krātuve. Viņas skolēnu darbi regulāri
iegūst godalgotas vietas dažāda mēroga konkursos.

J

auniešu kolektīva „Idille” dalībnieces Sandra Česnovicka, Solvita Kapalinska un Lolita Pomaskova patstāvīgi sameklē mūziku un
pārdomā dejas plānu.

L

auku attīstības speciāliste
Līvija Petročenko pastāstīja
par ciema darba rūķiem un viņu
tradīcijām. Kopš 2006.gada Kalniešos tiek organizēta skate, kurā
zemnieki izvērtē savu darbu, dalās
pieredzē, dod padomus, apbalvo.

V

ietējā zemnieka Pjotra Skovorodko dzīvesbiedre Natālija aizraujas ar tamborēšanu. Viņas mazbērni Adelīna, Melisa un Ģirts
iecienījuši un augstu vērtē izstrādājumus, ko izgatavo viņu vecmāmiņa.

D

uets „ Kokteilis” uzstājas ar priekšnesumiem tikai pirmo
gadu, bet jau izpelnījās vietējo skatītāju mīlestību.

P

irmie Allas Rukmanes darbi parādījās pirms18 gadiem. Pašlaik
meistarei jau ir liela pieredze, jo ir izgatavots jau vairāk kā simts
dažādu klūgu pinumu. Tos labprāt izmanto Allas ģimene, viņas draugi
un paziņas.

Elvīra Škutāne,
autores foto
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PIEDRUJAS PAGASTS
„Dzīve Piedrujā kūsāt kūsā,” šos Piedrujas iedzīvotāja Pjotra Šakeļa vārdus neviens pat
negrasījās apšaubīt. Pēdējā laikā ciems ir izmainījies ne tikai vizuāli. Piedrujas iedzīvotāji
ar lielu entuziasmu dara visu, lai viņu dzīves kvalitāte uzlabotos, un tā kļūtu vēl interesantāka un nozīmīgāka.
„Esmu gandarīts par to, ka Piedrujā ir vērojama pēctecība,” uzsvēra Pjotrs Šakelis.
„Jaunieši turpina to, ko mēs bijām sākuši.”

K

onkurss „Cildens mans novadiņš” veicināja pierobežas iedzīvotāju aktivitāti.
Pateicoties pagasta darbinieku titāniskajam darbam, jo viņi apkopoja un noformēja materiālus, kā arī vietējo iedzīvotāju atsaucībai un priestera Marijana Dalecka svētībai,
pašlaik Piedrujas ciemā ir atklāts muzejs, kurā skatāmi daudzie simti eksponātu. Muzejs atrodas senā ēkā, kas kādreiz piederējusi ebrejiem. Kopš pirmās Latvijas Republikas laikiem
un līdz šim laikam tur atradās pagasta pārvalde.

A

tkal skan tīras un skanīgas balsis, kuras bija ļoti populāras pirms
gadu desmitiem. Sieviešu ansambļa „Zabava” dalībnieces debitēja
šajos svētkos, un viņām izdevās saglabāt ne tikai savu talantu, bet arī dvēseles jaunību.

T

rīs muzikālajām vadītājām izdevās īstenot Ērikas Gabrusānes ideju un izveidot triju pagastu - Piedrujas, Indras un Robežnieku - sieviešu kori.
Šis priekšnesums kļuva par koncerta „rozīnīti”.
atram
cilvēkam ir vieta,
kur viņš gribētu atgriezties.
Par to savās
dziesmās atgādināja trio:
Jeļena Račicka, Edīte un
Edgars Lukšas.

K

G

čicka.

an vietējo iedzīvotāju vidū, gan sieviešu vokālā ansambļa „Daugaviņa” dziesmās skan dažādas valodas. Kolektīvu vada Jeļena Ra-

„B

ieži notiek
tā, ka mēs
pazīstam cilvēku, bet
nezinām, ar ko viņš
aizraujas. Šajā izstādē ir apkopoti vietējo
meistaru darbi - no
pagātnes laikiem līdz
mūsdienām,” rokdarbnieku izstrādājumus,
kā arī vietējo lauksaimniecības produkciju prezentēja noformētāja Ņina Vasiļjeva.

T

erēzes un Pjotra Šakeļu ģimenes duetam skatītāji ne tikai aplaudēja, bet arī dziedāja līdzi, ar kājām piesita takti mūzikai un
skandēja „Bravo!”.

K

leotilda Lavrenova - bijušās kolhoza aģitbrigādes aktīva dalībniece, kādreiz aģitbrigāžu skatē viņa ieguva 2. vietu Latvijā.

Elvīra Škutāne, autores foto
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AULEJAS PAGASTS

Par savas dzimtās vietas dzimšanas datumu aulejieši uzskata 1599. gadu, kad Auleja pirmo reizi minēta
vēsturiskajos avotos.
Gāja gadsimti, mainījās paaudzes, pārveidojās tikumi, cits citu nomainīja vadītāji, bet cilvēki šajā ezeriem bagātajā zemē visos laikos bija strādīgi, ticīgi, ar savu īpašo dzīvesziņu.
Arī mūsdienās šis autentiskais pagasts spēj saglabāt savas vērtības - senču tradīcijas, valodu un kultūru.

A

lejas pamatskolā, kura pēc trim gadiem svinēs savu 110. gadadienu, mācās 34 skolēni un strādā 11 skolotāji. Pedagogi apliecina: „Mums nav tādu skolēnu, kuriem nav talantu, visi mūsu bērni dzied
un dejo.”

T

ālajā 1940. gadā Aulejas iedzīvotājas, kas nevarēja iedomāties savu dzīvi bez dziesmas, izveidoja etnogrāﬁsko ansambli, kuru tā arī nosauca – „Aulejas sievas”. Pašlaik, pārņemot meistarību no vecākajām
paaudzēm, senas tradīcijas saglabā un turpina jau trešais kolektīva sastāvs. „Aulejas sievas” pastāv jau vairāk
nekā 70 gadu, un tajā vairāku gadu garumā darbojās 27 dalībnieces.

A

ulejas un Kombuļu pagastu pārvaldes vadītājs, mednieku kolektīva vadītājs, z/s „Dievlodziņi” īpašnieks, dažādu sabiedrisko
organizāciju valdes loceklis.
Kas Aivaram Umbraško ir visdārgākais viņa dzīvē? „Sieva!” ne mirkli neaizdomājoties, atbild pagasta galva.
Viņa palīdzes pagasta pārvaldē ir Ināra Kučāne un Zinaīda Pikmane.
Zinaīda nesen atgriezās savā dzimtenē un strādā vietējā bibliotēkā. Pēc
pirmā acu uzmetiena šķiet, ka viņa ir klusa, mierīga un kautrīga sieviete, taču īstenībā viņa ir ļoti aktīva un strādīga, viņai vienmēr ir daudz
interesantu ideju.

K

V

isaktīvākā un visjautrākā, viņai ir visjaukākais smaids un visgaršīgākās „kļockas” - Janīna Dzalbe
uzcienāja ar savu kulinārijas šedevru visus pasākuma dalībniekus.

4.MAIJĀ NO PLKST.9.00 KRĀSLAVĀ
PAVASARA GADATIRGUS
Stādi un lauku labumi tirgus laukumā Ostas ielā,
amatniecības un daiļamata meistaru
izstrādājumi M.Tirgus ielā.
Aicinām stādu un ziedu audzētājus,
dārza dizaina un citu dārzam noderīgu lietu,
amatniecības izstrādājumu un lauku labumu tirgotājus.

lātesošo vidū
nebija neviena
cilvēka, kas nav
ciemojies viesmīlīgajās „Lejasmalās”. Šis
viesu nams ir
ļoti populārs visā
Krāslavas
novadā un arī Latgales
reģionā.
Anna Ļaksa un
viņas komanda
- Inese, Taņa un
Valentīna – šajā
pasākumā bija
ne tikai goda
viesi, viņas arī
cienāja dalībniekus ar garšīgiem
ēdieniem.
Elvīra
Škutāne
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KAPLAVAS PAGASTS
Šilovkas ezera caurspīdīgās dzīles, putnu dziedājums mežos Varnaviču apkārtnē, Daugavas loku valdzinošs skaistums, senlaiku ēkas, lauku ceļi – cik idilliska aina! No pirmā
acu skatiena šķiet, ka cilvēku dzīve Kaplavas pagastā ir mierīga, harmoniska un līdzsvarota, bet iedzīvotāji ir pieticīgi un iztiek bez pārmērībām.
Taču atslēgas vārds iepriekšējā rindkopā ir „šķiet”. Īstenībā cilvēku dzīve šeit ir ļoti aktīva un piesātināta, viņi saglabā un atjauno senas ēkas, attīra Daugavas upes krastus,
kas aizauguši ar krūmiem, asfaltē ielas un ierīko ietves, apstrādā zemi un audzē lopus,
būvē viesu mājas un popularizē Krāslavas novadu visā Latvijā. Šeit dzīvo talantīgi un
uzņēmīgi, strādīgi un ticīgi ļaudis.

D

zīvespriecīgais Pjots Juzefovičs ir mežizstrādnieks, bet dvēselē viņš ir mākslinieks, kas prot iepriecināt skatītājus ar jautrām
dziesmām.
eļena Baranovska
jau 50 gadus dzīvo
Vecbornē. Grāfu Plāteru
laiku leģendas viņa dzirdēja no savas vecmāmiņas un tagad stāsta tās
ne tikai saviem bērniem,
bet arī citiem pagasta iedzīvotājiem.
Taču viņa nav vienīgā stāstītāja Kaplavā.
Ar šo talantu un vēl ar
mākslinieces
spējām
ir apveltīta Kapitolina
Vinogradova. Kādreiz
viņas rokās nonāca baznīcas grāmatas, sieviete
aizrāvās ar novadpētniecības materiālu krāšanu.
Viņas darba rezultāts
ir vietējās pareizticīgo
baznīcas vēstures divi
biezi sējumi.

J

Č
A

etru meitu māmiņu Rasmu Lapsu un Kristīnu Rodionovu ikdienā apvieno zirgi, bet svētkos - dziesma.

ktīva un idejām bagāta ir zirgu sētas „Klajumi”
saimniece Ilze Stabulniece, kas pastāstīja par savu
„zaļo” saimniecību un parādīja slaidus ar Daugavas loku
gleznainajām ainām. Ikdienas dzīvē mēs ne vienmēr pamanām šo burvīgo skaistumu.

T

alantīgā Regīna Baranovska raksta autordziesmas
un piedalās bardu festivālos un konkursos. Sirsnīgas dziesmas par mīlestību un labestību viņas izpildījumā
atklāja pasākumu un novada prezentāciju.

„E

s pat nevarēju iedomāties, ka Kaplavas pagastā ir tik daudz talantīgu iedzīvotāju,” Krāslavas novada domes deputāts Andris Uzuls pateicās vietējiem
iedzīvotājiem par aktivitāti un atsaucību.
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No

13. Līdz 15. aprīlim Rīgā Pāvula Jurjāna mūzikas skolā notika poļu un latviešu estrādes dziesmu konkurss.
Kategorijā no 13 līdz 15 gadiem 2. vietu ieguva Krāslavas poļu
pamatskolas audzēkne GRETA BEINAROVIČA, 3. vietu ieguva
Krāslavas poļu pamatskolas audzēkneVERONIKALEVČENKO.
Kategorijā no 15-18 gadiem 1. vietu un konkursa GRAND PRIX
- Krāslavas poļu pamatskolas audzēkne RAISA JANOVIČA. Pasniedzējs - Sergejs Artemenkovs.
Krāslavas novada uz Vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkiem dosies 2 kori un 6
deju kolektīvi - Krāslavas KN sieviešu koris „Nova” (diriģente Rita Andrejeva), jauktais koris „Krāslava” (diriģente
Olga Grecka), Krāslavas KN jauniešu deju kolektīvs „Raita”
(vadītāja Valda Timule), Krāslavas KN vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Jautraviņa” (vadītājs Jāzeps Ornicāns), Krāslavas
Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Rakari” (vadītāja Valda Timule), Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Zīlēni”
(vadītāja Ingrīda Grišāne), Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju
kolektīvs „Jumis” (vadītāja Ingrīda Grišāne), Krāslavas novada Izvaltas tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Rudņa”
(vadītāja Ligita Pelnika).
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notiks no 2013. gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam.
Krāslavas, Dagdas, Aglonas komiteja ar
„Nord Trondelage Rode Kors” (Norvēģija)
atbalstu un sadarbībā ar pašvaldības iestādi „Sociālais dienests” ir saņēmusi humāno sūtījumu no Motala Atervinning
(Zviedrija).
Persona (ģimene), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavā
vai Krāslavas pagastā, palīdzību var saņemt VIENU REIZI
no 9.00 – 13.00, darba dienās Gr. Plāteru ielā 6 (Sociālā
dienesta telpās) 29., 30. aprīlī un no 7. maija līdz 16. maijam (izņemot piektdienas) TRŪCĪGAS ĢIMENES, uzrādot
derīgu izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.
alsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem ar vidusskolas
vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra gada laikā bez
maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.
2013./2014.mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez
maksas varēs apgūt kādu no 70 profesijām. Projekta mērķa
grupa ir jaunieši vecumā no 17 – 25 gadiem, kuri var būt
reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu
aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības
pasākumos, kā arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā.
Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju līdz 80 latiem.
Stipendijas lielums ir atkarīgs no sekmēm. Audzēkņiem tiek
nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā. Kvaliﬁkācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvaliﬁkācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā
apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.
ESF projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” VIAA īsteno jau ceturto gadu.
Vairāk informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā
„VIAA īstenotie projekti ”, www.niid.lv.
alsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka
š.g. 10.maijā plkst.11.00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā
arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un
tā centrālā vadības pults darbībā.
Atgādinām, ka, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
askaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem pavasarī aizliegts iegūt līdakas to nārsta laikā no 1. marta līdz 30.
aprīlim. Ņemot vērā to, ka līdaku nārsta laiks ir atkarīgs no
meteoroloģiskajiem apstākļiem (no gaisa un ūdens temperatūras un ledus stāvokļa), kas šī gada pavasarī patstāvīgi zemo
gaisa temperatūru un biezās ledus segas ūdenstilpēs dēļ nav
labvēlīgi zivju nārstam, Zemkopības ministrija nolēma noteikt līdaku makšķerēšanas papildu aizlieguma periodu.
Zemkopības ministrija nosaka Latvijas Republikas ūdeņos, izņemot ūdeņos, kas tiek izmantoti specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai, līdaku makšķerēšanas
papildu aizlieguma periodu 2013. gada pavasarī no 1. maija
līdz 10. maijam.
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Palu laiks Krāslavā. Elvīras “Skutānes foto

aktuālā informācija

Informācija par kūlas ugunsgrēkiem
Ik pavasari ugunsdzēsēji dzēš simtiem kūlas ugunsgrēku. Diemžēl daudzi iedzīvotāji uzskata, ka tas nav
nekas nosodāms, nav bīstams. Kūlas
dedzinātāji ne vien nodara postījumus
dabai, bet arī apdraud savu un līdzcilvēku dzīvību un īpašumu. Ik gadu
ugunsgrēkos tiek nopostītas ēkas, tajā
skaitā ne vien dārza mājiņas vai šķūnīši, bet arī dzīvojamās mājas.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama un aizliegta:
Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku
īpašumus, veselību un dzīvību.
Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē,
degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt.
Pirmie kūlas ugunsgrēki norit nelielās platībās, zemei un pērnā gada
zālei kļūstot sausākai, uguns izplatība
paātrinās un degšanas platības strauji
pieaug.
Kūlas ugunsgrēku skaitam un platībām pieaugot, sākas arī pirmie mežu
ugunsgrēki.
Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās
vietās, kur nav sakopts, rudenī nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana - tas
nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas. Turklāt
neapsaimniekoti ir ne vien lauki, bet
arī daudzviet ir nesakoptas pilsētu teritorijas.
Ik gadus daudz kūlas ugunsgrēku
reģistrēts arī pilsētās. Kaut gan, salīdzinot ar lauku rajoniem, pilsētā
izdeg daudz mazākas platības, šie
ugunsgrēki ir ļoti bīstami, jo apbūve
ir daudz blīvāka, un kūlas ugunsgrēki
apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus
u.c. pilsētas objektus. Ugunsgrēku re-

zultātā tiek piedūmota un piesārņota
pilsētas teritorija.
Kūlas ugunsgrēku skaits katru gadu
ir atkarīgs no dabas apstākļiem un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un līdz
ar to kūlas ugunsgrēku „sezona” nav
ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav lietus un
ir vēss, pērnā gada zāle kļūst aizvien
sausāka un kūlas ugunsgrēkus izraisa
ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī
nevīžīgi autobraucēji, kuri, braucot pa
ceļu, izmet pa logu nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina sauso
zāli.
Kūlas dedzināšana nodara būtisku
kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai
daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Vislielākais ļaunums tiek
nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās
un vēlu pavasarī vai pat vasarā, kad
ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki,
izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas.
Turklāt dedzinātas tiek arī putniem
nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru un
upju palienes.
Pēc sausās zāles nodedzināšanas
zeme nepaliek vērtīgāka un auglīgāka.
Kūlas dedzināšana samazina sugu
daudzveidību un tā vienkāršojas.
Dedzināšanas rezultātā virsroku gūst
dažas bieži sastopamas graudzāles ar
stipru sakņu sistēmu, kas sāk dominēt
agrākās sugu daudzveidība vietā. Tās
rezultātā izzūd retās vai tikai dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas, bet
dedzināšana, sadegot organiskajām
vielām, rada arī mēslošanas efektu,
kas dabiskai pļavai nav vajadzīgs.
Kūlas dedzināšanas dēļ samazinās
sugu daudzveidība, kas attiecīgi mazina dabas estētisko skaistumu - dabā

izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko rada ﬂoras un faunas daudzveidīgums. Latvijas krāšņie un sugām
bagātie zālāji nav veidojušies dedzināšanas rezultātā, un augu un dzīvnieku sugas nav pielāgojušās degšanai.
Kūlas dedzināšana nav veids, kā cīnīties pret ērcēm! Lai gan daļa ērču
sadeg, taču to skaits nav liels, jo zāle
vēl nav izaugusi, un lielākā daļa no
ērcēm vēl nav aktīvas.
Kūlas dedzināšana nav senlatviešu
tradīcija. Senajos ticējumos un lauksaimniecības aprakstos nav liecību,
ka tā būtu pašmāju tradīcija. Turklāt
bieži tiek pat pieminēts, ka zāles pat
trūcis. Latviešiem savs zemes gabals
bija svēts un tas tika izmantots pilnībā
un apkopts rūpīgi, līdz ar to pavasaros
uz laukiem sausās zāles nebija. Kūlas
dedzināšana Latvijā sākās Padomju
laikos, to ieviesa iebraucēji. Krievijā
un Ukrainā, kur bija plašas un neapkoptas zemes platības, tika dedzināta
kūla.
VUGD informēs Lauku atbalsta
dienestu par kūlas degšanas vietām.
Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk
labvēlīgo apvidu maksājums.
*
*
*
Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības
prasību pārkāpšanu – ﬁziskajām personām uzliek naudas sodu no 20 līdz
100 latiem, bet juridiskajām personām – no 200 līdz 1000 latiem. Par
kūlas dedzināšanu – uzliek naudas
sodu ﬁziskajām personām no 200 līdz
500 latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm.

paziņojumi
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,6193 ha platībā,
nedzīvojama ēka (bijušais bērnu dārzs) 1135,4 m2 platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 223 m2 (kadastra numurs
6064 004 3018) Dārzu ielā 1, Izvaltā, Izvaltas pag. Krāslavas nov.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 5100,00 (pieci tūkstoši viens simts lati), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 510,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab.,Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2013. gada 18.jūnijam (plkst. 12.00). Izsole notiks 2013. gada 18.jūnijā plkst.
14.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764.
*
*
*
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Veselības avots”– zemes gabals
0,6998 ha platībā, nedzīvojama ēka 124,9 m2 platībā un divas palīgēkas ar kopējo platību 51,6 m2 (kadastra numurs 6084
003 3017) Piedrujā, Piedrujas pag., Krāslavas nov..
Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti lati), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 380,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2013. gada 18.jūnijam (plkst. 12.00). Izsole notiks 2013.gada 18.jūnijā plkst.
15.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764.
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sports
„LĀSES KAUSS 2013” SKOLU KOMANDĀM
Krāslavas Valsts ģimnāzija šogad pirmo gadu
pieteica savas volejbola
komandas dalībai „Lāses
Kausā” – valstī jau 12. gadu
tiek organizētas sacensības
volejbolā 8. – 12. klašu skolēniem 4 grupās: zēniem un
meitenēm jaunākajā un vecākajā grupā. „Lāses Kauss”
ir vienas no populārākajām
volejbola sacensībām skolu
jauniešiem Latvijā.

No 16.aprīļa Krāslavas pils staļļos (Amatu māja)
skatāma Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņu darbu izstāde - veltījums pilsētas 90 gadu
jubilejai „Māksla zem putna spārna”. Labāko darbu autori tiks apbalvoti 4.maijā, pasākuma „Cildens mans novadiņš” ietvaros.

5.maijā plkst.10.00 Krāslavas kultūras namā Krāslavas novada bērnu sadziedāšanās svētki.
Piedalās pirmsskolas vecuma bērni no Izvaltas pamatskolas,
Varavīksnes vidusskolas, PII „Pienenīte” un PII „Pīlādzītis”

6. maijā plkst.15.00 Krāslavas kultūras namā
notiks senioru balle,
kas ir veltīta Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai.

Sacensībām ir divi posmi - atlases sacensības, kas notiek visā
Latvijā, un ﬁnālsacensības, kur
piedalās labākās komandas no
Latvijas pilsētām un novadiem.
Finālsacensības tradicionāli tiek
organizētas Rīgā, Olimpiskajā
Skonto hallē, un ir kļuvušas par
volejbola svētkiem, jo paralēli
volejbola sacensībām, kas vienlaicīgi notiek uz 16 laukumiem,
bērniem un jauniešiem ir iespēja
pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs.
Šogad pirmo reizi ﬁnālsacensību
atklāšanā un nomināciju apbalvošanā piedalījās valsts prezidents
Andris Bērziņš.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā
tika izveidotas 20 komandas – 4
pamatskolas un 16 vidusskolas
grupā, vairāk kā 130 skolēni piedalījās izspēlē par iekļūšanu ﬁnālsacensībās.
7. un 14.martā Dagdas vidusskolā notika 1.posma sacensību
turnīrs volejbolā „Lāse -2013”
Dagdas un Krāslavas novadu vispārizglītojošām skolām.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.
-12. klašu grupā stiprākās zēnu un
meiteņu komandas ierindojās 3.
un 4. vietā, zaudējot Dagdas un
Ezernieku vidusskolu komandām.

Jāatzīmē, ka spēles šajā vecuma
grupā bija ļoti līdzīgas. Komandas
spēlēja punkts punktā un uzvarēja
tās komandas, kuras mazāk kļūdījās servēs un bija spēcīgākas aizsardzībā.
8.- 9. klašu grupā mūsu skolas
zēnu abas stiprākās komandas
ierindojās 4. – 5. vietā, zaudējot
Ezernieku, Krāslavas pamatskolas
un Dagdas vidusskolas komandām. Mūsu skolas meiteņu komanda svinēja uzvaru, sīvā cīņā
apspēlējot Krāslavas pamatskolas
konkurentes un izcīnīja tiesības
braukt uz „Lāses Kauss” ﬁnālspēli
Rīgā.
Kā ik gadu „Lāses Kausa” ietvaros tika vērtētas skolu komandas,
skolu treneru darbs trīs nominācijās, viena no tām - skolā visvairāk
izveidoto komandu skaits. Šajā
nominācijā mūsu skola ieguva 3.
vietu un tika apbalvota ar piemiņas kausu, 10 oﬁciālām volejbola
bumbām „Molten” un piena produkciju „Rasa”.
Mūsu skolas 8. - 9.klašu meiteņu komanda (Baiba Silava,

Laima Liepiņa, Jana Kitoka, Rita
Zuboviča, Laura Gutāne, Jana
Lukjanska, Solvita Ekmane, Viktorija Voitkūna) ﬁnalspēlēs Rīgā
sacentās ar Preiļu 1. pamatskolas,
Aknīstes pamatskolas, Aizputes
pamatskolas, Limbažu 3. vidusskolas, Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas
un Kandavas internātskolas komandām. Nebija viegli, jo pretinieču komandas bija stiprākas,
vairāk trenējušās, tāpēc izdevās
uzvarēt tikai Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas komandu. Meitenēm tā ir
laba pieredze un motivācija turpināt trenēties. Pateicamies Krāslavas pilsētas novada domei un
priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam personīgi par transporta
nodrošinājumu, KV ģimnāzijas
direktoram Jānim Tukānam, meiteņu vecākiem par sniegto atbalstu, gatavojoties sacensībām.
Natālija Raudive,
Dmitrijs Duškins,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
sporta skolotāji

Piedalās viesi no Daugavpils. Lūdzam paņemt līdzi groziņu.
Krāslavas novada pensionāru biedrība atgādina,
ka 25.maijā Krāslavā notiks tautas deju festivāls
„Latvju bērni danci veda”,
kurā piedalīsies Latvijas skolēnu tautas deju kolektīvi.
Aicinām visus Krāslavas pilsētas iedzīvotājus - izrotāsim pilsētas
ielas un māju balkonus, iestādīsim puķes un sakārtosim zālienus и
apstādījumus!
Krāslavu dēvē par Latgales Šveici - pierādīsim, ka tā ir taisnība!

10.maijā plkst.19.00 Krāslavas kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīva

„Jautraviņa”

20 gadu jubilejas koncerts

2013.gada 11.maijā tradicionāli Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē
notiks Krāslavas novada
kausa izcīņa volejbolā sievietēm. Aicinām piedalīties
ne tikai Krāslavas novada
komandas, bet arī komandas no tuvējiem novadiem.

Krāslavas Sporta skola izsludina uzņemšanu

Pirmsskolas grupa - 2007.-2009. dz.g. zēni,
skolēni – 2001.-2002. dz.g. zēni,
jaunieši - 1996. dz.g. un vecāki.
Т. 29641015.
E-pasts: skkraslava2013@inbox.lv

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLA AICINA
4.MAIJĀ
PIEDALĪTIES MASU SKRĒJIENĀ
APKĀRT KRĀSLAVAI
Vecuma grupas:
2002.g.dz un jaunāki zēni un meitenes,
2000.-2001.g.dz. zēni un meitenes,
1998.-1999.g.dz. zēni un meitenes,
1996.-1997.g.dz. jaunieši un jaunietes,
1974.-1995.g.dz. vīrieši un sievietes,
1973.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes.
5 km skrējienā var piedalīties visi skrietgribētāji,
saņemot starta numuru sacensību vietā sekretariātā,
18.novembra laukumā plkst.8.45 – 9.20.
Katrs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.

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

futbola sekcijā

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Kopējais starts plkst.10.00 Rīgas ielas 36 un 18.novembra laukuma krustojumā.
Visi distanci beigušie dalībnieki saņems saldumu
balvas.
1.-6.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar diplomiem.
1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām.
Katras grupas uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu.
Informācija pa t.65622722, 65622724.

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

