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Šai Ziemassvētku naktī,
Kad svecītes mirdz,
Visu, kas sakāms,
Saki no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot,
Piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem 
Daudz labākiem kļūt.
Jau ceturto gadu Krāslavas pa-

matskolas sākumklašu kolektīvs 
pulcējas kopā, lai kopīgiem spē-
kiem veidotu Ziemassvētku pasā-
kumu.

Arī šogad pēdējās mācību die-
nas vakarā, 21.decembrī, aicinā-
jām vecākus uz pasaku „Kaķīša 
dzirnavas”, kurā piedalījās 1. – 
4.klašu skolēni. Tā ir pasaka, kura 
liek katram ieskatīties sevī un pa-
domāt par pamatvērtībām. Bērnu 
atsauksmes parādīja, ka ir vaja-
dzīgas pasakas, kuras liek domāt, 
uzņemties atbildību, nebaidīties 
mācīties sadarboties, būt atvērtam 
un izpalīdzīgam. Pasaku iestudēja 
skolotāja Anita Teiviša ar skolotā-

ju Zigrīdas Beinarovičas, Everitas 
Eisakas, Ināras Mukānes, Daces 
Samsonovičas, Irēnas Jakoveles, 
Valentīnas Gekas, Intas Beikules, 
Ināras Krutes, Aleksandra Bogini-
ča, Ilonas Aprupes, Janīnas Sam-
sanovičas un Skaidrītes Gaspero-
vičas līdzdalību.

Pasakā darbojās Emīls Grišāns 
(kaķītis), Reinis Koroševskis 
(melnais runcis), Jurgita Rima, 
Dana Sosnāre, Gunita Upeniece 
(kaķīša meitas), Dairis Gasperovi-

čs, Alekss Juhna, Jānis Kumpiņš 
(3 runči), Jēkabs Guba (ķēniņš), 
Milena Timergalejeva (princese 
Ilzīte), Rihards Sitniks (pavārs), 
Anna Guba, Dominika Stivriņa 
(teicējas). Pasakā dejoja un dzie-
dāja 1.a klases, 1.b klases, 2.a 
klases, 2.b klases kolektīvi, balles 
deju skolas dalībnieki, 3.a klases 
kolektīvs, popgrupa „Podziņas”, 
zēnu koris „Bundzinieki” un 
Alekss Juhna.

Paldies visiem skolotājiem 

un tehniskajam personālam par 
ieguldīto darbu pasakas sagata-
vošanā, skolēniem – aktieriem, 
dejotājiem un dziedātājiem par 
uzņēmību, centību un drosmi, lai 
viss iecerētais izdotos un vecā-
kiem par atbalstu pasakas tapšanā. 
Visiem kopā mums izdevās!

Janīna Samsanoviča, 
Krāslavas pamatskolas 

direktora vietniece,
Jura Rogas foto

„KAĶĪŠA DZIRNAVAS” KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

Dzimšana 2016. gadā 
2016. gadā Krāslavas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā reģistrēts 101 jaundzimušais: 
54 meitene un 47 zēni.

Visvairāk jaundzimušo reģistrēts: janvārī – 
11, februārī – 11, aprīlī – 11 un septembrī – 11. 
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts oktobrī - 5.

Laulībā dzimuši 53 bērni.  Atzīta paterni-
tāte 42 jaundzimušajiem. Nav ieraksta do-
kumentos par bērna tēvu 6 bērniem.

Pirmie bērni dzimuši 41 māmiņai, otrie 
bērni – 30 māmiņām, trešie – 20 māmiņām, 
ceturtais bērns – 4, piektais – 1 māmiņai, 
sestais - 3, septītais bērns – 1 māmiņai, des-
mitais – 1 māmiņai.

 Bērnu vecāku vecums:
                    mātes                  tēvi
18-20 gadi        12    2
21-25 gadi        20  17
26-30 gadi        31  20
31-35 gadi        19  30
36-40 gadi        16  14
41-45 gadi          3    8
46-50 gadi          -    3
51-55 gadi                 -                     -
56-60 gadi                 -                     -
61-65 gadi                   -                       -
66-70 gadi                    -                      1                                

Bērnu vārdi
Meitenēm: trīs Sofi jas, trīs Alises, trīs 

Ksenijas un trīs Dominikas, divas Darinas, 
divas Emīlijas, divas Alisas, divas Aman-
das, divas Evelīnas, divas Anastasijas, di-
vas Valērijas un divas Annas, pārējie vārdi -

Aleksandra, Valērija, Madara, Amina, 
Samanta, Jelizaveta, Karina, Emilija, Ad-
riana, Viktorija, Grieta, Airisa, Kristiāna, 
Sabrīna, Alina, Eleanna, Sofja, Polina, Mi-
lana, Jekaterina, Jaroslava, Arīna, Amalija, 
Darja, Evita, Emili un Melānija.

Zēniem: pieci Ņikitas, trīs Aleksandri, 
divi Reiņi, divi Kirili, divi Davidi un divi 
Marki, pārējie vārdi – Vladislavs, Harijs, 
Ramirs, Gustavs, Deivis, Viesturs, Matvejs, 
Arturs, Intars, Valters, Rostislavs, Jelisejs, 
Deniss, Aldis, Valērijs, Arvīds, Oskars, 
Alekss, Domeniks, Artūrs, Maksims, Niki-
ta, Danils, Armands, Edgars, Sergejs, Da-
niels, Vadims, Artjoms un divi vārdi Mak-
sims Gabriels un Davids Antons.

Laulības 2016. gadā
Krāslavas novadā reģistrētas 74 laulības: 

68 laulības noslēgtas Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, 2 laulības Priedaines 
Romas katoļu draudzē, 1 laulība Krāslavas 
Romas katoļu baznīcā, 2 -  Izvaltas Romas 

katoļu draudzē un 1 laulība  - 7. dienas Ad-
ventistu  draudzē.

8 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Al-
bānija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva).

Pirmo reizi laulībā stājušies 53 vīrieši un 
47 sievietes, otro reizi – 19 vīrieši un 23 
sievietes, trešo reizi – 1 vīrietis un 4  sievie-
tes, ceturto reizi -  1 vīrietis.

Laulības slēdzēju vecums:
    vīrieši         sievietes
18-20 gadi   1  5
21-25 gadi 13                       18
26-30 gadi 22              17
31-35 gadi 13              11
36-40 gadi   4              12
41-45 gadi   8  4
46-50 gadi   2  -
51-55 gadi   4  2
56-60 gadi   2  3
61-65 gadi   3  1
66-70 gadi   1  1
71-75 gadi           -                         -
76-80 gadi           1                        -

Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
57 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvār-

du pēc vīra uzvārda, 2 pāri - pēc sievas uz-
vārda, 12 pāri palikuši katrs savā uzvārdā, 1 

gadījumā līgava un līgavainis izvēlējās du-
bultu uzvārdu, 2 gadījumos līgava pievieno 
vīra uzvārdu, iegūstot dubulto.

Visvairāk laulību noslēgts jūlijā - 16, jū-
nijā – 13 un augustā - 12. Vismazāk: de-
cembrī - 1.

Miršana 2016. gadā
2016. gadā Krāslavas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā reģistrēti 314 miršanas gadī-
jumi – 141 vīrieši un 173  sievietes.

Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts 
jūnijā – 34, martā – 33, janvārī – 30. 

Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts 
jūlijā - 19.

Miršana pēc vecumiem:
                  vīrieši            sievietes
no 0 līdz 18              -                      1
no 19 līdz 30         1                     -
no 31 līdz 40            4    1
no 41 līdz 50         5    4
no 51 līdz 60       19    9
no 61 līdz 70       30   13
no 71 līdz 80       41   61
no 81 līdz 90       38   70
no 91 līdz 95         2                    11
no 96 līdz 100          1     2
no 101                       -                      1
Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa

2016. GADĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ PIEDZIMA 
54 MEITENES UN 47 ZĒNI
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PAZIŅOJUMS
Krāslavas novada bāriņtiesa atgādina visiem rīcībnespējīgo per-

sonu aizgādņiem, nepilngadīgo bērnu aizbildņiem un bērnu ne-
kustamo īpašumu pārvaldītājiem – pamatojoties uz spēka esošo li-
kumdošanu, līdz 2017. gada 1. februārim jāiesniedz bāriņtiesā pēc 
dzīves vietas gada atskaites. Neskaidrību gadījumā i nformācija pa 
tālruni 65623319. 

2017. gada 3. janvārī no-
tika Administratīvās komi-
sijas kārtējā sēde, kurā tika 
izskatītas 6 administratīvo 
pārkāpumu lietas:

- par dzīvesvietas nedeklarēša-
nu E.J., dzim.1973.g., tika izteikts 
brīdinājums; 

- par bērnu aprūpes pienākumu 
nepildīšanu, atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikša-
nas, I.A., 1974.g., tika uzlikts nau-

das sods 210 EUR apmērā;
- par iekšējās kārtības noteiku-

mu neievērošanu izglītības iestādē 
K.A., dzim.2000.g.,  tika uzlikts 
naudas sods 20 EUR apmērā;

- par apzināti nepamatotu polici-
jas izsaukšanu Ē.U., dzim.1963.g., 
un R.M., dzim.1992.g., tika uz-
likts naudas sods 35 EUR apmērā 
katram;

- par ceļu vai to kompleksā ie-
tilpstošo būvju bojāšanu, iznīcinā-

šanu, piegružošanu, piesārņošanu, 
iznīcināšanu vai aizsprostošanu 
A.S., dzim.1950.g., tika uzlikts 
naudas sods 70 EUR apmērā.

Viena administratīvā pārkāpu-
ma lieta tiek pārcelta izskatīša-
nai uz nākamo sēdi, kas notiks 
2017. gada 7. februārī plkst.13:00 
Krāslavas novada domē (Rīgas 
ielā 51, Krāslavā).

Sākot ar 2017. gada 2. janvāri uzņēmumi, 
kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbī-
bu Latgales reģionā, var pieteikties uz no-
dokļu atlaidēm Latgales speciālajā ekono-
miskajā zonā (Latgales SEZ). 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) iniciatīvas 2016. gada laikā no-
tika intensīvs darbs par papildu atbalsta instrumenta 
izveidi Latgalē, kas ļautu šim kultūrvēsturiskajam 
novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģio-
niem. Ikvienas teritorijas attīstības pamats ir cieši 
saistīts ar uzņēmējdarbības vides attīstību, tāpēc, 
lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot 
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai 
un jaunu darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales 
plānošanas reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas likumprojekts, ko Saeima galīga-
jā lasījumā atbalstīja 2016. gada 19. maijā. 

Latgales plānošanas reģions laika periodā no Lat-
gales SEZ likuma apstiprināšanas līdz faktiskai tās 
darba uzsākšanai 2017. gada 2. janvārī, ir veicis ap-
jomīgu darbu dokumentācijas izstrādē un saskaņoša-
nai Latgales SEZ darbības nodrošināšanai.

Lai uzsāktu LSEZ darbu, Latgales plānošanas 
reģiona Attīstības padome izveidoja Latgales SEZ 
pārvaldi, kas sastāv no Uzraudzības komisijas un iz-
pildaparāta. Atbilstoši Latgales SEZ nolikumam, tika 
sasaukta pirmā Uzraudzības komitejas sēde, kas no-
tika 2016. gada 28. decembrī Rīgā. Sēdē piedaloties 
Latgales pašvaldību vadītājiem (A.Gendele - Ludzas 
novada dome, G.Upenieks - Krāslavas novada dome, 
J.Lāčplēsis - Daugavpils pilsētas dome, A.Vaivods-
Līvānu novada dome, M.Švarcs - Rēzeknes novada 
dome), kā viens no pirmajiem uzdevumiem tika ap-
stiprināta dokumentu pakete, kas nepieciešama, lai 
uzņēmēji varētu pretendēt uz nodokļu atlaidēm Lat-
gales SEZ teritorijā. 

Atšķirībā no citām Latvijas  speciālām ekonomis-
kām zonām, Latgales plānošanas reģiona ietilpstoša-
jās pašvaldībās nav noteikta katras maksimālā terito-
rijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt piešķirts 
SEZ statuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē 
paredzēta līdz 72 735 ha, jeb 5% no reģiona koppla-
tības. Lai teritoriju platību noteikšanas process būtu 
elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides 

pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās  teritorijas 
var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši 
uzņēmuma ieskatiem un vajadzībām. LSEZ teritoriju 
robežas apstiprinās VARAMб balstoties uz Latgales 
SEZ pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.

Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde ir tiesīga anulēt 
šīs zonas statusu konkrētai teritorijai, ja LSEZ pār-
valdes noteiktajā termiņā pēc SEZ statusa piešķir-
šanas teritorija nav piemērota komercdarbības veik-
šanai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, 
attiecīgajā pašvaldībā nav radīta labvēlīga ietekme 
un nav ekonomiskās atdeves vai arī gada laikā pēc 
lēmuma par SEZ iekļaujamo pašvaldības teritoriju 
starp Latgales SEZ pārvaldi un kapitālsabiedrību nav 
noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā 
teritorijā.

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodok-
ļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma no-
dokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 
80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā 
ar likumu „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un 
specializētajās ekonomiskajās zonās”.

Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo 
nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, 
piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti 
veiktajiem ieguldījumiem: 35 % – kapitālsabiedrība 
atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība; 45 % – 
kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitāl-
sabiedrība; 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategori-
jai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.  

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 
45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma 
nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaižu kopsummai.

Saskaņā ar likumu „Par nodokļu piemērošanu 
brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās” 
atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi: „materiālie ie-
guldījumi” - ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas; 
„nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegū-
šanai un tehnoloģiju apgūšanai.

Informāciju sagatavoja:
Oskars Zuģickis,

Latgales plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciālists

 LATGALES UZŅĒMĒJIEM PIEEJAMI 
NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

Nesen Krāslavā (Baznīcas ielā 1) 
tika atvērts mājražotāju tirgus „Jāņu-
pīte”. Tirgū var iegādāties mājražo-
šanas produkciju, kas ir izgatavota 
Krāslavas novadā: žāvēti gaļas un 
zivju izstrādājumi, siers, maize, linu 
un kaņepju eļļa, medus, zāļu tējas, kā 
arī daudzveidīgi konditorijas izstrā-
dājumi. 

Ideja piedāvāt krāslaviešiem ie-
spēju iegādāties mājražotāju pro-
duktus vienuviet ir radusies Lonijai 
Jakovelei - konditorijas izstrādājumu 
meistarei. 

Lonija pastāstīja: „Pēc dalības 
Krāslavas novada tūrisma informāci-
jas centra organizētajā braucienā pa 
Igauniju, es atgriezos ar ideju atrast 
Krāslavā kādu vietu, kur iedzīvotāji 
varētu pirkt vietējo produkciju. Igau-
nijā visos veikalos - gan lielos, gan 
mazos – pirmajos plauktos ir vietējie 
mājražošanas produkti, un jau tālāk 

– importa preces. Aicinām vietējos 
mājražotājus pievienoties mums!”

Aktīvākie mājražotāji plāno nā-
kotnē paplašināt produkcijas sorti-
menta klāstu un siltajā gada periodā 
izmantot pagalmu blakus ēkai, kur 
var realizēt dārzeņus, ko audzē vie-
tējie dārzkopji. 

Mājas kūpinājumu ražotāja Dina 
Skudra: „Mēs aicinām visus mājra-
žotājus sadarboties. Ja jums pašiem 
nav laika, lai realizētu savu produk-
ciju, tad var atstāt to šeit, lai varētu 
pārdot. Ceram , ka krāslavieši novēr-
tēs un atbalstīs mūsu iniciatīvu!”

Tirgus atrodas ēkā, kas pieder 
Krāslavas Romas katoļu baznīcai, 
un mājražotāji ir pateicīgi draudzes 
prāvestam Eduardam Voroņeckim 
par atbalstu.

Mājražotāju produkciju var iegā-
dāties piektdienās un sestdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PĒC MĀJRAŽOTĀJU PRODUKTIEM – UZ „JĀŅUPĪTI”!

PAŠVALDĪBA SPIESTA CELT 
MAKSU PAR ATKRITUMIEM

Krāslavas novada domes ārkārtas sēdē apstiprināta jau-
na sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - 98,35 
EUR (bez PVN). Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas li-
kumu, novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā” 
un šī gada 15. decembrī Saeimas pieņemtā likuma „Grozījumi Dabas 
resursu nodokļa likumā”, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī un no-
saka dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu jeb tautā saukto tarifu 
par atkritumiem veido trīs pozīcijas. Divas no tām paliek nemainīgas: 
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu un Sabiedrisko pakalpojumu regula-
tora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos. Domes lēmums skar tikai to pozīciju, kuru izmainīja valsts, 
proti, dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, kas līdz šim bija 12,00 EUR/t (bez PVN), tagad 
būs 25 EUR/t (bez PVN). Tādejādi sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksa, kas agrāk bija 85,35 EUR/t (bez PVN), tagad būs 98,35 
EUR/t (bez PVN).

Pašvaldības daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko SIA „Krāslavas 
nami”, rēķins pieaugs par aptuveni 22 eirocentiem (bez PVN) uz vienu 
deklarēto personu dzīvoklī. Privātā sektora namu īpašnieki izmaiņas var 
noskaidrot, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju.

Jau zināms, ka dabas resursu nodoklis pieaugs arī nākamajos gados, līdz 
ar to iedzīvotājiem nopietni jāpievēršas atkritumu šķirošanai un jāizmanto 
iespējas, kas jau pilsētā ir – konteinerus konkrētiem atkritumu veidiem.

No 1. janvāra lotē „Krāslava”
sabiedriskā transporta  pakalpojumus 

sniegs SIA „Daugavpils autobusu parks”
Pamatojoties uz Autotransporta direkcijas izsludinātā konkursa par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos marš-
rutos rezultātiem, no 2017. gada 1. janvāra pasažieru pārvadājumus lotē 
„Krāslava” nodrošinās SIA „Daugavpils autobusu parks”. Plānots, ka 
no nākamā gada maršruti, kas ir iekļauti šajās lotēs, tiks apkalpoti ar 
jaunākiem autobusiem, tiks uzlabota pakalpojuma kvalitāte un pasažie-
ru ērtības.

Lotē „Krāslava” ir iekļauti 25 maršruti ar 117 reisiem. Sabiedriskā 
transporta pakalpojumi lotē „Krāslava” tiks nodrošināti, izmantojot au-
tobusus, kuru vidējais vecums nepārsniedz 10 gadus. Autobusiem jā-
būt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai, 
transportlīdzeklī būs audiāli un vizuāli pieejama informācija par marš-
ruta pieturvietām, kā arī pasažieru ērtībām tiks nodrošināts bezmaksas 
bezvadu internets (WiFi).

Līdz 2016. gada 31. decembrim sabiedriskā transporta pakalpoju-
mus lotē „Krāslava” sniedz SIA „Daugavpils autobusu parks” un SIA 
„Robežnieki AP”, bet no 2017. gada 1. janvāra pasažieru pārvadāju-
mus veiks tikai SIA „Daugavpils autobusu parks”. Ņemot vērā, ka pēc 
2020. gada plānots veidot vienotu maršrutu tīklu visā Latvijā, līgums 
par regulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ar pārvadātājiem 
tiks slēgts līdz 2020. gada beigām.

 Zane Plone,
VSIA „Autotransporta direkcija”

SIA „DOVA“ INFORMĒ
Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, SIA 

„DOVA” aicina Krāslavas novada iedzīvotājus un juridiskās personas 
pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu. Līgumu slēgšana ir 
obligāta saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem.

Pēc iedzīvotāju lūguma līgumu pārslēgšanu varēs veikt Krāslavas 
Kultūras nama vestibilā, Rīgas ielā 26, ceturtdien, 19.01.2017., no 
plkst. 14:00 līdz 18:00, otrdien, 24.01.2017., no plkst. 09:00 līdz 13:00. 
Līguma noslēgšanai līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti (pase 
vai ID karte).

Pastāvīgi līgumu var noslēgt/pārslēgt SIA „DOVA” birojā, Indras ielā 
15, Krāslavā (pretī CSDD) vai pieteikt līguma noslēgšanu/pārslēgšanu 
mājaslapā www.dova.lv sadaļā „Klientu serviss”. Informācija - zvanot 
pa tālruni 65621012.
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Lai kliedētu publiskajā telpā izska-
nējušo nepilnīgo un bieži vien arī ne-
korekto informāciju, Valsts ieņēmumu 
dienests (turpmāk – VID) sniedz skaid-
rojumu, kādi ir nodokļu normatīvo aktu 
nosacījumi attiecībā uz naudu, kas tiek 
saņemta no radiniekiem vai citām per-
sonām ārvalstīs. Galvenokārt to nosa-
ka radniecības pakāpe ar personu, no 
kuras tiek saņemta nauda, pārskaitītās 
naudas summa un darījuma būtība. 
Ņemot to vērā, ir jārīkojas atbilstoši 
vienai no trim situācijām.  

Saņemtā nauda nav jādeklarē un iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklis nav jāmaksā

• Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista 
laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Ci-
villikuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecve-
cāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/
māsas bērni u.c), un naudas pārskatījums no ār-
valstīm tiek veikts vienas mājsaimniecības ietva-
ros un šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai 
(piemēram, ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita 
saviem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecākiem 
vai vecvecākiem). Šādā gadījumā saņemtā nauda 
nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās būtības nevei-
dojas ienākums.

Saņemtā nauda ir jādeklarē, bet iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis nav jāmaksā

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas 
pārskaitījumu saņem naudu no sava ārvalstīs 
dzīvojoša radinieka līdz trešajai pakāpei Civil-
likuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, 
bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas 
bērni u.c), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība. 

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas 
pārskaitījumu saņem naudu no ārvalstīs dzīvo-
jošas personas, kas nav viņa radinieks līdz tre-
šajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos 
vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai 
tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, lai segtu 
savus izdevumus par izglītību un/ vai medicīnu 
un ārstniecību. Lai šai naudai netiktu piemērots 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās saņēmējam ir 
jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota 
minēto izdevumu segšanai .

Taču, ja saņemtā naudas summa abos minēta-
jos gadījumos pārsniedz 4000 eiro gadā no vie-
nas un tās pašas personas, tad tā ir jādeklarē kā 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams 
ienākums, iesniedzot Gada ienākumu deklarāci-
ju par iepriekšējo gadu, tādējādi informējot VID 
par naudas izcelsmi.

Gadījumi, kad saņemtā nauda ir jādeklarē 
un iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā: 

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas 
pārskaitījumu saņem naudu vairāk nekā 1425 
eiro gadā no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas 
nav viņa laulātais vai radinieks līdz trešajai pa-
kāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār ne-
saista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), un 
saņemtā nauda netiek izlietota, lai segtu ārstnie-
cības vai izglītības izdevumus. 

Šādos gadījumos saņemtā nauda ir jādeklarē, 
iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju par ie-
priekšējo gadu, un jāsamaksā iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis 23% apmērā no tās pārsnieguma 
(no saņemtās summas atņemot 1425 eiro).

Minētajos gadījumos Gada ienākumu deklarā-
cija par 2016. gadu ir jāiesniedz laikā no 2017. 
gada 1. marta līdz 2017. gada 1. jūnijam ieskai-
tot. Plašāka informācija par iespējām iesniegt 
Gada ienākumu deklarāciju pieejama VID mā-
jaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotā-
ji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas infor-
matīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautā-
jumus rakstiski VID mājaslapā, sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Apstiprināts Āra Vanaga Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) līdzfinansē-
tais LEADER konkursā iesniegtais 
projekts, kura ietvaros tiks iegā-
dāts  galdniecības iekārtu kom-
plekts, lai varētu veikt individu-
ālos pasūtījumus  no masīvkoka 
un saplākšņa. Jaunais uzņēmējs 
attīstīs arī seno mēbeļu restaurā-
cijas pakalpojumu.  

Attīstot mēbeļu ražotni, tiks domāts 
par  videi draudzīgiem ražošanas proce-
siem un resursu efektivitāti un taupību  
mazā uzņēmumā. Projekta ietvaros tiks 
iegādāts skaidu briketētājs, kas  veiks 
gan koksnes, saplākšņa, skaidu atkritumu 
utilizēšanu, gan ekoloģiski tīra kurināmā, 
brikešu ražošanu.  

Āris Vanags saimniecisko darbību re-
ģistrēja 2013. gadā. Darbības attīstībai 
iegādājās lāzera gravēšanas griešanas ie-
kārtu un uzsāka izstrādājumu modelēšanu 

datorgrafi kā, kokgriešanu un gravēšanu, 
izgatavojot suvenīrus un dāvanas, kā arī 
veic individuālos galdniecības pasūtīju-
mus logu, krēslu un taburešu izgatavoša-
nā. 

Domājot par ilgtspējīgu uzņēmējdarbī-
bas attīstību, turpmāk viens no galvena-
jiem virzieniem Āra Vanaga darbībā būs 
tieši dažādi individuālie pasūtījumi no 
masīvkoka, bet tiks izgatavotas mēbeles 
arī no lamināta u.c. materiāliem. Gatava-
jos produktos tiks iestrādāti dekoratīvie 
elementi, pielietota atbilstoša furnitūra.  
Āra darbos būs vērojama seno tautas tra-
dīciju un kultūras mantojuma saglabāša-
na un popularizēšana: tiks ražots jauns 
produkts - pusdienu galds ar sešiem krēs-
liem. Uz krēslu atzveltnēm ar lāzergravē-
jumu tiks iegravētas senās latvju zīmes. 
Iecerēts izstrādāt lādītes ar speciāliem 
elementiem. No ļoti plāna fi niera ar lā-
zera palīdzību tiks izgrieztas seno latvju 
zīmes, kas tiks iestrādātas mozaīkā un  

noformētas uz lādītēm.  Papildus piedā-
vājums būs iespēja izmantot uzņēmuma 
mēbeļu uzstādīšanas pakalpojumus, kopā 
ar mēbeļu piegādi vai restaurāciju.  

Āra Vanaga mēbeļu ražotne balstīsies 
uz senām un stabilām mēbeļu ražošanas 
tradīcijām pēc individuālajiem pasūtīju-
miem, īstenojot tās ar mūsdienīgām teh-
noloģijām.  Masīvkoka mēbeles  – krēsli, 
galdi, soli, bufetes, virtuves komplekti 
u.c. -  taps no Latvijas priedes, oša, ozo-
la, bērza. No saplākšņa un lamināta tiks 
ražotas mūsdienīgi modernas mēbeles, 
papildinātas ar dekoriem un atbilstošu 
furnitūru, tādējādi veidojot seno mēbeļu 
un mūsdienīgi moderno mēbeļu sinerģiju.  

Īstenojot projektu, tiks izveidota jauna 
darba vieta.

Projekta kopējais fi nansējums 40 495.77 
EUR.  ELFLA publiskais fi nansējums - 28 
347.04 EUR.

GALDNIECĪBAS IEKĀRTU IEGĀDE JAUNU PRODUKTU
 UN PAKALPOJUMU RADĪŠANAI KRĀSLAVĀ

Piesaistot ELFLA LEADER fi-
nansējumu, SIA „Rems R”  īste-
nos projektu, lai sniegtu dažādu 
transportlīdzekļu mazgāšanas 
pakalpojumus. Tiks izbūvēta un 
aprīkota inovatīva pašapkalpo-
šanās automazgātava, nodroši-
not jaunu pakalpojumu vietējās 
rīcības grupas teritorijā, kas būs 
unikāls arī Latvijas līmenī.  

SIA „Rems R” būs pirmā kompānija, 
kas piedāvās pašapkalpošanās automaz-
gātavas pakalpojumus uz putu tehnolo-
ģijas bāzes. Šobrīd  Latvijā ir pieejama 
pulvera un birstes  tehnoloģija.  Šobrīd 
manuālās automazgātavas nomaina paš-
apkalpošanās risinājumi, kam klienti vis-
biežāk dod priekšroku. Uzņēmums sadar-

bībā ar starptautisku kompāniju  ieviesīs 
šo tehnoloģiju, radot pieejamību inova-
tīvajam produktam biedrības „Krāslavas 
rajona partnerība” teritorijā.  

Krāslavas novadā reģistrēti 5009 vieg-
lie transportlīdzekļi. Augot transportlī-
dzekļu skaitam, pieaug arī pieprasījums 
pēc to apkopes, tajā skaitā automazgā-
šanas pakalpojumiem. Projekta rezultātā 
auto īpašniekiem būs iespēja nomazgāt 
automašīnu 24 stundas diennaktī. Tiks 
piedāvātas piecas secīgas programmas, 
lai rūpīgi nomazgātu automašīnu un pa-
nāktu vislabāko efektu. Nepieciešamības 
gadījumā klients noteiktā laika posmā 
varēs izvēlēties un mainīt programmas 
pēc saviem ieskatiem. Klientiem tiks 
nodrošināta iespēja jebkurā brīdī apturēt 

programmu un pārslēgties uz citu, eko-
nomējot fi nanšu resursus. Tiks piedāvāts 
augstas kvalitātes turbo pašapkalpoša-
nās putekļusūcējs, ar vietu arī paklājiņu 
tīrīšanai. Inovatīvā putu tehnoloģija un 
augstas kvalitātes mazgāšanas līdzekļu 
izmantošana — tie ir iemesli, pateicoties 
kuriem pašapkalpošanās automazgāta-
va ļaus panākt lielisku rezultātu, neradot 
skrāpējumu un citu iespējamo kaitējumu 
risku, kā tas būtu, ja tiktu izmantota, pie-
mēram, birste. 

Projektā paredzēts izveidot vienu jaunu 
darba vietu.

Projekta kopējās izmaksas - 58 267 
EUR, projektā attiecināmās izmaksas - 50 
000 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais 
fi nansējums - 35 000 EUR.

PAŠAPKALPOŠANAS AUTOMAZGĀTAVAS 
BŪVNIECĪBA UN APRĪKOŠANA KRĀSLAVĀ

Jauna uzņēmējdarbības pakalpojuma attīstībai 
ar  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansējumu Kalniešu pagasta zemnieku saim-
niecība „Lielkalniņi” ieplānojusi uzbūvēt brīvdienu 
māju „Stirnkrasti”. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegti pakalpojumi brīv-
dienu mājas iznomāšanai atpūtniekiem brīvdienās, semināru un 
svinīgu pasākumu rīkošanai. Māja atradīsies pie Stirnu ezera, 
tāpēc būs iespējas iznomāt telšu vietas ezera krastā. 

Brīvdienu mājai būs trīs stāvi. Projekta ietvaros tiks izbūvēts 
pirmais stāvs ar banketu zāli, virtuvi un citām telpām. Otrajā 
stāvā būs divas istabas, halle, koridors, priekštelpa, labierīcības, 

bet mansarda stāvā būs trīs istabas un citas telpas, kas  tiks ierī-
kotas, kad pirmie divi stāvi būs pieejami apmeklētājiem. 

Plānojamās ēkas apbūves laukums būs 152 m2, ēkas kopējā 
platība - 317,80 m2. Ēkas karkass būs veidots no koka konstruk-
cijas un dabīgā akmens. Projekta ietvaros ir plānota tikai ēkas 
būvniecība. Mēbeles un inventārs tiks pirkti par saimniecības 
līdzekļiem un personīgiem līdzekļiem. 

Pašlaik saimniecībā ir viens darbinieks, savukārt, uzbūvējot 
brīvdienu māju, būs radītas divas darba vietas. 

Kopējās izmaksas - 148 582 EUR, projektā attiecināmās iz-
maksas - 64 617.66 EUR, t.sk. publiskais ELFLA fi nansējums 
- 45 232. 36 EUR.

KALNIEŠU PAGASTĀ BŪVĒS JAUNU BRĪVDIENU MĀJU

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus, kam ir idejas, vēlme un iespējas iesaistīties sa-
vas vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, 
uzlabot sociālo situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas projektu konkursam LEADER pieejas 
īstenošanas ietvaros. Nākamais konkurss tiks izsludināts no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim.

LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem sniedz augstu atbalsta 
intensitāti no 70 % līdz 90 %. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, 
savukārt 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 

Sīkāka informācija - www.kraslavaspartneriba.lv vai biedrības „Krāslavas rajona partnerība” konsultācijā 
Skolas ielā 7- 1.kab.

Zane Ločmele,
 biedrība „Krāslavas rajona partnerība” administratīvā vadītāja 

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus
 izstrādāt idejas projektu konkursam LEADER

No radiniekiem ārvalstīs
 saņemtajai naudai 

nodoklis
 netiek piemērots
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Viena no pirmajām startēja tā 

saucamā LAD Pamatpakalpoju-
mu programma, kuras ietvaros ir 
paredzēti ievērojami ieguldīju-
mi prioritāro pašvaldības grants 
ceļu uzlabošanai novada lauku 
teritorijās, kas nepieciešami lau-
ku saimniecībām uzņēmējdarbī-
bas attīstībai. Plānotais ELFLA 
fi nansējums Krāslavas novadam 
laika periodā līdz 2020. gadam ir 
2,43 miljoni eiro. 2016. gadā jau 
tika veikta Robežnieku pagasta 
ceļa „Skuķi – Blusi” un Skaistas 
pagasta ceļa „Traptišķi – Lūņi – 
Traptišķi” pārbūve. 2017. – 2018. 
gados šī pasākuma ietvaros tiek 
paredzēts veikt ceļa „Kalvīši - 
L.Gengeri - Mazie Suveizdi - Iz-
valta” pārbūvi Izvaltas pagastā, 
ceļa „Kalte - Krasnoļenka” posma 
pārbūvi Krāslavas pagastā, ceļa 
„Kombuļi - L.Zīmaiši” pārbūvi 
Kombuļu pagastā, ceļa „Meža 
Doski – Žaunerāni” pārbūvi Aule-
jas pagastā, ceļa „Vaivodi - Rusa-
kova - Indra” pārbūvi Indras pa-
gastā, ceļa „Kalnieši - Pakuliški” 
pārbūvi Kalniešu pagastā, ceļa 
„Vecborne - Kaplava” pārbūvi 
Kaplavas pagastā, ceļa „Stremki 
- Lupandi” pārbūvi Piedrujas pa-
gastā, ceļa „Pleiku apbraucamais 
ceļš” pārbūvi Robežnieku pagastā 
un stratēģiskā ceļa „St. Krāslava 
– Vilmaņi” posma pārbūvi Ūdrīšu 
pagastā. 

2016. gadā ir uzsākta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda pro-
jekta „Ceļu un citas nepiecieša-
mās infrastruktūras nodrošināšana 
darbavietu radīšanai un privāto in-
vestīciju piesaistei Krāslavas no-
vadā” īstenošana ar mērķi sakār-
tot komercdarbībai  nepieciešamo 
transporta infrastruktūru privāto 
investīciju apjoma pieaugumam 
un uzņēmējdarbības attīstībai, 
balstoties uz komersantu vajadzī-
bām. Ar Eiropas Savienības atbal-
stu projekta ietvaros tika veikta 
Raiņa un Vasarnīcu ielu Krāslavā, 
kā arī ceļa „Kalnieši – Stalti” pār-
būve. 2017. gada laikā tiks veikta 
divu Lielās ielas posmu pārbūve 
Krāslavā – no Vienības ielas līdz 
Aronsona ielai un no Spīdolas ie-
las līdz rūpnieciskas zonas apbū-
vei.

Daudzos turpmāk plānotajos 
projektos uzņēmējdarbības atbal-
sta jomā pašvaldībai ļoti būtiska ir 
sadarbība ar novada uzņēmējiem, 
jo projektus tā var īstenot tikai 
proporcionāli uzņēmumos radīto 
darba vietu skaitam un to ieguldī-
tajiem līdzekļiem. Uzņēmēji, kuri 
plāno attīstīt savu ražošanu vai pa-
kalpojumu sfēru Krāslavā vai no-
vada lauku teritorijā, tiek aicināti 
sadarboties ar novada domi, to-
starp plānojot savu uzņēmumu at-
tīstību arī pašvaldībai piederošās 
teritorijās, piemēram, Krāslavā 
Indras un Latgales ielu ražošanas 
zonā, ēkā Tirgus ielā 19 Krāslavā, 
vai piedāvājot citus variantus par 
nepieciešamību veikt pašvaldības 
ceļu pārbūvi līdz uzņēmējiem vai 
sakārtot pašvaldības degradētās 
teritorijas, kas uzņēmējiem būtu 
noderīgas. Nenoliedzami lielā-
kais izaicinājums šajā programmā 
ir Piedrujas pagasta Paterniekos 
plānotais Loģistikas centrs, kuram 
paralēli tiek virzīts arī stratēģisks 
pārrobežu projekts robežšķērso-
šanas infrastruktūras attīstībai – 

stāvlaukuma izbūvei.
Arī Krāslavas pils kompleksā 

pagājušajā gadā turpinājās pozi-
tīvas pārmaiņas. Veikta Krāslavas 
pils fasāžu atjaunošana, ar pirmā 
stāva logu rūtojumu, lai nodroši-
nātu 2011.gada projektu ilgtspē-
ju. Demontētas centrālās kāpnes, 
kas neatbilda parka vēsturiskajai 
terašu sistēmai. Parkā izbūvēts 
tenisa laukums, atjaunota skatu 
platforma pie pils, Meža dienu 
ietvaros ierīkoti apstādījumi pie 
grotas. Ir izstrādāts konservācijas 
tehniskais projekts, kā arī papil-
dus arhitektoniskā izpēte tā sau-
camajai dārznieka mājai, drīzumā 
tiks uzsākti darbi jumta nomaiņai. 
Nopietni tiek strādāts pie vairā-
kiem projektiem saistībā ar staļļu 
ēku – Amatu māju, kur jau šobrīd 
ir sakārtotas telpas vasaras izstāžu 
zāles un amatnieku radošo darb-
nīcu vajadzībām. Prioritāri ēkai 
ir jānomaina jumts un jāsakārto 
inženiertehniskie tīkli, lai varētu 
pamazām turpināt iekštelpu sakār-
tošanu. Viena no projekta idejām 
ir apstiprināta ERAF programmā, 
un cerams, ka jau 2017.gada va-
sarā tiks uzsākti rekonstrukcijas 
darbi.

Pagājušgad ir izdarītas vēl dau-
dzas lietas tikai ar pašvaldības 
budžeta fi nansējumu – uzsākta 
baseina būvniecība, demontētas 
vairākas savu mūžu nokalpojušas 
ēkas (vecā sporta skola, viesnīca, 
ēka Sporta ielā Krāslavā), veikts 
iepirkums Krāslavas pamatskolas 
sporta zāles būvniecībai, ierīkots 
jauns rotaļu laukums Pīlādžu ielā 
Krāslavā, veikta māju kvartāla, 
kas atrodas Krāslavas pilsētā starp 
Baznīcas, Raiņa, Rēzeknes un 
Vienības ielām, caurbrauktuvju 
un gājēju celiņu, kā arī N.Rancāna 
ielas posma, gājēju celiņu Lielajā, 
Aronsona un Lāčplēša ielās, kā 
arī pie Varavīksnes vidusskolas 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” atjaunošana, asfaltē-
ta Centra iela Aulejā, un padarīti 
daudzi citi darbi pilsētā un pagas-
tos. 

Runājot par novada attīstību ko-
pumā, nenoliedzami liels ir bijis 
valsts un ES fondu ieguldījums 
valsts ceļu tīkla attīstībā novadā – 
2016. gadā ir uzsākta valsts ceļa 
P62 „Krāslava - Preiļi – Madona” 
posma no Krāslavas līdz dzelzceļa 
stacijai rekonstrukcija, kā arī sen 
gaidītā grants ceļa posma no Sau-
leskalna līdz Aulejai pārbūve pret-
putekļu seguma uzklāšanai.

2016. gada laikā Krāslavas 
novada dome ir īstenojusi arī sa-
līdzinoši nelielus projektus par 
Krāslavas novada vides labiekār-
tošanu. Krāslavā, Raiņa un Baz-
nīcas ielu krustojumā, piesaistot 
Rietumu Bankas labdarības fonda 
fi nansējumu, tika uzstādīts pilsē-
tas pulkstenis. Ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda atbalstu īsteno-
tas aktivitātes, lai uzlabotu Ada-
movas dabas takas infrastruktūru 
un apmeklētāju drošību kritiskā-
kajās takas vietās. Ar Zivju fonda 
līdzfi nansējumu turpināti zivju 
resursu pavairošanas un atražoša-
nas pasākumi, kuru ietvaros tika 
ielaisti zandarta mazuļi Krāslavas 
novada Varnaviču, Bolta, Skaistas 
un Indras ezeros, izstrādāti ziv-
saimniecības ekspluatācijas notei-
kumi Ārdavas un Lielajam Gaušļa 
ezeriem. 

Tika turpināti pašvaldības rīko-
tie projektu konkursi - jauniešu 
biznesa ideju konkursā komerc-
darbības uzsākšanai Krāslavas no-
vadā ar pašvaldības atbalstu savu 

uzņēmējdarbību uzsākuši 4 jau-
nieši, īstenotas 14 jauniešu inicia-
tīvas visā Krāslavas novadā. Pro-
jektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” ir atbalstīts maksimāli 
daudz ideju – 21, turklāt Krāsla-
vas novada dome iedzīvotāju ini-
ciatīvu atbalstam 2016. gadā ir 
piesaistījusi arī projektu konkursa 
„LMT – Latvijai” fi nansējumu, 
pateicoties kuram, ar iedzīvotāju 
aktīvu līdzdalību labāko projektu 
noteikšanā, ir īstenoti 4 projekti. 

Intensīvi tika gatavoti projekti 
pārrobežu programmām, galve-
nokārt, kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanas, profesionālās 
izglītības un sociālo pakalpoju-
mu uzlabošanas jomā, šobrīd ar 

nepacietību tiek gaidīti spraigās 
konkurences projektu konkursu 
rezultāti. Uzsākta jauno „Leader” 
programmas projektu gatavošana.

Novembra beigās jau ceturto 
gadu pēc kārtas notika pasākums 
„Krāslavas novada uzņēmējs”, 
lai godinātu aktīvākos Krāslavas 
novada uzņēmējus. Sadarbībā ar 
Latgales uzņēmējdarbības cen-
tru, Latvijas Lauku konsultāciju 
centru un biedrību „Krāslavas 
rajona partnerība” ir organizēti 
vairāki informatīvi semināri par 
iespējām startēt projektu konkur-
sos un saņemt fi nansējumu savu 
ieceru īstenošanai, par biznesa 
inkubatoriem, Latgales speciālo 
ekonomisko zonu un citām ak-
tualitātēm uzņēmējdarbības jomā. 
Organizēti vairāki pieredzes ap-
maiņas braucieni. Uzsākta zīmola 
„Ražots Krāslavas novadā” izstrā-
de. Īpaši priecē tas, ka Krāslavā 
ne tikai tiek uzsākta nelielu jaunu 
pakalpojumu attīstība, piemēram, 
skaistumkopšanas jomā un tūris-
mā, bet ir arī lielākas investīcijas 
un inovatīvāki piedāvājumi, pie-
mēram, pagājušā gada novembrī 
atklāta jaunuzbūvētā „Statoil” 
degvielas stacija, bet drīzumā dar-
bu uzsāks divas pašapkalpošanās 
auto mazgātavas. 

2017. gadu Krāslavas novada 
domes Attīstības nodaļa, ciešā 
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 
un citām pašvaldības nodaļām, 
iesāks ar jauniem projektiem jau-
niešu nodarbinātības veicināšanā 
tā saucamajā Jauniešu garantiju 
programmā, veselību veicinošu 
aktivitāšu organizēšanai, kā arī 
jauniem projektu pieteikumiem 
sabiedrisko aktivitāšu veicināša-
nai pagastos. Pašvaldības Izglītī-
bas un kultūras nodaļa uzsāk vē-
rienīgu ERAF projektu vispārējās 
izglītības kvalitātes uzlabošanai 
novadā, kā arī ESF projektu kar-
jeras atbalstam, savukārt paš-
valdības sociālajā dienestā ESF 
deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros gada sākumā vēl ir ie-
spēja pieteikties uz jauniem so-
ciālajiem pakalpojumiem bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Pagastu pārvaldes, uzņēmēji un 
biedrības jau februārī varēs sniegt 
jaunus projektu pieteikumus Le-
ader programmas jaunā uzsauku-
ma sešās aktivitātēs.

Mīļš paldies Krāslavas novada 
aktīvākajām biedrībām, iedzīvo-
tāju grupām un draudzēm par ini-
ciatīvu un dalību projektos, kā arī 
visām pašvaldības nodaļām, iestā-
dēm un RVT Krāslavas struktūr-
vienībai par atsaucību un atbalstu! 
Citējot Georgu Zimmelu: „Tikai 
tad, kad darbojamies, mēs esam 
tie, kas īstenībā esam”.

Visiem Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem Jaunajā gadā novēlu 
mieru un atbalstu ģimenēs, veik-
smi visos darbos, pozitīvāku skatu 
nākotnei, iedvesmu, laiku un uz-
drošināšanos sākt kaut ko jaunu – 
lai tā būtu jauna spēle, ko uzspēlēt 
ar bērniem, vai arī jauna nodarbo-
šanās, ko sen ir bijusi vēlme izmē-
ģināt, vai arī jaunas zināšanas, ko 
apgūt. Lai ražīgs Gaiļa gads visā 
Krāslavas novadā!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes

 Attīstības nodaļas vadītāja

STARTS JAUNĀM IESPĒJĀM
Jau izskanējušas svētku salūta zalves un laba vēlējumi pie svētku galda. Ir sācies jauns, 

iecerēm bagāts gads! Kā jau ierasts, gadumijā pārdomājam paveikto un kaļam jaunus 
plānus nākotnei.

2016.gads ir bijis visai neparasts gads Krāslavas novadam. Daudzi notikumi paliks prā-
tā arī vēlākam laikam, stāstot bērniem un mazbērniem: „Tas bija tajā gadā, kad pilsētas 
centrā nojauca veco sporta skolu” vai „Tas bija togad, kad uzsāka celt jauno baseinu!”

Attīstības projektu jomā pagājušais gads bija zīmīgs ar to, ka pēc ilgstošāka projektu 
dokumentācijas sagatavošanas laika beidzot tika uzsākti vairāki jaunā Eiropas Savienī-
bas finansējuma perioda projekti.
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26. decembrī tika pasniegtas „Latvijas lepnuma” balvas 
desmit nominācijās. Nominācijā „Sargeņģelis” balvu sa-
ņēma mūsu novadniece Valentīna Stabulniece. 

Trīspadsmit gadu laikā kļuvusi par audžumammu jau 44 bērniem. 
„Tas, ko viņa dara, ir neiespējamā misija,” pieteikuma vēstulē „Latvijas 
lepnumam 2016” par sievieti raksta Gundars Āboliņš. Un nudien – viņa 
ne vien atvērusi sava nama durvis svešinieku atvasēm, bet arī atdevusi 
tām visu savu sirdi.  

„Latvijas lepnums” ir goda nosaukuma apbalvojums par pašaiz-
liedzīgu un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem. Apbalvojumu ieviesa 
laikraksts „Diena” un telekompānija TV3 2004. gadā. Iniciators bija 
Kaspars Ozoliņš. „Latvijas lepnuma” simbols un balva — stilizēta Zelta 
ābele.

Apbalvojuma pieteikumus vispirms izskata žurnālisti (netiek ņemtas 
vērā vēsturiskās personības un pieteikumi bez stāstījuma par cilvēka 
labajiem darbiem). Atlasītā informācija tiek nodota prominentu personu 
žūrijai, kas turpina izvērtēšanu un izvēlas apbalvojuma laureātus desmit 
kategorijās.

VALENTĪNA STABULNIECE 
SAŅĒMA 

„LATVIJAS LEPNUMA” BALVU
Vai ir pareizi strauji mai-

nīt savu dzīvi, pamest sava 
sapņa dēļ stabilu darbu un 
uzsākt savu biznesu, ris-
kējot un nezinot, kas būs 
priekšā? Ja šo ieceri atbal-
sta vistuvākais cilvēks, tad, 
bez šaubām, jā!

Sandra Katargina ir dzimusi 
Krāslavā, mācījusies Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā, pēc tam pabei-
gusi Valsts robežapsardzes kole-
džu Rēzeknē. 10 gadus nostrā-
dājusi Pāternieku robežkontroles 
punktā. Bet tagad, visiem kolē-
ģiem un paziņām par lielu brīnu-
mu, viņa aizgāja no stabila darba 
un uzsāka savu uzņēmējdarbību.   

„Kamēr man nebija bērnu, darbs 
uz robežas sniedza gandarījumu 
un arī patika. Bet, kad manā dzī-
vē parādījās mazuļi, naktsmaiņas 
kļuva vienkārši neciešamas,” atzi-
nās Sandra. „Reizēm es neredzēju 
bērnus pat vairākas diennaktis, un 
ar viņu audzināšanu nodarbojās 
galvenokārt vecmāmiņas. Turklāt 
pēc 10 gadiem darba pakļautībā, 
kad es strādāju atbilstoši norādī-
jumiem un pavēlēm, man gribējās 
būt neatkarīgai, patstāvīgi plānot 
savu dzīvi un pieņemt lēmumus.” 

Kamēr Sandra sapņoja, domāja 
un šaubījās, kādu dienu viņas vīrs 
sacīja: „Pienācis laiks kardināli 
mainīt tavu dzīvi!” Viņš vienmēr 
aktīvi - morāli un fi nansiāli - at-
balstīja dzīvesbiedres ideju atvērt 
savu salonu. 

Tā sākās Sandras ceļš uz mērķi. 
Viņa pabeidza visus nepiecieša-
mos kursus, reģistrēja saimniecis-
ko darbību, uzrakstīja biznesa plā-
nu, saņēma kredītu un sāka nomāt 
telpas. Remontu uztaisīja saviem 
spēkiem, divatā ar vīru, paši iz-
domāja telpu un mēbeļu dizainu, 
paši ar mīlestību izplānoja katru 
salona stūrīti - lai klienti justos 
mājīgi un ērti. 

Kad cilvēks ieliek savā darbā 
visu dvēseli, to grūti nepamanīt. 
Salons „Nails&Spa”, kas atrodas 
Vienības ielā 16, patiešām rada 
patīkamu iespaidu - tā ir mājīga, 
stilīga vieta ar patīkamu auru, 
kurā gribas pakavēties ilgāk. 

Salonā ir vairākas zonas - ma-

nikīram, pedikīram, SPA proce-
dūrām un tējas dzeršanai. Un vēl, 
kas nav mazsvarīgi jaunajām mā-
miņām, šeit ir bērnu stūrītis - ar 
spilgtu paklājiņu un rotaļlietām.

Salons „Nails&Spa” piedāvā 
roku un kāju kopšanas speciālista 
pakalpojumus - sieviešu, vīriešu 
un bērnu manikīru, nagu pārklāša-
nu ar gela lakām, aparātpedikīru, 
SPA procedūras – termocimdus un 
termozābakus, kā arī parafīntera-
piju rokām un kājām. Mūsdienās 
arvien lielāku popularitāti nagu 
dizaina modē iegūst stempings, 
līdz ar to salonā ir nodrošināts 
plašs dažādu nagu zīmogu sorti-
ments. Klientiem tiek piedāvāti 
dabīgi SPA kosmētikas līdzekļi, 
kas ir ražoti ASV, savukārt nagu 
dizaina līdzekļi ir ražoti Lielbri-
tānijā. 

Ievērojot visas drošības un hi-
giēnas normas, instrumentu ap-
strādāšanai salonā tiek izmantots 
mūsdienīgs aprīkojums dezinfek-
cijai ar karstu tvaiku. Instrumenti 
tiek apstrādāti arī ar ultravioleto 
lampu.

„Es gribētu, lai manā salonā 
sievietes ne tikai saņemtu kon-
krētu pakalpojumu, bet arī varē-
tu kaut uz īsu brīdi aizmirst par 

problēmām, atpūsties, paklausī-
ties relaksējošu mūziku, iedzert 
tasīti aromātiskas tējas,” pastāstīja 
Sandra par savām iecerēm. 

Jaunajai manikīra un pedikīra 
meistarei Sandrai ir augsta atbildī-
bas izjūta. Viņa ar smaidu atceras, 
ka, pieņemot pirmo klienti, viņa 
ļoti uztraucās, un tagad pat neat-
ceras, kā viņu apkalpoja. 

Katarginu ģimenes radiem un 
paziņām ziņa par salona atklāšanu 
kļuva par pārsteigumu. Pat Sand-
ras mamma uzzināja par visu tikai 
tad, kad meita atveda viņu uz savu 
jauno salonu un paziņoja: „Šeit es 
tagad strādāšu!” Ir jāuzsver, ka ne 
visi saprata Sandru, daudzi brīnī-
jās par to, kā var aiziet no darba 
valsts iestādē, kur bija nodrošināta 
stabilitāte un sociālās garantijas.

Tomēr Sandra ir pārliecināta, ka 
visu izdarīja pareizi: „Galvenais, 
ka tagad es varu veltīt vairāk laika 
ģimenei un bērniem, un man patīk 
tas, ar ko es nodarbojos!”

Elvīra Škutāne, 
                   autores foto

Pierakstīties uz roku un kāju 
kopšanas procedūrām var pa 
tālr.29694246.

Salonā var iegādāties arī dāva-
nu kartes.

 KARDINĀLI MAINĪT DZĪVI -
 UN NEKĻŪDĪTIES

 LAI VISS, UZ KO JŪS TIECĀTIES, 
PASTĀV VĒL ILGU LAIKU!

No katoļu Ziemassvētkiem līdz pareizticīgo Kristus dzimšanas dienai 
mūsu pilsētā valda burvības, labo cerību, sapņu, gaidīšanas prieka un lai-
mes brīnuma laiks! 

Krāslaviešu māju lodziņi izstaro siltumu, bet aiz tiem - egles un man-
darīnu aromāts, krāsaino lampiņu uguntiņas un sveču liesma, ar mīlestību 
sagatavotas dāvanas un vēlme darīt labus darbus.  

Mūsu pilsēta ir pārvērtusies. Daugavas ūdeņos atspoguļojas mirdzošs 
tilts, ko tagad rotā svētku iluminācijas, bet netālu no tā visus cilvēkus, kas 
iebrauc Krāslavā, sagaida sudraba laiva, kas it kā slīd pa ziliem viļņiem. 

Ar mirdzošām bārkstīm tika izgreznotas ēkas. Bet īpaši krāšņa šogad ir 
pilsētas egle. No augšas līdz apakšai to rotā simtiem spilgtu lampiņu uz 
virtenēm, bet milzīgas sniegpārslas, šķiet, tikko nolaidās no debesīm un 
vēl nepaspēja izkust uz egles biezajiem zariem.

Šogad krāslavieši ieraudzīja neparastu skaistumu arī Baznīcas ielā, kas 
tika izrotāta pirms Jaungada svētkiem, un citos pilsētas mikrorajonos gan 
pieaugušos, gan bērnus priecē burvju koki ar spīdošām lāstekām, lielām 
bumbiņām un sniegpārslām. 

Nevienu neatstāja vienaldzīgu un kļuva par iemīļotāko fotografēšanās 
objektu milzīgs lietussargs, kas izrotāja laukumu starp Rīgas un Tirgus 
ielu. Kurā brīdī tas parādījās, neviens nezina. Varbūt pārmaiņu vējš atnesa 
uz mūsu pilsētu labestīgo aukli un brīnumdari Mēriju Popinsu, un tagad 
mūsu bērnus visu gadu priecēs pasakaini piedzīvojumi? 

Par visām iecerēm interesantāk izrotāt mūsu pilsētu pirms svētkiem 
liels paldies Krāslavas novada Būvvaldes speciālistiem, bet p/a „Labie-
kārtošana K” darbiniekiem - par šo ideju tehnisko nodrošinājumu! 

Lai viss, uz ko jūs tiecāties, - priecīgi smaidi, pozitīvas emocijas, patī-
kami iespaidi un svētku izjūta - pastāv mūsu pilsētā vēl ilgu laiku!

Elvīra Škutāne, autores foto

Sagaidot Ziemassvētkus un gadumiju, Krāslavas uzņēmumā „NEMO” 
notika konkurss „Visskaistākā darbavieta”. „NEMO” ir šūšanas rūpnīca 
kopš 1971. gada, un šāds konkurss pie mums tiek rīkots pirmo reizi tās 
vēsturē.

Uzņēmuma darbiniekiem konkursa ideja iepatikās, un viņi ļoti centīgi 
noformēja savas darbavietas, liekot lietā fantāziju un rokdarbu prasmes - 
lielu daudzumu rotājumu strādājošie izgatavoja paši savām rokām, tostarp 
ļoti lielā skaitā tika izgrieztas daždažādas balta papīra sniegpārsliņas. 

Konkursā piedalījās visi uzņēmuma darbinieki, savukārt vērtēšanā pie-
dalījās mazāk cilvēku - par sev iepatikušos rotājumu nobalsoja 168 darbi-
nieki. Lai vērtējums būtu objektīvs, nedrīkstēja balsot par savu darbavietu.

Uzņēmuma rīkotajā Ziemassvētku pasākumā konkursa laureātiem tika 
pasniegtas pārsteiguma balvas par trijām visskaistāk noformētajām darba-
vietām. 1. vietu ieguva ražošanas ceha 2. plūsma, 2. vietu - 4. plūsma, 3. 
vietu - ražošanas sagatavošanas grupa. 

Ceru, ka mēs šo konkursu turpināsim arī nākamajos gados, lai tas pār-
vēršas par tradīciju!

Svetlana Seņkova, 
uzņēmuma personāla speciāliste

ŠŪŠANAS RŪPNĪCĀ SVĒTKOS IZROTĀ DARBAVIETAS
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- Kam ir paredzēti pakalpoju-
mi, ko piedāvā jūsu studija?

- Mūsu klienti ir praktiski visu 
vecumu pārstāvji, cilvēki ar dažādu 
ķermeņa uzbūvi un fi ziskās sagata-
votības līmeni. Masāža ir populāra 
jauno māmiņu vidū, pēc procedūru 
kursa sievietes konstatē enerģijas 
pieplūdumu, darbspēju paaugstinā-
šanos un veselīgu miegu. Turklāt šī 
masāža palīdz atslābināties un mie-
rīgāk uztvert stresa situācijas. 

Šīs procedūras laikā tiek iedarbi-
nāti ārējie muskuļi, limfas stimulā-
cijas pozitīvais efekts ir saistīts arī 
ar to, ka var atbrīvoties no liekā sva-
ru un samazināt vidukļa vai gurnu 
apkārtmēru. Mēs iegūstam tvirtāku 
un stingrāku ādu, kā arī mazāk iz-
teiktu tūsku un celulītu.

- Kā norisinās šī procedūra?
- Limfas stimulācijas masāža ilgst 

1 stundu. Masāžas laikā, speciālista 
klātbūtnē, klients ieņem 18 dažādas 
pozas un izmasē pēdas, apakšstil-
bus, augšstilbus no visām pusēm, 
vēdera augšējo un apakšējo daļu, 
sānus, rokas un plecus. Visas pro-
cedūras garumā ir iespējams ieslēgt 
un izslēgt infrasarkanās gaismas 
indikatoru, kas pastiprina masāžas 
efektivitāti par 70%. 

- Kādā veidā tiek kontrolētas iz-
maiņas klientu organismā?

- Katram klientam sākotnēji tiek 
piedāvāts nosvērties un izmērīt da-

žādu ķermeņa daļu apkārtmēru. 
Visa kursa garumā tiek kontrolētas 
izmaiņas vēdera augšējā un lejas 
daļā, gurni, augšstilbi un rokas. 

Pirms procedūras veikšanas ar 
ķermeņa uzbūves monitoru tiek fi k-
sēts klienta ķermeņa masas indekss, 
tauku un muskuļu procentuālais sa-
turs, kā arī kilokaloriju daudzums, 
ko nepieciešams saņemt dienas 
laikā konkrētam cilvēkam. Līdz ar 
to tiek saglabāts rādītāju atskaites 
punkts, ar kuru klients startējis. 

- Kādā ir šīs masāžas papildus 
efektivitāte, ko var sasniegt līdzte-
kus ārējā izskata uzlabojumam?

- Ir zināms, ka limfātiskā sistēma 
ir atbildīga par cilvēka organisma 
attīrīšanu.  Lai tā funkcionētu pa-
reizi, cilvēkam ir pietiekami daudz 
jākustas, jādzer ūdens un veselīgi 
jāēd. Tomēr mūsdienās cilvēkiem 
trūkst dažādu fi zisko  aktivitāšu, arī 
veselīgam uzturam mēs neveltām 
nepieciešamo uzmanību. Tieši tā-
pēc tika izgudrots limfas stimulāci-
jas aparāts, tas palīdz uzlabot mūsu 
veselības stāvokli. 

- Pastāstiet, lūdzu, par studijas 
darba grafi ku!

- Studija strādā pēc iepriekšēja 
pieraksta. Tie, kas vēlas pierakstīties 
uz procedūru, var zvanīt pa tālruni 
20034249. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KRĀSLAVĀ TIKA ATVĒRTA 
STUDIJA „FIGURA LINE”
Masāžas studiju tīkls „Figura Line” pēdējo gadu laikā 

jau ieguva popularitāti daudzās Latvijas pilsētās. Kopš 
nesenā laika iespēja izmantot speciālu aparātu-trenažie-
ri limfātiskās sistēmas stimulācijai ar masāžas palīdzību 
tiek piedāvāta arī krāslavietēm. Studija ir atvērta Raiņa 
ielā 13, otrajā stāvā. Par procedūras priekšrocībām stāsta 
studijas īpašniece Nadežda Ancāne.

Jau otro gadu Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas telpās darbo-
jas „Senioru skola”. Šī gada mācību 
programma sākās ar vispārizglīto-
jošo lekciju sēriju par psiholoģijas 
vēsturi un galvenajiem virzieniem, 
ko papildināja psiholoģiskie ek-
sperimenti un treniņi. Nākamās 
nodarbības bija veltītas izpratnes 
veidošanai par jēdzienu „jauna ve-
cuma kultūra”. Nodarbību laikā tika 
apspriesti daži medicīniski noveco-
šanās aspekti, sniegtas praktiskas 
rekomendācijas par to, kā nodroši-
nāt gados veciem cilvēkiem drošu 
vidi un sadzīvi. 

Par programmas kulmināciju 
gada beigās kļuva divi pasākumi, 
kuri tika īstenoti ar vietējo uzņēmē-
ju atbalstu. Pazīstamais Krāslavas 
uzņēmējs Ivars Geiba piedāvāja 
iespēju darboties savā meistarklasē 
un izgatavot sveces no dabīgā bišu 
vaska. Nodarbības sākumā viņš pa-
stāstīja par to, kā veidojas un kā tiek 
izmantots dabīgais vasks. Pēc tam 
meistars parādīja, kā no bišu vas-
ka plāksnītēm var sarullēt sveces. 
Katrs „Senioru skolas” darbnīcas 
dalībnieks varēja izgatavot vairā-
kas sveces sev, saviem radiem un 
draugiem. Bibliotēkas telpas piepil-
dīja neaizmirstams medus aromāts, 
bet seniorus uzjautrināja meistara 
asprātīgi joki un dvēseles siltuma 
enerģija. Gribas uzsvērt, ka gan visi 
materiāli, gan aktivitātes meistar-

klasē bija uzņēmēja dāvana senio-
riem.

Labdarības un dāvināšanas tra-
dīciju turpināja cits uzņēmējs - suši 
restorāna „Tokyo Town” īpašnieks 
Vjačeslavs Volkovs. Lai iepazīsti-
nātu vecāka gadagājuma cilvēkus 
ar austrumu tējas tradīcijām un 
virtuvi, „Senioru skolas” nodarbī-
ba svētku priekšvakarā tika orga-
nizēta suši restorānā Rīgas ielā 50, 
Krāslavā. Senioriem bija piedāvāta 
iespēja izbaudīt tradicionālās Ķī-
nas tējas šķirnes, noklausīties stās-
tījumu par austrumu tējas kultūru. 
Pēc tam bija pienācis laiks degustēt 
četru veidu „maki suši”. Jāsaka, ka 
Senioru skolas studenti patiešām ir 
atvērti jauniem iespaidiem, šoreiz – 
jauniem aromātiem un garšām, un 
eksotisks ēdiens izsauca lielu inte-
resi. Daudzi mēģināja apgūt prasmi 
ēst suši ar irbulīšiem, bet diemžēl 
ne visiem no pirmās reizes sanāca. 

Kā sponsori pasākumā piedalījās 
arī uzņēmuma „Naive Wood Fac-
tory” īpašnieki – Anna un Mihails 
Sekirini. „Senioru skolas” studenti 
šajā dienā atklāja un ieguva jaunu 
pieredzi, baudīja jauku kopā bū-
šanu. Uztverot pat nelielu jaunas 
informācijas daļu, cilvēki bagātina 
savu pieredzi, paaugstina dzīves 
kvalitāti, uzlabo pašsajūtu. Un tā ir 
visvērtīgākā dāvana Jaungada svēt-
kos! Pateicamies uzņēmējiem par 
sniegto atbalstu un labas tradīcijas 
uzsākšanu!

Apmeklēt bezmaksas „Senioru 
skolas” nodarbības var visi gribētā-
ji. Nodarbības notiek katru otrdienu 
plkst.15:00 Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā. 

Tatjana Azamatova, 
biedrība SAA „Pieci airi” 

Foto: Inga Pudnika 
un no SAA „Pieci airi” arhīva

SENIORU SKOLAS PASĀKUMUS
 ATBALSTĪJA VIETĒJIE UZŅĒMĒJI

                                                                            
Paldies saku Dieviņami,                                                                                   
Tas darbiņš padarīts;                                                                                   
Citu jaunu iesākdami,                                                                                   
Lūgsim Dievu palīgā.                                                                                                 
( Latviešu tautas dziesma )

11. janvārī atzīmē Starptautisko 
„paldies” dienu. Svarīgi pateikt 
PALDIES, lai atgādinātu, cik no-
zīmīgi ikdienā ir izrādīt pateicību. 
Lai mazais vārdiņš „paldies” spēj 
sasildīt un iepriecināt! Lai šis gads 
ir vēl vairāk piepildīts ar gaišām 
domām un darbiem!

 Turpinot Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis” 2011. gadā iesāktu 
tradīciju, arī šogad administrācija 
sirsnīgi pateicas iestādes darbinie-
kiem, audzēkņiem, viņu vecākiem 
un citiem līdzcilvēkiem, kuri at-

balsta iestādi un dod spēku būt tā-
diem, kādi mēs esam!  

Krāslavas novada domes ad-
ministrācijai un darbiniekiem par 
sapratni, atsaucību un veiksmīgu 
sadarbību.

Krāslavas pamatskolas direk-
torei Vijai Koncevičai, direktores 
vietniecēm Janīnai Samsanovičai 
un Skaidrītei Gasperovičai patei-
camies par veiksmīgu sadarbību 
izglītības jomā.

Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-
vas teritoriālās struktūrvienības 
direktoram Aivaram Andžānam 
pateicamies par materiālu piegā-
di Sniega dienas organizēšanai un 
sadarbību ar biedrību „Pīlādzītis 
klubs”.

Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-
vas teritoriālās struktūrvienības 
skolotājam Guntaram Jeminejam 
paldies par materiālu piegādi no 

Rīgas „Cherry Picking” projekta 
īstenošanai un palīdzību darba ap-
ģērbu sagādāšanā.

Meistaram Ārim Vanagam pal-
dies par iestādes jaunas šiltes izga-
tavošanu.

Krāslavas novada sporta skolo-
tāju MA vadītājai Natālijai Rau-
divei pateicamies par kursu orga-
nizēšanu sporta skolotājiem un 
sadarbību Olimpiskās dienas 2016 
pasākumos.

Krāslavas sporta skolas trenerei 
Ilonai Vanagai paldies par sadar-
bību foto un zīmējumu konkursa 
„Bērni uz sniega” vērtēšanā un 
sadarbību Olimpiskajā dienā 2016.

Pateicamies Daugavpils Kul-
tūras pils deju skolas vadītājam 
Aleksandram Boginičam par sa-
darbību bērnu talantu attīstībā.

Krāslavas foto kluba „Zibsnis” pār-
stāvei un laikraksta „Ezerzeme” žur-
nālistei Ingai Pudnikai pateicamies 
par sadarbību foto un zīmējumu kon-
kursu „Bērni uz sniega” vērtēšanā un 
iestādes tēla popularizēšanā.

Pašvaldības aģentūrai „Labie-
kārtošana K”, personīgi Ēvaldam 
Cauņam, pateicība par atsaucību, 
veiksmīgu sadarbību saimniecis-
kajā jomā, pacēlāju nodrošinājumu 
biedrības „Pīlādzītis klubs” pro-
jekta „Tilta pār Daugavu Krāslavā 
izgaismošana un rotāšana Urbank-
nitting tehnikā” realizēšanai, ļoti 
skaistas egles piegādi bērnu svēt-
kiem.

Krāslavas novada pašvaldības 
aģentūras „Labiekārtošana K” 
elektriķiem - paldies par atsaucību, 
savlaicīgi veiktiem darbiem.

LNA Daugavpils zonālā valsts 
arhīva vecākajai ekspertei Olgai 
Kovaļovai - paldies par atsaucību 
un veiksmīgu sadarbību vairāku 
gadu garumā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu 
bāzes administratoram Harijam 
Misjūnam - paldies par atsaucību 

un individuālo pieeju informatīvā 
atbalsta sniegšanā.

Paldies par dalību žūrijā dziedā-
tāju konkursā „Cālis 2016” Krāsla-
vas PII „Pienenīte” mūzikas skolo-
tājām Stanislavai Bataragai, Maijai 
Bogdānei, Krāslavas pamatskolas 
mūzikas skolotājai Skaidrītei Gas-
perovičai.

Paldies Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolotājam Ērikam 
Zaikovskim par sadarbību un at-
balstu Krāslavas novada pirmssko-
las bērnu Dambretes turnīra orga-
nizēšanā.

Dagdas folkloras centra un fol-
kloras kopas „Olūteņi” vadītājai 
Intai Viļumai paldies par pieredzes 
apmaiņu „Maskas un maskošanās 
Latvijā”.

Zemessardzes 35.nodrošinājuma 
bataljona (ZS 35.NBN) komandie-
rim        majoram Kārlim Lindber-
gam paldies par sadarbību iestādes 
Lāčplēša dienas pasākumā.

Paldies Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes Daugavpils 
II kategorijas dienesta galvenajam 
inspektoram kapteinim Jānim Vo-
rošilovam par palīdzību Krāslavas 
novada pirmsskolas bērnu Dam-
bretes turnīra organizēšanā.

SIA „IVIKS” direktoram Ivaram 
Stivriņam – paldies par atsaucību 
un individuālo pieeju interneta pa-
kalpojumu sniegšanā, speciālistus 
Oskaru Maļinovski un Ivaru Žuru 
tencinām par nodrošināšanu ar 
kvalitatīviem interneta pakalpoju-
miem.

Alīnai Raudivei, Krāslavas NMP 
vecākajai ārsta palīdzei, Jurim 
Ostapko, Krāslavas NMP šoferim, 
paldies par ekskursiju organizēša-
nu iestādes bērniem un aizraujošu 
stāstījumu par savu profesiju.

Fizioterapeitei Natālijai Raubiš-
ko pateicība par lekciju iestādes 
bērnu vecākiem, praktisko nodar-
bību vadīšanu iestādes darbinie-

kiem.
Krāslavas centrālās bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļas bibliote-
kārei Žanetai Moisejai – paldies 
par sadarbību Grāmatu svētku pa-
sākuma organizēšanā Krāslavas 
novada pirmsskolas vecuma bēr-
niem. 

Ūdrīšu pagasta bibliotekārei Di-
ānai Maksimovai paldies par rado-
šās darbnīcas „Dekori Mīlestības 
dienai” organizēšanu iestādes dar-
biniekiem.

Krāslavas Māmiņu klubam, per-
sonīgi Danai Lahtionovai, paldies 
par sadarbību muzikālās darbnīcas 
organizēšanā.

Artūram Pavļukevičam, Krāsla-
vas novada PII „Pīlādzītis” Pado-
mes priekšsēdētājam, pateicība par 
atbalstu un veiksmīgu sadarbību.

Natālijai Zdanovskai, Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis” Padomes 
priekšsēdētāja vietniecei, par sa-
darbību foto un zīmējumu konkur-
su „Bērni uz sniega” vērtēšanā un 
iestādes tēla popularizēšanu.

SIA „Kristafors” kolektīvu, 
personīgi izpilddirektoru Ilgvaru 
Ugaru, tencinām par atsaucību, iz-
palīdzību biroja tehnikas apkopē, 
kvalitatīvu un ilggadīgu sadarbību.

Aulejas pagasta pārvaldes 
priekšsēdētājam Aivaram Umbraš-
ko - paldies par atsaucību un izpa-
līdzību  transporta pakalpojumu 
sniegšanā.

Paldies VUGD Latgales reģiona 
brigādes Krāslavas daļas darbinie-
kiem par ekskursiju organizēšanu 
iestādes bērniem.

Tencinām ziedu veikala īpašnie-
ku Aivaru Vešteru, fl oristi Lolitu 
Aizbalti - par māksliniecisko gau-
mi pušķu noformēšanā iestādes 
vajadzībām, veiksmīgu sadarbību 
vairāku gadu garumā.

Svetlana Rukmane, 
Krāslavas novada PII Pīlādzītis” 

vadītāja  

PALDIES!
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Apsveicot mūsu jaunos sportistus, kas 
sasnieguši augstus rezultātus, Gunārs Upe-
nieks pajokoja par to, ka Krāslavas sportistu 
panākumi radīja „problēmas” pašvaldībai. 
Bet pēc tam atzinās, ka jautājumi, kas ir sais-
tīti ar baseina, sporta zāles un stadiona celt-
niecību, kam ir nepieciešami lieli fi nansiāli 
ieguldījumi, ir ļoti pozitīvi un risināt šādas 
problēmas ir patīkami. „Jūs to esat pelnīju-
ši!” atzinis Gunārs Upenieks. 

Sportistus apsveica arī goda viese Ine-
ta Radeviča. Slavena sportiste atgādināja 
Sporta skolas audzēkņiem par to, cik liela 
nozīme ir dzimtajai pilsētai: „Tā ir vieta, kur 
jūs vienmēr gaidīs, vienmēr atbalstīs. Tā ir 
vieta, kur jūs varēsiet atgriezties, lai uzkrā-
tu spēkus pēc zaudējumiem un lai nosvinētu 
savas uzvaras.” 

Ineta Radeviča pateicās novada domei par 
to, ka pašvaldība atbalsta sportu, Sporta sko-
lai par to, ka tā saglabā sporta tradīcijas, bet 
sportistiem - par to, ka viņi izvēlējās šo ne 
vienmēr patīkamo un vieglo ceļu un turpina 
pa to iet.

Vieglatlētika
Aigars Ļaksa (U-20 grupā) - 5.vieta 200 

metru skriešanā Latvijas čempionātā U-20 
vecuma grupā un 6.vieta 100 metru skrieša-
nā; uzstādīja jauno personisko rekordu 100 
m skriešanā (11,41 sek.), kas ierindoja viņu 
4. pozīcija Sporta skolas visu laiku labāko 
vieglatlētu sarakstā, tika atkārtoti izpildīts 1. 
sporta klases normatīvs 200 metros – 23.13 
sek.

Andris Spalvis (U-18 grupā) – 3.vieta Lat-
vijas čempionātā U-18 vecuma grupā lodes 
grūšanā; uzstādīja Sporta skolas visu laiku 
labāko vieglatlētu sarakstā jauno rekordu 5 
kg lodes grūšanā (14,75 m), izcīnīja 3.vietu 
LVS kausa pieaugušajiem, 7 kg lodes grūša-
nā – 11,49 m.

Artūrs Šarkovičs (U-16 grupā) – Latvi-
jas izlases sastāvā Baltijas valstu čempions 
tāllēkšanā; divkārtējais Latvijas čempions 
trīssoļlēkšanā, Latvijas čempions tāllēkšanā; 
izpildīja 1. sporta klases normatīvu tāllēkša-
nā - 6.75 m un Sporta skolas visu laiku labā-
ko vieglatlētu sarakstā ieņēma otro pozīciju 
tāllēkšanā.

Katrīne Tračuma (U-18 grupā) – 6.vieta 
Latvijas čempionātā U-18 vecuma grupā 

šķēpa mešanā; 2.vieta Latvijas Vieglatlēti-
kas savienības kausā  600 gr.šķēpa mešanā 
– 34,34 m; daudzkārt izpildīja 2. sporta klasi 
ar jauno personisko rekordu 500 gr šķēpa 
mešanā – 39,38 m. 

Alīna Ņikitina (U-18 grupā) – 7.vieta Lat-
vijas čempionātā U-18 vecuma grupā augst-
lēkšanā, daudzkārt atkārtoja 2. sporta klasi 
augstlēkšanā un uzstādīja jauno personisko 
rekordu – 1,55 m.

Sabīne Hološina (U-16 grupā) – 8.vieta 
Latvijas čempionātā U-16 vecuma grupā lo-
des grūšanā, izpildīja 3. sporta klasi – 10,96 
m, daudzkārtēja godalgoto vietu ieguvēja 
Latgales reģionālajās sacensībās lodes grū-
šanā un šķēpa mešanā. 

Daniela Timma (U-14 grupā) – 1.vieta 
tāllēkšanā Latvijas čempionātā U-14 vecu-
ma grupā - 4,84 m un 4. vieta 80 metru bar-
jerskriešanā; izpildīja 2. sporta klasi augst-
lēkšanā – 1.50 m; daudzkārtēja uzvarētāja 
Latgales reģionālajās sacensībās lēkšanas un 
skriešanas disciplīnās. 

Ložu šaušana
Rihards Plociņš - 3.vieta, Latvijas jaunat-

nes čempionāts, MŠ-30; 3.vieta Latvijas Ju-
nioru čempionāts PŠ-60.            

Rihards Misjuns - 3.vieta, Latvijas junioru 
čempionāts, MŠ-3x20; 5. vieta Latvijas jau-
natnes čempionāts, vec.gr., MŠ-3x20.        

Artūrs Verigo - 1.vieta, Latvijas jaunat-
nes čempionāts, MŠ-3x20; 3.vieta, Latvijas 
kauss, pneim. ieroči.

Dana Soskova - 3. vieta, Latvijas jaunat-
nes čempionāts, MŠ-30; 5. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionāts, vec.gr., MŠ-3x20.           

Aigars Ķeziks - 2. vieta, Latvijas jaunat-
nes čempionāts, MŠ-30.         

Diāna Bulavska - 3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā; 5.vieta Latvijas čempionātā; 5. 
vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā vec.gr.            

Mareks Mjadjuta - 1. vieta, Latvijas čem-
pionāts, PŠ-60; 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionāts, vid.gr., MŠ-3x20; 3. vieta Lat-
vijas jaunatnes čempionāts, vid.gr. PŠ-40; 2. 
vieta, Latvijas jaunatnes čempionāts, vec.gr., 
MŠ-3x20.  

Karīna Krilova, Latvijas kauss pneim. 
šaut., 1. vieta; Latvijas ziemas čempionātā – 
4.vieta; Latvijas čempionātā - 4.vieta.

Marta Ozerska - 3. vieta, Latvijas kauss, 

mazk. šautene; 6.vieta Latvijas Junioru čem-
pionāts, MŠ-3x20; 3. vieta, Latvijas kauss, 
pneim. šautene.

Distanču slēpošana
Ojārs Vanags /U-20 vecuma grupā/: divas 

sudraba medaļas LČ slēpošanā, Latvijas slē-
pošanas savienības ranga trešā vieta junio-
riem kopvērtējumā.

Sņežana Jegorčenko /S-20 vecuma grupā/: 
trīs bronzas medaļas LČ, Latvijas slēpošanas 
savienības ranga trešā vieta juniorēm kop-
vērtējumā.

Jolanta Konstantinoviča/S-20 vecuma 
grupā/: divas sudraba un divas bronzas me-
daļas Latvijas čempionātos, Latvijas slēpo-
šanas savienības ranga otrā vieta juniorēm 
kopvērtējumā.

Natālija Kovaļova: Elitas SE grupā 4.v. 
Latvijas čempionātā sievietēm, 6.vieta LSS 
kopvērtējumā Elites grupā sievietēm.

Meitenes arī izcīnīja 3.vietu stafetē Elites 
grupā sievietēm.

Brīvā cīņa
Olga Plutjakova – 3. vieta Latvijas čem-

pionātā pieaugušajām; 1. vieta Latvijas 
meistarsacīkstēs juniorēm; 1. vieta Latvijas 
IV Olimpiādē.

Deinis Gorenko – 3. vieta Latvijas čem-
pionātā pieaugušajiem; 5. vieta Latvijas IV 
Olimpiādē 2016.

Alīna Dimbovska – 3. vieta Latvijas čem-
pionātā pieaugušajām; 4. vieta Latvijas IV 
Olimpiādē 2016.

Jelizaveta Greitāne – 3. vieta Latvijas 
meistarsacīkstēs juniorēm.

Artūrs Gončaronoks – 2. vieta Latvi-
jas meistarsacīkstēs jauniešiem; 3. vieta 
Latvijas komandu kausā izcīņā; 3. vieta 
Starptautiskajās Jelgavas pilsētas atklātās 
meistarsacīkstēs (piedalījās 7 valstis); 3. 
vieta Starptautiskajā turnīrā „Daugavpils 
kauss-2016” (6 valstis); 3. vieta 23. Stapr-
tautiskās K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas 
sacensībās (5 valstis); 3. vieta 20. Starptau-
tiskajā P.Budovska piemiņas sacensībās (5 
valstis).

Konstantīns Dombrovskis – 3. vieta Latvi-
jas meistarsacīkstēs jauniešiem; 3. vieta Lat-
vijas komandu kausā izcīņā; 3. vieta Starp-
tautiskajā turnīrā „Daugavpils kauss-2016” 
(6 valstis); 1. vieta 23. Staprtautiskās 

K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas sacen-
sībās (5 valstis); 1. vieta 20. Starptautiskajā 
P.Budovska piemiņas sacensībās (5 valstis).

Daniela Sutāne – 1. vieta Latvijas meis-
tarsacīkstēs jaunietēm; 1. vieta 5. Starptau-
tiskajā turnīrā „Daugavpils kauss-2016” 
sieviešu brīvajā cīņā (4 valstis); 2. vieta 20. 
Starptautiskajā P.Budovska piemiņas sacen-
sībās (5 valstis).

Karīna Andžāne – 1. vieta Latvijas meis-
tarsacīkstēs jaunietēm; 1. vieta 20. Starp-
tautiskajā P.Budovska piemiņas sacensībās 
(5 valstis); 3. vieta 5.Starptautiskajā turnīrā 
„Daugavpils kauss-2016” (4 valstis).

Anželika Jakuboviča – 3. vieta Latvijas 
meistarsacīkstēs kadetēm.

Edgars Sadovskis – 2. vieta Latvijas meis-
tarsacīkstes kadetiem; 3. vieta 23. Staprtau-
tiskās K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas 
sacensībās (5 valstis).

Maksimilians Beinarovičs – 3. vieta Lat-
vijas meistarsacīkstes kadetiem; 3. vieta 
Latvijas komandu kausā izcīņā; 3. vieta 
Starptautiskajās Jelgavas pilsētas atklātās 
meistarsacīkstēs (7 valstis).

Basketbola nodaļa
Reinis Andžāns – 29.3 punkti vidēji spēlē, 

rezultatīvākais spēlētājs U17 vecuma grupā 
VEF LJBL otrajā divīzijā. Komandai otrā 
vieta VEF LJBL otrās divīzijas austrumos.

Kārlis Kurcenbaums – 25,3 punkti vidēji 
spēlē, rezultatīvākais spēlētājs U15 vecuma 
grupā VEF LJBL otrās divīzijas austrumos. 
Komandai otrā vieta VEF LJBL otrās divīzi-
jas austrumos.

Lauris Pļavenieks – 32,9 punkti vidēji 
spēlē, rezultatīvākais spēlētājs U14 vecuma 
grupā VEF LJBL otrajā divīzijā. Komandai 
pirmā vieta VEF LJBL otrās divīzijas aus-
trumos.

Kristaps Paļums, Raimonds Gorenko, 
Aleksis Voicehovičs, Ričards Karabeš-
ko, Rihards Karabeško, Rinalds Timma, 
Viesturs Andžāns, Konstantīns Kazlauskis – 
pirmā vieta U14 vecuma grupā VEF LJBL 
otrās divīzijas austrumos.

Jānis Umbraško, Vilmārs Settarovs, Ri-
hards Punculis, Emīls Repeļs, Daniels Bo-
želko, Jurģis Viļums - otrā vieta U17 vecuma 
grupā VEF LJBL otrās divīzijas austrumos.

Dmitrijs Silovs
2016. gada Eiropas čempions paralimpis-

ka jā sportā vieglatlētikā šķēpa mešanā, ka 
arī izcīnīja sudraba medaļu lodes grūšanā 
– 13.17 m. Uzstādīja jauno Eiropas rekordu 
šķēpa mešanā – 54.86 m.

Sagatavoja: 
Elvīra Škutāne

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAS JAUNATNES LAUREĀTS – 2016

Gada noslēgumā Krāslavas Sporta skolas kolektīvs apkopoja sava darba rezultātus.  27. decembrī Krāslavas 
Kultūras namā notika svinīgais pasākums „Krāslavas Sporta skolas Jaunatnes laureāts 2016”, kurā tika godi-
nāti pagājušā gada labākie sportisti. 

Piemiņas balvas un naudas prēmijas pasniedza viesi - pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks, Krāslavas Spor-
ta skolas absolvente, Eiropas čempione tāllēkšanā Ineta Radeviča, kā arī Krāslavas novada domes Izglītības un 
kultūras nodaļas vadītājas vietniece Sņežana Petroviča. 
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sludinājumi
 Pārdod privatizētu vienista-

bas dzīvokli Krāslavā, Vienības 
ielā 12, 2. stāvs (nav stūra). Т. 
22415169.

 Pārdod labas kvalitātes jau-
nās ražas kartupeļus (selekci-
jas) ar piegādi un pašizvešanu. 
T. 26750274.

 Pārdod medu (3 l - 15 eiro). 
Т.26363427.

 Auto datoru diagnostika un re-
monts. Т.27745005.

 Pārdod nelabiekārtotu divista-
bu dzīvokli Krāslavā. T.29187819.

 Pārdod 2- istabu dzīvokli bez 
ērtībām Indrā. Saimniecības ēkas, 

30 āri zemes, ir zemesgrāmata. 
Т.26222935.

 Pārdod 1-istabas dzīvokli, 30 
m2, 467. sērija, 4. stāvs, Aron-
sona ielā. Cena pēc vienošanās. 
Т.28699500.

 Pārdod māju (Krāslavā, Vīto-
lu ielā 6), 100 m2, 24 āri zemes. 
Т.25941514.

 Pārdod elektroērģeles, pia-
nīnu, muzikālo centru, korpusa 
mēbeles un mīkstās mēbeles, sa-
dzīves tehniku. Viss no Vācijas. 
Т.22053960.

 Digitālā, virszemes un satelītte-
levīzija. Antenu, dekoderu uzstā-
dīšana, regulēšana, apkalpošana, 
remonts. Т.26344829.

No 14. janvāra līdz 14. febru-
ārim Jūrmalas pilsētas fotostudi-
jas „Aspazija” izstāde.

15. janvārī plkst.16.00 Krāsla-

vas amatierteātra komēdija pieau-
gušajiem „Ontons i Zīmassvātki”.  

22. janvārī plkst.15.00 Solistu 
apvienības „Jubilāri” koncerts.

pasākumi krāslavas KN

 JUBILEJAS JAK IZDEVIES!
Krāslavas Kultūras namā 28. decembrī notika Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas Jaungada Jautro un atjautīgo 
kluba (JAK) spēle. Šis pasākums jau ir kļuvis par tradīciju, 
un šogad bija jubilejas spēle. 

Jubilejas spēli pārpildītajā kultūras nama zālē vadīja Varavīksnes vi-
dusskolas JAK pamatlicējs Andrejs Jakubovskis, kurš atzina, ka 20 gadi 
pagājuši kaut kā neierasti ātri. Līdz ar to šī spēle komandām ir īpaši at-
bildīga, un to zināja ikviens, kurš šajā vakarā kāpa uz skatuves. Jaunga-
da JAK spēlē skatītāju vērtējumam savus jokus piedāvāja trīs komandas 
- Varavīksnes vidusskolas vecāko klašu skolēni, vidējās mācību iestādes 
beidzēji un skolas vecāku komanda. Kopā 35 cilvēki, kuri uzstājās kā 
viena liela komanda, jo žūrija Jaungada JAK spēlē ir formāla. Pag, pag, 
bet dāvanas taču viņi dala!

Kā jau jubilejas pasākumam pienākas, tas bija atšķirīgs no iepriekšē-
jiem – proti, tas bija daudzveidīgs, kopumā trīs konkursi - sasveicināša-
nās, studentu miniatūras un brīvā stila priekšnesumi. Joku bija vairāk, 
un laika ziņā pasākums bija ilgāks, bet diez vai šo pēdējo faktu zālē 
sēdošie vispār pamanīja. Subjektīvi šķita, ka viss beidzās negaidīti ātri, 
bet neskaitāmie aplausi un smiekli apliecināja – jubilejas pasākums iz-
devies godam, pozitīvas emocijas nākamajam gadam uzkrātas. Arī žūri-
jas locekļi atzina, ka jubilejas JAK izdevās!

- Andrej, kā viss sākās?
- 1996. gadā saņēmām uzaicinājumu no Daugavpils Krievu liceja pie-

dalīties JAK spēlē, kurp aizbraucām ar savu komandu un sapratām, ka 
JAK varam spēlēt arī savā skolā. Pirmie gadi bija zvaigžņoti: jau 1997. 
gadā kļuvām par Daugavpils līgas JAK uzvarētājiem, 1998. gadā - par 
Latvijas Skolu līgas čempioniem un spēlējām Rīgā. Tajā gadā bija vai-
rākas izbraukuma spēles. 

Tas, ko redz skatītājs, mums visiem patiesībā ir prasījis daudz asaru 
un milzīgu darbu. Es netiktu galā viens, ja nebūtu atsaucīgu palīgu. Vi-
sus vārdā nevaru nosaukt, bet, pirmkārt, gribu minēt cilvēku pie skaņas 
pults – tas ir mūsu sporta skolotājs Ivans Lukša. Starp citu, kādreiz JAK 
spēlēja arī skolotāji, bet viņus nomainīja skolēnu vecāku komanda. Ja 
mani neatbalstītu kolēģi, kuri reizēm kaut ko piedod bērniem, kas aiz-
ņemti šeit, protams, nekas neizdotos. Kopš JAK pirmsākumiem rakstīja 
scenārijus un žūrijā strādā Anžela Semjonova, viņa ir neapšaubāma spe-
ciāliste šajā jomā. Protams, arī paši JAK komandu dalībnieki iegulda 
lielu darbu, un tieši viņi priecē skatītājus.

- Kāpēc Jaungada JAK spēli žūrija nevērtē?
- Kad ir uzvarētāji un zaudētāji, ir negatīvas emocijas, un mēs jau sen 

esam pret to, lai žūrija vērtē gadumijas JAK spēli. Bet šis fakts neietek-
mē sacensību garu, vienalga katra komanda grib izskatīties labāk par 
saviem konkurentiem, un iekšējā sacensība pastāv. Es zinu, ka pēc pa-
sākuma viņi kopīgi apspriedīs un mēģinās paši izanalizēt, kurš numurs 
bija labāks, kurš - vājāks, bet uzvarētāji ir visi. 

- Kas ir Jaungada JAK skatītāji?
- Publika ir dažāda. Vienmēr atnāk skolēnu vecāki, draugi, kaimiņi, 

citi cilvēki, bet galvenais skatītājs laikam tomēr ir jaunatne. Ne tikai no 
Krāslavas, jaunieši cenšas atbraukt arī no citām vietām, jo ir pazīstami 
savā starpā. Varavīksnes vidusskolas JAK periodiski spēlē arī ģimnāzi-
jas skolēni un Rīgas Valsts tehnikuma studenti. Jau 20 gadus Varavīks-
nes vidusskolas JAK komandas kāpj uz skatuves tieši pirms gadumijas, 
sākumā pietika vietas skolas aktu zālē, bet gribētāju redzēt pasākumu 
kļuva vairāk un vairāk, līdz visiem vietas nepietika. Pēdējos 12 gadus 
Jaungada JAK norisinās kultūras namā, un arī šī zāle ikreiz ir pilna.

- Laikam jau daudzi grib piedalīties tieši Jaungada JAK? Kādi ir 
atlases kritēriji?

- Mūsu skolā ir JAK spēles 9.-10. klasēm un 11.-12. klasēm. Jaungada 
JAK komandu veido 12. klašu jaunieši, kuri paši izlemj, aicināt kādu 
no citām klasēm vai tikt galā pašu spēkiem. Šodien skolas komandā uz 
skatuves kāpa arī divi 11. klašu audzēkņi. Savukārt vecāku komanda ir 
izveidojusies sen.

Juris Roga, autora foto

„Šogad mēs iesaistījām izrādē 
visus bērnus, kas vēlējās piedalīties 
Jaungada pasakā,” uzsvēra uzve-
duma galvenā organizatore Anžela 
Semjonova. „Mēs ļoti negribējām 
atteikt vidusskolēniem. Pretenden-
tu bija daudz, tāpēc mums vajadzē-
ja izdomāt ainas ar vairākiem va-
roņiem.  Ne tikai vidusskolēni, bet 
arī skolas absolventi izteica vēlmi 
piedalīties izrādē. Ļoti patīkami, 
ka visi bērni nopietni izturējās pret 
gatavošanās procesu – piedalījās 
visos mēģinājumos un atnāca tieši 
laikā. Gribu teikt lielu paldies sā-
kumklašu skolēnu vecākiem par 
to, ka viņi vakaros veda bērnus uz 
mēģinājumiem.”

Anžela Semjonova visu 27 gadu 
garumā ir pastāvīga komandas da-
lībniece, kas gatavo priekšnesumu. 
Viņas skolotājas ir Tatjana Vagale 
un Irēna Fjodorova. 

Pirmo Jaungada pasaku Anžela 
atceras līdz šim laikam: „Atceros 
ikvienu varoni, visas ainas. Tolaik 
zāle vēl bija bez kulisēm, bija tikai 
stieple, pie kuras mēs pielikām aiz-
karus. Atceros, cik ilgi mēs ierak-
stījām fonogrammu, kā „dzemdē-
jām” katru scenārija vārdu. Kopš 
tās pirmās Jaungada izrādes nemai-
nīgs palicis tikai Salaveča tērps, 
tam ir jau 27 gadi, bet mēs vēl jop-
rojām to izmantojam. Bet tehniska-
jā ziņā mēs, protams, esam spēruši 
soli tālu uz priekšu.”

Gatavošanās izrādei sākas jūli-
jā. Oktobra sākumā, kad ir zināmi 
visi varoņi, sākas kolektīvs darbs. 
Visi komandas dalībnieki (Anžela 
Semjonova, Jevgēņija Bizņa, Na-
dežda Tadello, Nadežda Adamo-
viča, Andrejs Jakubovskis, Ivans 
Lukša, Jeva Bojarčuka) strādā savā 
virzienā - meklē mūziku, gatavo un 
koriģē tekstus, nodarbojas ar deju 
iestudēšanu, fonogrammas ierak-
stu, tērpu šūšanu. No sākuma mē-
ģinājumos tiek apgūtas atsevišķas 
ainas, un tikai pirms Ziemassvēt-
kiem notiek ģenerālmēģinājumi 
aktu zālē. 

Lai izrāde būtu krāsaina, iespai-
dīga un skatītājiem saistoša, pro-
tams, ir nepieciešami spilgti un 

„KĀ PASAKAS JAUNO GADU SAGAIDĪJA”

uzrunājoši tērpi. 
Dizainere un šuvēja Jevgēņija 

Bizņa sāk skatuves tērpu veido-
šanu jau oktobrī. Viņa strādā ar 
bērniem – noņem mērus, gatavo 
piegrieztnes, pati pērk audumus, 
šuj, pielaiko. Ja nepietiek laika pēc 
stundām, tad darbs turpinās mājās.

„Pirmie tērpi tika šūti no oderes 
auduma, un, lai to paslēptu, kostī-
mus apšuva ar spīdīgo „lietutiņu”. 
Tagad, pateicoties pašvaldības fi -
nanšu līdzekļiem, mums ir iespēja 
iegādāties labus audumus un šūt 
kvalitatīvus tērpus,” pastāstīja An-
žela Semjonova. „Esam gandarīti 
par to, ka dome sniedz mums fi -
nansiālo palīdzību, esam pateicīgi 
arī skolas administrācijai, jo tā at-
balsta visas mūsu radošās idejas. 
Paldies skolas tehniskajam perso-
nālam, ēdnīcas darbiniekiem, kā 
arī tiem, kas bija kopā ar mums, – 
Vijai Plotkai, Jevgeņijai Sergejen-
ko, Irēnai Gončarovai, Valentīnai 
Sadovskai, Sergejam Jančevskim, 

Edgaram Šilvānam, Rutai Zam-
barei, Mārim Ločmelim, Olgai 
Daļeckai, Arkādijam Vasiļjevam, 
Aleksandram Kļimovam, Vilim 
Bittem, Jevgēņijam Ratkevičam, 
Igoram Markušenokam, Dzinta-
ram Voroņeckim!” 

Jaungada svētki pagāja, beidzās 
pasaka...  Taču šo patīkamo skum-
ju izjūtu obligāti nomainīs prieks 
– par jauniem plāniem, jaunām 
uzvarām un jaunām iecerēm. Jo arī 
nākamajā gadā mūs gaidīs jauna 
pasaka!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola izsaka pateicību par atbalstu: 
Krāslavas novada domei (G. Upe-
niekam), novada domes Izglītības 
un kultūras nodaļai (L.Miglānei), 
SIA „Varpa” (E.Baranovskim), 
SIA „KV SPED” (A. Karolim), IU 
„Satelīts-L” (V.Buhalovam), SIA 
„Ritms” (P. Širokijam), Latvijas 
Sarkanajam Krustam (S. Molo-
tokai), SIA „GSK” (A.Savickim), 
SIA „Kristafors” (I.Ugaram), SIA 
„Nordserviss” (M. Žuravskim), 
„Optima” (Oļegam un Aļonai 
Duboviem), z/s „Sapnis” (Lari-
sai un Pēterim Bārtuļiem), SIA 
„RH Būve” (R.Homutiniņam), z/s 
„Raudovišķi” (A. Ivanovam).

Ar skaistām dāvanām, jautriem karnevāliem, rotaļām 
pie eglītes un krāsaino uguņošanu noritējuši Jaungada 
svētki. Par vienu no spilgtākajiem notikumiem mūsu pil-
sētā šajās svētku dienās kā parasti kļuva Jaungada izrāde, 
uz kuru skatītājus aicināja Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola. 

Jau 27. reizi skola uzdāvināja pilsētai savu Jaungada pa-
saku. Muzikālajā izrādē „Kā pasakas Jauno gadu sagaidī-
ja”, kurā bija 12 ainas, skatītājus priecēja 130 dalībnieki. 
Visu deviņu priekšnesumu laikā skolas aktu zāle bija pilna. 

SIA  „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus. 

Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.


