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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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1. jūnijā Krāslavā notika Mazo krāslaviešu svētki. Karotītes ar novada simboliku tika uzdāvinātas 89 jaundzimušajiem.

Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVAS NOVADU TURPINĀS VADĪT
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
3. jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. Atbilstoši datiem par
rezultātiem, kas ir publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē, Krāslavas novadā nobalsojuši 38,56% vēlētāju, kas ir mazāk nekā
vidēji valstī (50,10%), bet vairāk nekā 2013. gada pašvaldību vēlēšanās
(36,45%).
Par sarakstu „Latgales partija, Latvijas Reģionu Apvienība” nobalsoja 8,49% balsstiesīgo iedzīvotāju. Otrajā vietā pēc saņemto balsu
skaita (13,21%) - sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”. Visvairāk balsu Krāslavas novada vēlētāji atdeva par Zaļo un zemnieku savienības
deputātu kandidātiem - 76,62%.
Līdz ar to Krāslavas novada domes jaunajā sastāvā darbosies 1 deputāts no Latgales partijas, 2 deputāti no sociāldemokrātiskās partijas
„Saskaņa” un 12 deputāti no Zaļo un zemnieku savienības. Iepriekšējā
sasaukumā (saskaņā ar 2013. gada vēlēšanu rezultātiem) domē strādāja
1 deputāts no Latgales partijas, 3 - no partijas „Saskaņa” un 11 deputāti
no Zaļo un zemnieku savienības.
Vislielāko aktivitāti izrādījuši Aulejas pagasta iedzīvotāji (vēlēšanās
piedalījās 56,79% vēlētāju) un Skaistas pagasta iedzīvotāji (47,45% vēlētāju).
Vismazāk iedzīvotāju ieradās vēlēšanu iecirkņos Kalniešu (27,04%)
un Piedrujas (27,07%) pagastā.
Ir jāuzsver, ka Krāslavas novads ir viens no tiem desmit Latvijas novadiem, kuros iedzīvotāji izrādījuši lielu saliedētību un atdevuši vairāk
nekā 76% balsu par vienu no deputātu kandidātu sarakstiem.
Sagatavoja
Elvīra Škutāne

BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI
IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ēvalds Cauņa
2.Jāzeps Dobkevičs
3.Jānis Geiba
4.Aleksandrs Jevtušoks
5.Raimonds Kalvišs
6.Antons Ļaksa
7.Viktorija Lene
8.Viktors Moisejs
9.Aleksandrs Savickis
10.Gunārs Svarinskis
11.Jānis Tukāns
12.Gunārs Upenieks
13.Janīna Vanaga
14.Ēriks Zaikovskis
15.Dmitrijs Zalbovičs

Saraksta nosaukums
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
LATGALES PARTIJA,
Latvijas Reģionu apvienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”
Krāslavas novada vēlēšanu komisija

Strādāsim kopā novada labā!

Cienījamie krāslavieši! Gribu teikt paldies visiem, kas bija kopā arī vēlēšanu dienā!
Rezultāti liek mums vēl nopietnāk ieskatīties novada problēmās un meklēt labākos risinājumus.
Mēs saprotam, ka ne visi lēmumi būs politiski skaisti. Arī līdz šim tādi jautājumi bija gan izglītībā, gan
tautsaimniecībā.
Gribu pateikties tiem kolēģiem, kas uzņēmās atbildību, un visiem, kas saprata, ka jāiet tālāk!
Strādāsim kopā novada labā!
Ar cieņu - Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

AULEJIEŠIEM BŪS LABĀKS CEĻŠ
Pašlaik Krāslavas novadā notiek ceļa remontdarbi posmā starp
divu pagastu centriem - Auleju un
Kombuļiem. Būvdarbu laikā tiek
atjaunota sega vietējas nozīmes
autoceļam Kromāni–Auleja–Rogeļi (614) posmā no15,63 līdz
16,64 km un autoceļam Kombuļi–
Auleja (V642) posmā no 4,00 līdz
11,6km.
Ceļa posmā, kas savieno abus
Krāslavas novada pagasta centrus
- Auleju un Kombuļus, grants segumu nomainīs ar melnu bituminizēto segumu, ar divkārtu virsmas apstrādi. Pašlaik ir uzsākti tās
izbūves darbi.
Līgums noslēgts ar būvnieku
SIA „8 CBR”, līgumsumma - 507

537,55 eiro ar PVN.
Remontdarbi tika uzsākti pagājušā gada rudenī, un tos paredzēts

pabeigt līdz šī gada jūnija beigām.
LVC Komunikācijas daļa,
Ināras Dzalbes foto

PELDBASEINA CELTNIECĪBA PABEIGTA

26. maijā tika parakstīts
akts par peldbaseina nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā.
Tuvākajā laikā peldbaseina telpas tiks aprīkotas
ar mēbelēm un būs iegādāts nepieciešamais aprīkojums ēkas uzturēšanai.
Peldbaseina atklāšana
plānota 21. jūlijā - Krāslavas pilsētas svētku pirmajā dienā.
Elvīras Škutānes foto
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/8

„Par licencētajām zemūdens medībām Sīvera,
Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros”
Izdoti pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
1.Saistošie noteikumi nosaka zemūdens medību kārtību
Sīvera, Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros, paredzot zemūdens
medību tiesību izmantošanu ar īpašām atļaujām (licencēm).
2.Apstiprināt licencēto zemūdens medību nolikumu Sīvera,
Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros.
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā un ir
spēkā 10 (desmit) gadus.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 2017/8 „Par licencētajām zemūdens medībām
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros»
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa paredz, ka pašvaldība izdod saistošos
noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu
vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām
zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas,
vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Licencēto zemūdens medību nolikums, kas tiek apstiprināts ar šiem saistošajiem noteikumiem,
izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” prasībām un ir saskaņots atbildīgajās institūcijās.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka licencēto zemūdens medību kārtību, limitus, zemūdens medību
atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus licencētajām zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas
un Drīdža ezeros.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. No licenču realizācijas paredzami pašvaldības budžeta ieņēmumi 5000 – 6000 EUR gadā, kas tiks novirzīti
vides aizsardzības pasākumu organizēšanai un zivju krājumu
papildināšanai ezeros, kuros tiek organizētas licencētās zemūdens medības.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo
noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada pašvaldība.
Nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības struktūrvienības
vai darba vietas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Notikušas konsultācijas ar makšķerniekiem un zemūdens medniekiem.
APSTIPRINĀTS
Ar Krāslavas novada pašvaldības sasitošajiem noteikumiem Nr.2017/8 „Par licencētajām zemūdens medībām
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros”

Nolikums par licencētām zemūdens
medībām Sīvera, Ārdava,
Lejas un Drīdža ezeros

I. Vispārīgie jautājumi
1.Nolikums nosaka kārtību, kādā veicamas licencētās zemūdens medības Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros.
2.Krāslavas novada Skaistas un Aulejas pagastu administratīvajās teritorijās ietilpstošais Sīvera ezers (1759 ha) saskaņā
ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) ir publiskā ūdenstilpne.
3.Krāslavas novada Kombuļu pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošais Ārdava ezers (229,8 ha) saskaņā ar Civillikuma II pielikumu (1115.pantam) ir privātā ūdenstilpne, kur
zvejas tiesības pieder valstij.
4.Krāslavas novada Kombuļu pagasta administratīvajā teritorijā ietilpstošais Lejas ezers (177,4 ha) saskaņā ar Civillikuma II pielikumu (1115.pantam) ir privātā ūdenstilpne, kur
zvejas tiesības pieder valstij.
5.Krāslavas novada Skaistas un Kombuļu pagastu administratīvajās teritorijās ietilpstošais Drīdža ezers (753,2 ha)
saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) ir publiskā
ūdenstilpne un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - dabas parkā „Drīdža ezers”, kas ir arī „Natura 2000” teritorija.
6.Zemūdens medības Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros tiek organizētas, lai atļautu noteiktas zivju sugas limitētu
ieguvi noteiktā laikā un vietā, kurā saskaņā ar makšķerēšanu,
vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem
aktiem makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības ir
ierobežotas vai aizliegtas, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu
zivju resursu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
7.Zemūdens medības Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros, organizē Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr.
65624383, e-pasts: dome@kraslava.lv), turpmāk – zemūdens
medību organizētājs.
II. Licencēto zemūdens medību noteikumi

8.Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeru platībā, Krāslavas novada Skaistas, Kombuļu un Aulejas pagasta teritorijās.
9.Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar MK
2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk –
noteikumi Nr.800) ar šādiem papildus nosacījumiem:
9.1. vienā medību reizē vienam zemūdens medniekam
lomā atļauts uzglābāt un paturēt: līdakas un zandartus – ne
vairāk kā 3 (trīs) gabalus no katras sugas, pārējās zivis - atbilstoši noteikumiem Nr.800;
9.2.laikā no 1. maija līdz 31. maijam vienā medību reizē
vienam zemūdens medniekam lomā atļauts paturēt: plaužus
- ne vairāk kā 5 (piecus) gabalus, bet pārējā laikā bez ierobežojumiem;
9.3.zemūdens mednieks iegūtās zivis līdz zemūdens medību
beigām uzglabā pie zemūdens mednieka aprīkojuma jostas.
10.Zemūdens medību sacensību organizatori saskaņo sacensību nolikumu ar zemūdens medību organizētāju.
III. Zemūdens mednieka pienākumi
11.Zemūdens medniekam pēc šo noteikumu 29. punktā norādīto personu pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments un zemūdens medību licence, bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī
attiecīgā derīguma termiņa makšķerēšanas karte. (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.05.2017. (protokols Nr. 7., 3.§)
12.Zemūdens medniekiem jāievēro MK 2015. gada 22.
decembra noteikumi Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”, bet Drīdža ezerā – arī Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 24.1, 24.2. un 24.8.apakšpunktu prasības,
kas nosaka, ka dabas parkā „Drīdža ezers” nav pieļaujama
nobraukšana no ceļiem un pārvietošanās ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadracikliem un mopēdiem
pa meža, lauksaimniecības zemēm, ugunskuru kurināšana ārpus speciāli aprīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku
neizplatīšanos un darbību veikšana, kas veicina augsnes erozijas attīstību.
13.Zemūdens medniekiem pirms zemūdens medībām ir
pienākums ziņot Krāslavas novada Pašvaldības policijas darbiniekam (tālr. 26604089; tālr. 25615163; tālr. 26592440) par
zemūdens medību norises vietu un laiku.
IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits un
maksa par zemūdens medību licencēm
14.Ir paredzētas četru veidu zemūdens medību licences:
14.1. vienas diennakts licence zemūdens medībām Sīvera,
Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros (300 gab. gadā), kuras cena
ir 10,00 EUR ar PVN (1.pielikums); (ar precizējumiem, kas
izdarīti 25.05.2017. (protokols Nr. 7., 3.§)
14.2. divu diennakšu licence zemūdens medībām Sīvera,
Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros (200 gab. gadā), kuras cena
ir 15,00 EUR ar PVN (2.pielikums); (ar precizējumiem, kas
izdarīti 25.05.2017. (protokols Nr. 7., 3.§)
14.3. mēneša licence zemūdens medībām Sīvera, Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros (150 gab. gadā), kuras cena ir
45,00 EUR ar PVN (3.pielikums); (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.05.2017. (protokols Nr. 7., 3.§)
14.4. gada licence (no 1. janvāra līdz 31. decembrim)
zemūdens medībām Sīvera, Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeros
(100 gab. gadā), kuras cena ir 100,00 EUR ar PVN (4.pielikums). (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.05.2017. (protokols
Nr. 7., 3.§)
15.Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegādājas viena no 14.punktā minētajām licencēm.
V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums
16.Zemūdens medību licencē, kas nav iegādāta interneta
vietnē www.epakalpojumi.lv, tiek norādīts licences nosaukums (veids), licences numurs, licences derīguma laiks, licences cena, ziņas par zemūdens medību organizētāju, zemūdens
mednieka vārds, uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja
paraksts, licences saņēmēja paraksts. Licences otrā pusē atrodas lomu uzskaites tabula.
17.Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar šo licencēto zemūdens medību nolikumu.
18.Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts zemūdens mednieka vārds, uzvārds (minēto
apliecina autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko
parakstu), e-pasta adrese; licences derīguma datums; licences
veids; licences cena; ūdenstilpes nosaukums.
VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība
19.Licenču izplatīšanu veic Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, reģ.
Nr.90001267487, tālr. 65624383) darbadienās 16.kabinetā
no plkst. 8:00 līdz 17:00, brīvdienās, www.epakalpojumi.lv,
kā arī brīvdienās un svētku dienās pie Sīvera ezera no plkst.
8:00 līdz 17:00 pie Zemūdens medību organizētāja pārstāvja (Krāslavas novada Pašvaldības policijas pārstāvja), kurš ir

sazvanāms pa tālr. 26604089, vienlaicīgi vienojoties par licences iegādes vietu.
20.Zemūdens medību organizētājs reģistrē licenču realizācijas vietā izsniegtās licences zemūdens medību licenču
uzskaites žurnālā, bet interneta vietnē www.epakalpojumi.lv
pārdotās licences uzskaita hronoloģiskā secībā elektroniski
par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veic attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku,
nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.
VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto līdzekļu
izlietojums
21.No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, 20%
reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.
janvārim par otro pusgadu) pārskaitāmi valsts pamatbudžetā
Zivju fonda ieņēmumu veidošanai.
22.80% no iegūtās summas paliek zemūdens medību organizētāja rīcībā, zivju resursu papildināšanai, saglabāšanai un
aizsardzībai.
VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
23.Zemūdens mednieks pēc katrām medībām lomu ieraksta
licences otrajā pusē norādītajā uzskaites tabulā, norādot lomu
kilogramos pa atsevišķām sugām, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
24.Ja loma nav, tad arī tas ir jāatzīmē zemūdens medību licences otrajā pusē.
25.Ar loma uzskaites datiem aizpildītā vienas diennakts vai
divu diennakšu licence trīs darba dienu laikā pēc zemūdens
medībām jāiesniedz zemūdens medību organizētājiem Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads,
LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383), mēneša vai
sezonas licence pēc licences derīguma termiņa beigām trīs
darba dienu laikā jānosūta zemūdens medību organizētājam
uz licencē norādīto adresi.
26.Ja nav ievērotas šo noteikumu 24. un 25.punktā minētās
prasības, tad nākamā zemūdens medības licence netiek izsniegta divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
IX. Zemūdens medību organizētāja sniedzamie papildpakalpojumi
27.Zemūdens medību organizētājs bez papildus samaksas
sniedz:
27.1.konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sīvera,
Ārdavas, Lejas un Drīdža ezeru tuvumā;
27.2.konsultācijas par zemūdens medību vietām.
X. Zivju resursu saglabāšana, papildināšana un aizsardzība
28.Licencēto zemūdens medību organizētāja pasākumu
plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai:
28.1. saskaņā ar Zvejniecības likumu un Krāslavas novada Pašvaldības policijas nolikuma 2.1.5.punktu, ar atbilstošu
Pašvaldības pilnvarojumu, Krāslavas novada Pašvaldības
policijas pilnvarotajiem darbiniekiem ir tiesības veikt šī nolikuma prasību ievērošanas kontroli Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikt zivju resursu aizsardzības un
ieguves kontroli, patstāvīgi un/vai sadarbībā ar Valsts vides
dienesta inspektoriem veikt vides aizsardzības normatīvo aktu
ievērošanas kontroli, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
28.2.veikt regulāri, bet ne mazāk kā 10 reidu mēnesī, lai
kontrolētu licencētās zemūdens medību nolikuma un makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanu;
28.3.ne mazāk kā 50% no līdzekļiem, kas saskaņā ar šī nolikuma 22.punkta iegūti no zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros, novirzīt paaudzētus zušu mazuļus
iegādei un ielaišanai Sīvera, Ārdava, Lejas, Drīdža ezeros,
saskaņā ar šo ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
XI. Zemūdens medību un vides aizsardzības kontrole
29.Zemūdens medību noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros kontrolē Krāslavas novada Pašvaldības policija, pārkāpumu gadījumos sastādot protokolu un nosūtot to
izskatīšanai attiecīgai instancei.
XII. Noslēguma jautājumi
(nosaukums ar precizējumiem, kas izdarīti 25.05.2017.
(protokols Nr. 7., 3.§)
30.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
31.Informāciju par licencēto zemūdens medību vietām, licencēto zemūdens medību organizētāju un zemūdens medību
licenču iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms
licencēto zemūdens medību uzsākšanas publicē laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Krāslavas novada preses izdevumā.
32.Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no spēkā
stāšanās dienas.
XIII. Vispārīgie jautājumi
(izslēgta (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.05.2017. (protokols Nr. 7., 3.§)
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1.pielikums 27.04.2017. Krāslavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/8
Licences paraugs:

4.pielikums 27.04.2017. Krāslavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/8
1. Licences paraugs:

Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads,
LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).

Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads,
LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).

Nr. ____

Nr. ____

1.

Vienas diennakts zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Cena 10,00 EUR
Derīga no 20__.g. „___ „___________ plkst. ________
līdz „___ „ ______________ plkst. ______________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza _________
paraksts

_________
datums

______
paraksta atšifrējums

Gada zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Cena 100,00 EUR
Derīga no 20___.g. 1.janvāra līdz 31.decembrim
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza _________ _________ ____________________
paraksts
datums
paraksta atšifrējums
Licenci saņēma
________
________

Loma uzskaites forma

Loma uzskaites forma
Datums

Zivju suga

Kopējais
svars

Skaits

2.pielikums 27.04.2017. Krāslavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/8
1.
Licences paraugs:
1.2. Divu dienu zemūdens medību licence.
Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, rāslava, Krāslavas novads,
LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089)

Divu dienu zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros
Nr. ____

Cena 15,00 EUR
Derīga no 20__.g. „___ „___________ plkst. ________
līdz „___ „ ______________ plkst. ______________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza _________ _________ ____________________
paraksts
datums
paraksta atšifrējums
Licenci saņēma
_________
_________

Loma uzskaites forma
Datums

Zivju suga

Kopējais
svars

Skaits

3.pielikums 27.04.2017. Krāslavas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/8
1. Licences paraugs:
Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads,
LV-5601, reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).

Mēneša zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 45,00 EUR
Derīga no 20__.g. ___ _________līdz ____ ____________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza _________ _________ ____________________
paraksts
datums
paraksta atšifrējums
Licenci saņēma
________
________

Loma uzskaites forma
Mēnesis

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs

Jūlijs
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg)

Kopā (kg)

Mēnesis

Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg)

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Septembris
Oktobris
Novembris

Kopā
(kg)

Biedrības „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas”
grupa” telpās, Baznīcas ielā
2-10, ir iespējams saņemt
saziedotu lietotu bērnu, sieviešu un vīriešu apģērbu un
apavus. Lūdzam pilsētas iedzīvotājus nepieciešamības
gadījumā atnākt un izvēlēties
sev un ģimenei nepieciešamo.
Pirms nākšanas lūdzam sazināties ar biedrības darbiniekiem pa tālruņiem 29353767,
29929145.
Visi esat mīļi gaidīti.

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase”
atgādina, ka pacienta iemaksu
par 2017. gada III ceturksni, kas
sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.06.2017.g. (ieskaitot).
Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām,
skaitot no pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija

projekti

PAR DROŠĪBU ABPUS ROBEŽĀM

22. maijā Krāslavas novada
domē tika likti pamati jaunas
sadarbības sākumam – svinīgā gaisotnē tika parakstīts
Latvijas-Lietuvas programmas
projekta „Sinerģiskas drošības
platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/ „SYNERGY FOR SECURITY” Partnerības līgums.
Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām - pārrobežu noziedzību,
sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju,
kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta
reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīm abām
valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai
pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc, apvienojot Latvijas
un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības
aktivizēšanai pārrobežu līmenī: tiks izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un
veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām
iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas videonovērošanas
sistēmas ar transportlīdzekļu identiﬁkācijas iespējām uz

visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai.
Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts
policija, Valsts robežsardze, Krāslavas novada dome,
Kārsavas novada dome, savukārt Lietuvas pusi pārstāv
Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība. Vairāku klātesošo augsto abu valstu Valsts
policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu teiktais ir
rezumējams īsi: sadarbība, sadarbība un vēlreiz sadarbība. Un ne tikai starp katras valsts dienestiem, bet arī sadarbība abu valstu drošības struktūru starpā, izmantojot
visas iespējas, ko sniedz modernās tehnoloģijas,
sadarbība pašvaldību starpā un, kas ir īpaši būtiski, sadarbība starp iedzīvotājiem un drošības
struktūrām. Divu gadu garumā sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa
„Ja redzi, tad neklusē!”, jo, kā atzīst abu valstu
drošības struktūru pārstāvji, pierobežas iedzīvotāji ir mūsu acis un ausis, tikai ar viņu palīdzību
mēs varam reaģēt uz notikumiem iespējami ātri
un efektīvi. Projekta kopējais budžets ir 580 236
eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzﬁnansējums, projekts tiks īstenots laikā no 2017. gada
17. maija līdz 2019. gada 16. maijam.
Projektu „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”
(„SYNERGY FOR SECURITY”) līdzﬁnansē
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.
- 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas re-
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MĒS MĪLAM KRĀSLAVU!

darbi, notikumi, cilvēki

KRĀSLAVAS
PILS KOMPLEKSS –
SOLI PA SOLIM

Soli pa solim arī šogad
turpinās darbi Krāslavas
pils kompleksā. Nesen ir
pagājusi Muzeju nakts un,
sagaidot atbilstošus laika
apstākļus, jau ir uzsākts
Krāslavas pils kompleksa
centrālās žoga daļas remonts. Ņemot vērā to, ka
kopš iepriekšējiem darbiem
ir pagājuši jau 6 gadi, bija
nepieciešams uzlabot žoga
vizuālo izskatu. Atjaunots
arī karietes koka detaļu
krāsojums.

Ar šādu devīzi 27. maijā noritēja kopējā talka, kuras ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5 „b” klases skolēni, vecāki un skolotāji Aglonas un Pils ielas krustojumā
iestādīja augu dobi ar šādu kompozīciju: vārds „KRĀSLAVA” no daudzgadīgajiem augiem - Japānas spirejas „Gold
Sadarbībā ar Krāslavas Mākslas
Princess”, sarkana sirsniņa no leduspuķēm un Daugavas
skolas
pasniedzēju Viju Plotku un
loku fragments no ziliem agerātiem un lobēlijas.
Bērni, vecāki un skolotājas - kopā gandrīz 30 cilvēku - skaistajos
kreklos ar uzrakstu „Es mīlu Krāslavu” profesionālās daiļdārznieces
Dainas Zvejsalnieces vadībā ar pilnu atdevi iesaistījās augu dobes stādīšanā. Strādājot kopā gandrīz 5 stundas, talkas dalībnieki izveidoja šo
skaisto augu kompozīciju kā mīlestības apliecinājumu savai dzimtajai
pilsētai. Pie augu dobes uzlikām plāksni ar nelielu aprakstu par to, cik
skaista ir mūsu Krāslava un arī par to, cik ļoti mēs mīlam savu pilsētu.
Šī sestdiena noteikti ilgi paliks atmiņā mums visiem kā saulaina, brīnišķīga un pozitīvām emocijām pilna diena. Gribas ticēt, ka visi augi
un puķes augs, bet iedzīvotāji cienīs mūsu darbu un saudzīgi izturēsies
pret augu dobi.
Šī aktivitāte notika, pateicoties vecāku kluba „Varavīksne” izstrādātajam projektam „Ar mīlestību KRĀSLAVAI!”, ko ﬁnansiāli atbalstīja
Krāslavas novada dome projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi
2017” ietvaros.
Projektā uzstādītie mērķi, manuprāt, ir pilnībā sasniegti. Skolēni, vecāki un skolotāji tika iesaistīti kopējā aktivitātē ar vienotu mērķi, kā
rezultātā tika sekmēta patriotisko jūtu audzināšana un piederības sajūta
savai pilsētai, strādājot kopā pie tās pievilcīguma un pozitīva tēla veidošanas. Piedaloties kopīgajā aktivitātē, tika sekmēta skolēnu, vecāku un
skolotāju sadarbība, kā arī tika veidota komandas izjūta un savstarpējā
saliedētība.
Liels paldies p/a „Labiekārtošana K” direktoram Ē.Cauņa un speciālistiem par palīdzību sagatavojot vietu augu dobei, kā arī par transporta
pakalpojumiem uz Daugavpili, lai iegādātos nepieciešamos augus un
materiālus.
Īpašs paldies Krāslavas novada domes priekšsēdētājam G.Upeniekam,
domes deputātiem un Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei par iespēju piedalīties konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, saņemt ﬁnansējumu un realizēt savas idejas. Projekti, kas tiek realizēti šī konkursa
ietvaros, padara mūsu novadu vēl skaistāku un sakoptāku.
Manuprāt, galvenais ir vēlme... Vēlme padarīt mūsu Krāslavas novadu vēl pievilcīgāku... Vēlme pašiem iesaistīties projektu izstrādē un
realizācijā... Vēlme, strādājot kopā, plecu pie pleca (pašvaldības darbinieki, skolēni, vecāki, skolotāji, pensionāri un citi Krāslavas novada
iedzīvotāji) un ar vienu vienotu mērķi – rūpēties par mūsu novadu un
attīstīt to! Tikai tad mēs varēsim lepoties ar to, cik skaistā un sakoptā
pilsētā un novadā dzīvojam!
Tatjana Kozačuka,
projekta „Ar mīlestību KRĀSLAVAI!” vadītāja

direktoru Valdi Pauliņu ir radīts
jauns fotostūrītis pils pagalmā,
kur katrs, kas vēlas, var iejusties
grāfu Plāteru tēlā.
Šogad Krāslavas muiža piedalās akcijā „Apceļosim Latvijas
pilis un muižas!”, ko organizē
Latvijas Piļu un muižu asociācija
un kas ilgs līdz 28. oktobrim. Pēc
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra ziņām, kompleksu
kopš akcijas uzsākšanas maija sā-

kumā apmeklējuši jau aptuveni 40
akcijas dalībnieki.
Lielāki vai mazāki darbi ir plānoti arī citās kompleksa ēkās, kā
arī parkā. Šogad no budžeta līdzekļiem jūlija beigās tiks nomainīti logi Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā (pagalma fasādē),
tiks turpināta Dārznieka mājas
konservācija (tiek gaidīta atbilde
par papildus ﬁnansējumu), kā arī
tiek gatavoti vairāki ES projekti
bijušajiem staļļiem – Amatu mājai.
Tiek veikti priekšdarbi Krāslavas pils parka rekonstrukcijas 2.
kārtas tehniskā projekta izstrādei
– ir aktualizēta parka topogrāﬁja,
saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda ﬁnansējums parka izpētei, lai
rezultātā noformulētu darba uzdevumu projektēšanai. Parka aktīvajai zonai drīzumā tiks pabeigti
darbi tenisa laukuma izveidei, ir
aktualizēts tehniskais projekts
stadiona rekonstrukcijai, darbi ES
izglītības projekta ietvaros, visticamāk, tiks uzsākti nākošgad. Ir

iesniegts projekts pārrobežu programmā veloparka izveidei.
Šī gada 25. maija Krāslavas novada domes sēdē ir apstiprināta
Krāslavas pils kompleksa Darbības stratēģija tūrisma kontekstā
2017.-2025. gadam - vienojošais
dokuments visiem plānotajiem
darbiem.
Lielākie pasākumi, kas šogad
tiek plānoti pils kompleksā, Krāslavas pilsētas svētki un starptautiskais kulinārā mantojuma
festivāls 22. jūlijā, kā arī Leģendu
nakts 28. oktobrī. Visu tūrisma
sezonu Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs priecēs ar tematiskajām izstādēm un Tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma
centrs – ar informāciju par novada
tūrisma piedāvājumu, ekskursijām, degustācijām un suvenīriem.
Aktuālāko informāciju meklējiet
www.kraslavaspils.lv.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

TE IR VISS MŪSU NOVADS

Krāslavas Mākslas skolas
audzēkņi un pedagogi sagādāja krāšņu vasarīgu dāvanu savai pilsētai – divās
dienās apgleznoja pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” remontdarbnīcu
sienu no Latgales ielas puses.

Skolotāja Maija Šuļga pastāstīja, ka sienas apgleznošanā piedalījās pedagogi un 11 līdz 13 gadus
veci bērni, kuri mācās mākslas
skolas 3. un 4. klasē. Lai monumentālā glezniecība varētu tikt
uzsākta, sienu darbam sagatavoja
un nogruntēja uzņēmuma „Labiekārtošana K” darbinieki. Tālāk
jau bērni ar pedagogiem uz sagatavotās virsmas attēloja ainavu,
kas parāda pilsētas un lauku nesaraujamo saikni: no ziedošajām
pļavām zirgi atskrien uz pilsētu.
Te ir viss mūsu novads!

„Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa ir priecīgs, ka
Krāslavas Mākslas skola atbalstīja
šo ideju un pieņēma piedāvājumu
veikt sienas apgleznošanu. Krāsas
uzņēmums iegādājas par saviem

līdzekļiem, bet mazo un lielo
gleznotāju darbs, kā sacīja Maija,
ir dāvana savai pilsētai!
Juris Roga,
autora foto

ni!” sacīja Indras pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Gabrusāne. Pasākuma noslēgumā pašvaldības un novada ļaužu vārdā viņa pateicās par
lielisko koncertu, pasniedzot kolektīvu vadītājiem nelielas dāvanas kā
ceļa maizi, kas noderēs tālajā ceļā.
„Latvijas ekspresis simtgadei” savu
galapunktu Valgas stacijas laukumā
sasniedza 28. maija vakarā, kur no-

tika noslēguma koncerts. Ceļā no
Indras līdz Valkai vilciens apstājās un koncerti notika Daugavpils,
Krustpils, Daugavas, Vecumnieku,
Dobeles stacijas laukumā, Liepājas
Annas tirgus laukumā, Tukums I
stacijā, Rīgas, Inčukalna un Siguldas stacijas laukumā.
Juris Roga,
autora foto

„SIMTGADES EKSPRESIS” STARTĒJA INDRĀ

26. maijā cauri visiem Latvijas
vēsturiskajiem novadiem ceļā devās speciāls vilciena reiss „Latvijas
ekspresis simtgadei” ar vairāk nekā
180 pasažieriem – dziedātājiem
un dejotājiem. Gaidot XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI
deju svētkus un Latvijas simtgadi,
īpašais vilciens piestāja 12 Latvijas vietās un dzelzceļa staciju laukumos. Katrā vietā unikālus bezmaksas koncertus Latvijas novadu
ļaudīm sniedza jauniešu koris „Balsis”, Rīgas Banku augstskolas jauktais koris „Monēta”, Rīgas Stradiņa
universitātes jauktais koris „Rīga”,
Rīgas Stradiņa universitātes Tautas
deju ansamblis „Ačkups”, kultūras pils „Ziemeļblāzma” vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Auda”,
VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis „Dardedze” un vietējie
mākslinieki.
Vilciens savu maršrutu sāka

Krāslavas novada Indras stacijā,
kurp tas ieradās no valsts galvaspilsētas. Rīgas māksliniekus Indras
stacijas laukumā sagaidīja vietējie
iedzīvotāji un mūsu novada amatierkolektīvi – Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī Latgalīši”, Izvaltas folkloras kopa „Izvoltīši” un
Ūdrīšu Tautas nama folkloras kopa
„Rudzutaka”, lai kopīgi uzsāktu
simtgades svinības. Var sacīt, ka
todien Indrā sākās Latvija, jo ceļu
pa mūsu valsti uzsāka „Latvijas
ekspresis simtgadei” – viens no lielākajiem un spilgtākajiem Latvijas
simtgades vēstnešiem šogad!
„Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats,” ar šiem izcilajiem Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem
pasākumu stacijas laukumā atklāja
Latvijas valsts simtgades svinību
pašvaldību koordinatore mūsu no-

vadā Inga Kavinska.
Viens no projekta „Latvijas ekspresis simtgadei” organizatoriem
Andrejs Filipovs uzsvēra, ka šis vilciens saliedēs visus novadus: „Ar
to, ka esam atbraukuši no Rīgas,
mēs vēlamies pateikt, ka viss notiek
nevis Rīgā, bet gan novados. Novadi un Rīga - visi Latvijas novadi ir
saliedēti!”
Latvijā populārākais diriģents,
jauniešu kora „Balsis” mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis pauda patiesu prieku būt Indrā
un redzēt ļaudis kuplā skaitā sapulcējušos stacijas laukumā. Viņš atgādināja, ka pirms četriem gadiem
līdzīgā veidā ar Dziesmu un deju
svētku ekspresi tika ieskandināti
25. Dziesmu svētki. Bet „Latvijas
ekspresis simtgadei” ir jau daudz
vērienīgāks projekts.
„Mēs esam pirmā dzelzceļa stacija Latvijā, un esam par to ļoti lep-
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darbi, notikumi, cilvēki
KRĀSLAVAS NOVADA DOME UZSĀKS PROJEKTU,
KURĀ PLĀNOTS IESAISTĪT GANDRĪZ 3000 IEDZĪVOTĀJUS

Jau šovasar Krāslavas novada
dome uzsāks vērienīgu projektu,
kura ietvaros vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties veselības
veicināšanas un slimību proﬁlakses
pasākumos. Pasākumi tiks īstenoti
triju gadu garumā, proti, līdz 2019.
gada nogalei. Aktivitātes, kurās plānots iesaistīt gandrīz 3000 iedzīvotājus, norisināsies visā Krāslavas
novada teritorijā.
Projekta mērķis ir veselības veicināšanas un slimību proﬁlakses
pakalpojumu pieejamību Krāslavas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Novadā regulāri tiks rīkotas bezmaksas sirds un onkoloģiskās veselības proﬁlakses dienas. Notiks kursi
topošajām māmiņām, semināri un
lekcijas, kurās zināšanas par ģimenes pašorganizāciju, pozitīvas bērnu

audzināšanu un citiem aktuāliem
jautājumiem varēs iegūt jaunie vecāki. Plānoti garīgo veselību veicinoši
nodarbību cikli novada pansionātos,
kā arī veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi novada senioriem.
Jaunajā Krāslavas baseinā notiks
peldētmācība bērniem, tiks organizēti ievadkursi vingrošanā ūdenī.
Bērni un pusaudži dažādu projekta
aktivitāšu ietvaros tiks neformāli
izglītoti par reproduktīvo veselību,
ģimenes plānošanu, attiecībām, veselīgu uzturu, dzīvesveidu un citiem
jautājumiem.
Iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties jogas, nūjošanas, tenisa nodarbībās, arī sēdošie darbinieki apgūs
īpašu programmu veselības veicināšanai. Fizioterapeita vadībā noritēs
vingrošanas nodarbības bērniem ar
īpašām vajadzībām
Realizējot šo projektu, pašvaldība
vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai pa-

radumu maiņai ikdienā un veselības
stāvokļa uzlabošanai ilgtermiņā.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 202 525, 00 eiro, no tām
85% eiro ir Eiropas Sociālais fonda
(ESF) līdzﬁnansējums, bet 15% –
valsts budžeta līdzekļi.
Plānotie pasākumi tiks īstenoti 9.2.4. speciﬁskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību proﬁlakses
pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību proﬁlaksei” projekta Nr.
9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Gunta Ahromkina,
projekta vadītāja

UZŅĒMĪGIE KRĀSLAVIEŠI
PLŪC PANĀKUMUS KARTINGĀ

Rit „LMT Autosporta Akadēmijas” Skolu kartingu kausa otrā
sezona, un šogad projektā piedalās jau 15 mācību iestādes. Pirms
sacīkstēm komandām bija iespēja
aizvadīt kopējos treniņus. „LMT
Autosporta Akadēmijas” Skolu
kartingu kausa un „ProKart kauss
2017” izcīņa notiks sešos posmos.
PIKC Rīgas Valsts tehnikumu
šosezon pārstāv Krāslavas teritoriālās struktūrvienības komanda:
pilots - Sandris Lavniks, komandas vadītājs - Jānis Kuklis, galvenais mehāniķis - Oļģerts Dubra
(līdz šim, bet turpmāk būs Elvis
Daugerts), atbildīgais par loģistiku -Edvīns Luhmanovs, atbildīgais par marketingu un reklāmu
sociālajos tīklos - Aleksandrs Kovaļovs.
Pilota panākumi trasē, tehnikas
sagatavotība un atbalstītāju daudzums noteiks otras sezonas uzvarētājkomandu. Jau noslēdzies
„LMT Autosporta Akadēmijas”
Skolu kartinga kausa un „ProKart
kauss 2017” 2. posms, kas šoreiz norisinājās sporta kompleksā „333”, Ropažos. Šoreiz labi
startēja Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas teritoriālā struktūrvienības komandas pilots Sandris
Lavniks, kurš ierindojās 3. vietā
(starp LMT Autosporta Akadēmijas skolu kartingu kausa dalībniekiem), lai gan startēja no 28
pozīcijas, kas ir pēdējā. Par panākumu Sandis saņēma kausu un
šampanieti „Mežezers”, mehāniķis - medaļu. Tās ir nopietna līmeņa sacensības, kurās piedalās ne
tikai kartinga braucēji no Latvijas, bet arī no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Baltkrievijas – kopā 28
kartingi.
„Pilots un mehāniķis trasē ir
paši svarīgākie, pat mani tur nelaiž,” pastāstīja komandas vadītājs-pieteicējs Jānis Kuklis. „Mēs
gribam veidot nopietnu konkurenci, ceru, ka izdosies. Pirmais
posms norisinājās Madonas kartingu trasē, kur labu vietu neieguvām, jo Sandri izstūma no trases
un viņam vairs neizdevās pacīnīties par augstākām vietām.
Starp citu, Madonā mums gāja
kā pa celmiem. Sandris ir svarā
viegls pilots, bet tas pat labi, jo
palielināt vienkāršāk, nekā sa-

mazināt. Sacensībām pielaiž, ja
kopējais svars (kartings, pilots,
ekipējums) nav mazāks par 165
kg. Visi lasījām nolikumu, bet
kaut kā palaidām garām nianses.
Tur viss sākās. Izmitinājāmies pie
vienas skolotājas Viļānos, un tur,
laukos, meklējām jebko, ko varētu
piestiprināt kartingam, lai iegūtu
nepieciešamo svaru. Mehāniķis
izdomāja racionālu risinājumu –
uzlikt virsū dzelzceļa sliedes gabalu, kas izrādījās nepieciešamā
garuma. Bija tikai jāizdomā, kā
piestiprināt. Visu nakti zāģēja,
urba, pielāgoja, beigās kaut kas
sanāca. Tad bija jānomaina degviela, kas neatbilda nolikumam.
Lielā stresā braucām uz trasi, jo
bija jāiziet tehniskā apskate, un
jāpārbauda dzinējs, degviela. Tehniskajā apskatē mums pateica, ka
tā darīt nedrīkst, un mūsu sliedes
konstrukciju bildēja no visām
pusēm. Vienā mirklī kļuvām par
„zvaigznēm” - visi atpazīst! Atkal
visi sarosījāmies, pie citiem sportistiem sameklējam svina gabalus,
stiprinājām ar vismaz divām skrūvēm pie kartinga. Tad skrūves par
garu, tad caurumi jāurbj. Vieni vēl
skrūvēja svinu, bet otri kartingu
jau stūma uz trasi. Bet visu paspējām, viss bija kārtībā. Žēl, ka pūles nevainagojās ar labu rezultātu,
bet viss priekšā! Tagad gatavojamies sacensību 3. posmam, kas
atkal noritēs Madonā - 10. jūnijā.”
Sandris ir krāslavietis, šobrīd –
RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā kursa students,
topošais auto virsbūvju remontatslēdznieks. Šo izglītības iestādi un

profesiju pats izvēlējās apgūt pēc
devītās klases, tēvs ar māti neiebilda. Pirmais studiju gads ir aiz
muguras, jaunietis principā ļoti
apmierināts, jo ir ieguvis vairāk
zināšanu, nekā cerējis un tās lieti
noder, lai gūtu panākumus paša
hobijā. Auto-moto sports jaunietim tuvs kopš agras jaunības –
piecus gadus apmeklē Krāslavas
bērnu un jauniešu centra automoto pulciņu un regulāri piedalās
sacensības ar „VAZ 2101”. Starp
citu, viņam bija labi panākumi –
sacensības noslēdza lielākoties
uz goda pjedestāla vai tuvu līdzās
tam – otrās, trešās, ceturtās vietas.
Retumis bijuši sliktāki rezultāti.
Tad kāpēc jaunietis pievērsās pavisam atšķirīgam sporta veidam?
Varbūt pamudināja puišu treneris
Guntars Jeminejs?
Sandris: „Nē, bija savādāk. Šajā
mācību gadā uz tehnikuma ﬁliāli
atveda kartingu, bet pilots vēl nebija zināms. Man bija liela vēlme
izmēģināt sevi, un uzreiz sāku
vairāk darboties ar kartingu, pievērsu tam lielu uzmanību. Tehnikuma Krāslavas ﬁliāles direktors
Aivars Andžāns pēkšņi piedāvāja pamēģināt braukt. Pirmo reizi
pie kartinga stūres apsēdos skolas stadionā un pirmais iespaids
bija īpatnējs – kur gan es ielīdu!
Kas nepatika? Pirmais - gribējās
vairāk jaudas. Kartingā ir Hondas dzinējs, ar kuru aprīko zāles
pļāvējus un dārza traktorus, bet
tas uztaisīts tā, lai var uzlikt uz
kartinga rāmja. Nekas dižs - 270
kubi, 13-14 zirgi…”
Tomēr pirmie iespaidi jaunieti

INDRAS AUDĒJAS
DARINA TAUTAS TĒRPUS
Vairāk nekā 10 gadus Indrā darbojas Indras aušanas darbnīca. Darbnīca ir kļuvusi par populāru tūrisma objektu Krāslavas novadā. Indras audējas rīko meistarklases, kurās apmāca aušanas darbnīcas apmeklētājus,
viesus un tūristus aušanas prasmēm. Indras audējas saglabā seno skalu
deķu aušanas tehniku, kura ir vēsturiski izveidojusies Latgales austrumos. Audējas piedalās Krāslavas novada kultūras pasākumos, tirdziņos
un meistarklasēs.

Lai veidotu darbnīcas vizuālo tēlu un paaugstinātu tūrisma pakalpojumu kvalitāti Krāslavas novadā, Indras audējas pagājušā gada vasarā,
festivāla „Latgales vainags” norises laikā, uzsāka tautas tērpu darināšanu. Festivāla viesi un dalībnieki tika aicināti iesaistīties pasākumā „Ieaud savu dzīparu Latgales brunčos”, kura laikā Indras audējas sāka aust
Latgales tautas tērpa brunčus.
19. maijs Indras aušanas darbnīcā bija priecīga diena, jo Indras aušanas darbnīcas vadītāja Olga Jokste ieauda pēdējo dzīparu devītajā
Latgales tautas tērpa bruncī, un pa ziemu saaustais 27 metrus garais
auduma „blāķis“ tika iznests pavasara saulītē.
Profesionāla audēja, aušanas darbnīcas „Indra” ilggadējā vadītāja
Olga Jokste pastāstīja, ka neviena etnogrāﬁskā ekspedīcija 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Indras un arī kaimiņu Piedrujas un Robežnieku
pagastus nav apmeklējusi, tāpēc etnogrāﬁskajos materiālos nav atrodami nedz brunču, nedz kreklu, nedz jostu paraugi. Tāpēc Indras audējas
izvēlējās Latgales novadam raksturīgus brunčus. Visas ziemas laikā
Anžela Kuzminska, Ērika Zarovska un Olga Jokste noauda 9 brunčus.
Indras sievietes, kuras valkās tautastērpus, arī nāk no dažādiem pagastiem Latgalē, tāpēc tautastērpi būs dažādi.
Audēja Ērika Zarovska pastāstīja: „Lai turpinātu uzsākto tautas tērpu
komplektu izgatavošanu, tika uzrakstīts projekts „Indras audējas darina
sev tautas tērpus” Krāslavas novada projektu konkursam „Iedzīvotāji
veido savu vidi”, kurš guva atbalstu.” Pateicoties projekta ﬁnansējumam 363,50 eiro apmērā, tiks iegādāts linu audums, no kura Indras audējas uzšūs kreklus un galvas autus. Projekta noslēgums un izgatavoto
tautas tērpu prezentācijas pasākums Indras aušanas darbnīcā tiek plānots „Ievārījuma svētku” laikā 12. augustā.
Tautas tērpi tiks izmantoti, organizējot pasākumus Indras pagastā un
Krāslavas novadā, kā arī izbraukumiem un citiem novadiem. Tautas tērpi tiks ģērbti, uzņemot viesus, tūristus, piedaloties amatnieku tirdziņos,
organizējot meistarklases un aušanas darbnīcas prezentācijas pasākumus.
Jura Rogas foto

nenobaidīja, viņam bija vēlēšanās
turpināt un tiekties pēc augstiem
rezultātiem. Sandris ātri uztvēra,
ka atšķirība pilotēšanā ir liela, jo
„VAZ 2101” brauc pa smilts un
grunts seguma trasi, bet kartings pa asfaltu. Cita saķere, citi ﬁzikāli
spēki. Sandris atzinās, ka žigulī
jūtas drošāk – pilotu vietā notur
drošības jostas, visapkārt drošības karkass, virsbūves elementi.
Kartingam ir vaļēja konstrukcija,
lai arī tam speciālie aizsargelementi. Bet kartingā nav drošības
jostu, tāpēc pilota ekipējumā ir
nepieciešams papildus drošības
elements - ribu sargi, lai pagriezienos nesasistu un nelauztu ribas. Neskatoties uz pieticīgajiem
dzinēja parametriem, kartings nav
lēns braucamrīks - labākie piloti
sasniedz nepilnus 70 kilometrus
stundā lielu vidējo apļa ātrumu,
bet maksimālais ātrums trasē varētu būt vēl lielāks.
Runājot par nākotni, skolotājs
Jānis Kuklis saka: „Kartingu nedaudz paremontēsim, plānojam
uzlabot dzinēju, piestrādāsim pie
tā, lai iegūtu lielāku jaudu. Jāatzīst, šis ir dārgs sporta veids. Kopš
saņēmām kartingu, esam nomainījuši daudz detaļu, kas nav lētas.
Arī sacensību gaitā bija negadī-

jumi, pēc kuriem nācās nomainīt
salauzto bremžu disku, nomainīt
stūres mehānismu, arī dzinējs ir
labots. Vēl ir dalības maksa sacensībās, treniņi arī maksā naudu,
ekipējums pilotam. Mūsu ieguvums ir izglītības iestādes reklāma
un pieredze, kuru var iegūt, piedaloties šādas sacensībās. Pasākumā ir daudz sponsoru, pazīstamu
sportistu, kuri nekautrējas stāties
sarunās, un tā mēs iegūstam jaunus draugus.”
Juris Roga,
autora foto
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izglītība

ESI SVEIKA, VASARA!

Tā ikviens ģimnāzists varēja droši teikt 29. maijā, jo
visi skolas audzēkņi devās
divu dienu pārgājienā, kas
izvērtās par brīnišķīgu piedzīvojumu trasīti, ko izveidoja radošie un aktīvie 10.
c klases skolēni.

Viss aizsākās no mana piedāvājuma savai audzināmajai klasei
organizēt tradicionālo Tūrisma
dienu visai skolai. Izstāstīju visu,
kas ir bijis iepriekš, un, protams,
piedāvāju to vieglāko variantu –
tepat ap skolu, pie skolas, pilsētas
stadionā un parkā, bet klase jau
bija spārnos – un divu dienu pasākums likās tīrais nieks. Tāpēc nolēmām turpināt tradīciju un trasīti
organizēt Slutišķu sādžas apkaimē. Gandrīz divu mēnešu nopietnais darbs vainagojās ar uzvaru
– mēs izaicinājām visus skolas
skolēnus uz junioru Bada spēlēm!
(Jābrīdina uzreiz – neviena skolēna dzīvībai briesmas nedraudēja.
Vienkārši skolēni bija iedvesmojusies no Sūzenas Kolinsas grāmatas „Bada spēles”)
Nedēļu pirms Tūrisma dienas
katrai klasei bija iedota šifrēta
vēstule, kurā bija aprakstīts neliels mājas darbs – izdomāt klases
devīzi, pārdomāt klases vizuālo
noformējumu, neizmirst par klases karogu, kā arī piedomāt pie
telšu pilsētiņas noformēšanas.
Paldies visām klasēm – katra bija
centusies, bet jo īpaši izcēlās 11.
d klase!
Un tā svarīgā diena, 29. maijs,
bija klāt! 10. c klases skolēni bija
izveidojuši trasīti ar 8 kontrolpunktiem, kuru mērķis bija pārbaudīt gan klases kolektīva saliedētību, gan atjautību, gan loģisko
domāšanu, gan arī humora izjutu.
Izejot trasītē, skolēnus gaidīja šādi
pārbaudījumi: „Zirnekļa tīkls”,
„Inženiera misēklis”, „Gravitācijas spēks”, „Kauja ar zirnekli”,
„Purva bridējs”, „Sapiera pēdējais
gājiens”, „Slapjo sauciens”, „Vie-

noti dažādībā”.
Tūrisma dienas svinīgajā atklāšanas ceremonijā katrai klasei bija
iesniegta karte, pēc kuras orientēties apkārtnē un atrast to kontrolpunktu, kurā jābūt noteiktā laikā.
Pēcpusdiena paskrēja vēja spārniem. Viss izdevās!!!
Vakarā pie ugunskura notika
apbalvošanas ceremonija, kur katrai klasei tika pa kādai balvai, bet
vislabāk veicās 11. d, 10. b un 11.c
klases skolēniem.
Pēc spraigās un jautrās darbošanās trasītē visus gaidīja burvīgas
vakariņas, ko mums sagādāja zemessargi. Kas gan var būt labāks
par sātīgām, siltām un garšīgām
vakariņām un arī brokastīm svaigā gaisā! Paldies LR Zemessardzes 35. NBN komandierim L.
Linberga kungam par atsaucību!
Kad visi oﬁciālie pasākumi bija
beigušies, varēja sākties „nakts
dzīve”, un te mūs pārsteidza ģimnāzistu jaunā aizraušanās – dziesmas pie ugunskura ģitāras pavadījumā, kas ilga līdz pat diviem
naktī. Tika padomāts arī par nakts
disenīti, kas tika sarūpēta, pateicoties „Labiekārtošana K” direktora Ē. Cauņas kunga sarūpētajam
ģeneratoram. Un, protams, kur
gan bez nakšņošanas teltīs. Lielākā daļa skolēnu, kā ierasts, bija

parūpējušies par teltīm paši, bet
skolotājus palutināja Krāslavas
novada jaunsargu vadītājs Ē. Daņiļevičs, kurš sarūpēja divas lielās
apkurināmās teltis, kā arī guļammaisus, tāpēc skolotājiem un daļai
skolēnu, kuriem nebija savu telšu,
nakts pagāja ļoti mājīgā un siltā
atmosfērā.
Otrās dienas rīts uzausa kluss,
skaists un saulains. Laiks mūs
lutināja. Ar patiku visi baudīja
skaistos dabas skatus Daugavas
krastā. Taču, lai cik jauks būtu
pasākums, jebkuram sākumam ir
arī gals. Tūrisma dienu pasākumi
tuvojās noslēgumam. Vēl tikai rīta
agrumā uzspēlētais volejbols, vēl
tikai smaržīgās brokastis un siltā
tēja, un….., lai cik tas arī nebūtu
skumīgi, telšu pilsētiņa tika nojaukta, un visi draudzīgi devāmies
atpakaļceļā. Te sakām lielu paldies SIA „Lapkovskis un dēls”,
kas nodrošināja skolēnu atvešanu
un aizvešanu līdz Slutišķu sādžai.
„Esi sveika, vasara!” ar prieku
sakām mēs, lai gūtu atkal jaunas
emocijas un piedzīvojumus, ar ko
dalīties 1. septembrī.
Aija Jakovele,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
10. c klases audzinātāja

ĢIMNĀZISTIEM PASNIEGTAS
„GADA BALVAS”

Pēc skolēnu parlamenta iniciatīvas un ar novada domes ﬁnansiālo atbalstu Krāslavas Valsts ģimnāzijā jau sesto gadu pēc kārtas tiek rīkots
pasākums „Gada balva”.
Pateicoties vakara vadītājiem Jolantai Markevičai un Armandam
Vecelim, kā arī aizraujošām dejām, ko izpildīja skolas audzēkne Aleksandra Mihailova un viņas partneris, pasākums pagāja kā vienā elpas
vilcienā, vienkārši un nepiespiesti.
Skolēni paši izvēlējās uzvarētājus dažādās nominācijās. Šogad par
gada matemātiķi un ﬁziķi tika ievēlēts Pauls Nartišs, labākās ķīmiķes
titulu ieguvusi Laura Dzalbe, bet nominācijā „Biologs” uzvarējusi Sintija Skerškāne.
„Valodnieks” – Pauls Nartišs, vēsturnieks – Dmitrijs Šveds, un par
Datorģēniju šajā gadā ievēlēts Dāvids Babrovskis, bet tituls „Literāts”
tika piešķirts Antrai Umbraško. Par galveno ģimnāzijas politiķi šogad
kļuvis Uldis Aišpurs.
Gada balvu saņēma arī labākie sportisti, par kuriem balsoja ģimnāzistu vairākums. Nominācijā „Bumbu pavēlnieks” par labāko tika atzīts
Emīls Repelis, bet balvu „Vieglatlēts” ieguva Daniela Timma.
Nepalika nepamanīta arī mākslas joma. Nominācijā „Mūziķis” uzvarēja Laura Dzalbe, balvu „Mākslinieks” ieguvis Dāvids Babrovskis,
savukārt Jolanta Markeviča atzīta par labāko nominācijā „Čaklākās rociņas”, bet Aleksandra Mihailova - nominācijā „Dejotājs”.
Gada balva tika pasniegta ne tikai mācību priekšmetu lietpratējiem
un labākajiem skolēniem mākslas un sporta jomā, jo skolas dzīve nav
saistīta tikai ar darbu mācību stundās. Prasme draudzēties un saskarties
ar citiem, priecāties un bēdāties, izcelties ar savu aso prātu un kautri
paklusēt, palīdzēt un uzmundrināt – bez tā visa nevar iedomāties dzīvi
kolektīvā.
Balva nominācijā „Mirkļvaronis” tika piešķirta Daigai Saksonei, Jolanta Markeviča atzīmēta kā izpalīdzīgāka. Par Gada princesi ievēlēta
Samanta Sozvirska, labākās prasmes izskatīties stilīgi ir Ritai Zubovičai. Balvu „Kāpēcītis” saņēmis Edvīns Gorenko, bet par asās mēles
īpašnieku tika atzīts Dmitrijs Duškins, viņš kļuvis par uzvarētāju nominācijā „Piparkūka”.
Rihardam Misjunam piešķirta balva nominācijā „Vāģis”, titulu „Supervaronis Smiekliņš” izcīnīja Aivars Vagalis, bet Reinis Andžāns ieguva balvu „Piena dzērājs”. Par gada tusētāju tika ievēlēts Alēns Ločmelis, bet nominācijā „Gada neveiksmīte” balvu ieguva Armands Vecelis.
Raimonds Rombaļskis un Justīns Stivriņš, labākie draugi, saņēma
balvu „Betmens un Robins”.
Pasākuma noslēgumā ģimnāzijas parlaments izteica lielu pateicību
par atsaucību un palīdzību novada jauniešu koordinatorei Jutai Bubinai
un Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai Lidijai Miglānei.

AR KATRU GADU KVALITATĪVĀKI

1. jūnijā Krāslavas Mākslas skolā notika svinīgs
pasākums, kurā četras
meitenes - Daniela Timma, Katrīna Ļaksa, Anna
Monska (visas no Krāslavas
Valsts ģimnāzijas) un Anastasija Šahirova (no Krāslavas pamatskolas) – saņēma
apliecību par profesionālās
ievirzes izglītību, kas apliecina, ka skolnieces sekmīgi
apguvušas vizuāli plastiskās mākslas piecu gadu ilgo
programmu.

Skolas direktors Valdis Pauliņš:
„Manuprāt, ar katru gadu mūsu
skolas audzēkņu darbi ir augstākā
līmenī. Jūtams, ka kopumā bērni
ir arvien talantīgāki. Šogad mākslas skolu beidz nedaudz bērnu, bet
nākamgad būs krietni lielāks izlaidums.”
Priekšmetu skolotāja un izglītojamo nobeiguma darbu vadītāja
Maija Šuļga pastāstīja, ka skolas
laikā visas četras meitenes regulāri piedalījušās dažādos konkursos,
kā arī visas četras ir aktīvas sportistes. Tomēr viņas spēja veiksmīgi savienot savas intereses.
Noslēguma darbu izstādē ir pār-

Sagatavoja Elvīra Škutāne,
autores foto

stāvētas četras dažādas tehnikas.
Anastasijas darbs izpildīts tradicionālajā eļļas tehnikā, bet tajā
ir netradicionālais skatījums uz
kompozīciju. Danielas darbā skatāms divu tehniku apvienojums –
akvarelis un graﬁka, kas principā
viņas vecumam ir diezgan sarežģīta tehnika. Annas darbs tapis
vaska batikas tehnikā.
Katrīnas darbs ir visapjomīgākais, izmantota linogriezuma
tehnika. Apjoma ziņā tas ir vislielākais darbs, ļoti superīgs arī tādā
ziņā, ka izgatavoto matricu var
izmantot daudzkārtīgi arī nākotnē.
Vecākiem tika sacīts liels paldies

par to, ka viņi atrada iespēju bērna
darbu iespiest profesionālā līmenī, jo skolā nepieciešamā izmēra
spiedes nav. Izlīdzēja Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs.
Danielas darbā savijas divas
tehnikas - akvarelis un graﬁka.
Skolotāja Maija, kura pati strādā
akvareļa tehnikā, pasākumā izteicās, ka vispār šogad visas meitenes izvēlējās visai sarežģītas tehnikas, varbūt pat pārlieku, ņemot
vērā laika trūkumu un sportošanas
aktivitātes, bet darbu katra pabeidza. Vispār akvarelis ir ļoti sarežģīta tehnika, lai profesionāli nostrādātu darbus, tālab tika nolemts

to apvienot ar graﬁku.
Anna izvēlējās diezgan darbietilpīgu tehniku – vaska batiku.
Tas ir ilgstošs process, kas ietver
vairākus posmus. Nav tā, ka vienā-divās dienās visu var paveikt.
Bet Anna ļoti labi tika galā, turklāt
prasmīgi saskaņojusi krāsas.
Ilgus gadus skolas draugs ir novada būvvaldes vadītāja, arhitekte
Ineta Danovska: „Lai gan novadā
bērnu paliek arvien mazāk, mākslas skola dzīvo un mūs visus priecē. Tas nozīmē, ka māksla ir mūžam dzīva, lai tas tā arī turpmāk
būtu. Es vienmēr esmu patīkami
pārsteigta, ka viss attīstās, aug,
pilnveidojas. Pirms daudziem
gadiem taisījām linoleja griezumus un spiedām, tad tagad tas ir
pavisam cits līmenis. Bērni, mīļie,
prieks, ka mīlat mākslu, darāt to,
kas patīk, un var redzēt, ka darbi

tapuši ar lielu mīlestību. Lai tas,
ko iedevusi mākslas skola, paliek
ar jums visu mūžu - tas palīdzēs
izdzīvot vienmēr un visos laikos.”
Pasākumam noslēdzoties, tika
organizēta kopbilde.
Juris Roga,
autora foto
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izglītība

NESKAITĀMI PALDIES, KAS NĀK NO SIRDS!
Pagājušonedēļ
pilsētas kultūras namā notika
Krāslavas
pamatskolas
gada noslēguma pasākums
„Tu esi mūsu lepnums”, kuru
izglītības iestādes direktore
Vija Konceviča pasludināja par 2016./2017. mācību
gada noslēguma svētkiem,
lai gan priekšā vēl ir valsts
eksāmeni devītajiem.

V. Konceviča: „Novēlēsim viņiem panākumus, bet šodien skanēs mūsu skolas paldies visiem
tiem, kuri rūpējas, lai bērni būtu
sekmīgi, veiksmīgi un konkurētspējīgi, lai viņi būtu veiksmīgi
ne tikai mācībās, bet arī interešu
izglītībā un sportā. Uzskatām, ka
šis mācību gads mums bijis ļoti
ražens un veiksmīgs. Šobrīd mūsu
bērni pārauguši paši sevi, nosprauduši sev mērķus, un šodien
varam lepoties ar viņu sasniegumiem novadā, reģionā un valstī.
Šodienas paldies skanēs katram
panākuma ieguvējam!”
Pasākuma gaitā skolas vadība
sveica 20 olimpiāžu uzvarētājus
valodu jomā, 33 olimpiāžu uzvarētājus tehnoloģiju un zinātņu
pamatu jomā, 16 olimpiāžu uzvarētājus mākslas jomā. Sumināti
arī bērnu skolotāji, kuri palīdzēja
kaldināt šos panākumus.

KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS
TALANTU ŠOVS

Enerģijas virpulis pārlaidās pār pilsētu, iegriezās Krāslavas pamatskolas teritorijā un tad ielauzās pilsētas kultūras
nama lielajā zālē. Vienā acumirklī, jau pirmajās sekundēs,
viņš pieskārās ikvienam klātesošajam un uzlādēja gan skatītājus, gan koncerta dalībniekus ar pozitīvām emocijām,
vienotības un brīvības izjūtu. Tādā atmosfērā pēdējā mācību gada dienā norisinājās ikgadējais Krāslavas pamatskolas pasākums „Skolas spico talantu šovs”.

Šogad jaunos māksliniekus, kas labprāt darīja to, ko viņi prot, atbalstīja ne tikai skolas pedagogi, bet arī vecāki, brāļi un māsas, kas arī izgāja uz skatuves. Vairāk nekā divi simti koncerta dalībnieku – enerģiski,
drosmīgi un talantīgi - pusotras stundas garumā dāvāja labu garastāvokli
visiem, kas no sirds priecājās par kopā pavadīto laiku, kā arī par to, ka

Direktore sacīja lielu paldies
vecākiem par ieguldījumu savā
bērnā, paldies skolas padomes
komandai, kura ražīgi strādājusi, paldies visiem, kuri atbalstīja
„Draudzīgo aicinājumu”, kas ir
1935. gada 28. janvārī K. Ulmaņa iedibināta akcija jeb aicinājums
dāvināt grāmatas savām bijušajām
skolām. Pateicoties sponsoriem
- SIA „Kristafors”, SEB bankai,
skolas pedagogiem un skolēnu vecākiem - pamatskolas bibliotēkas
fonds ir papildināts ar daudzām
jaunām grāmatām. Paldies izskanēja arī Krāslavas novada domei
par sarūpētajām balvām, kuras

šajā pasākumā pasniedza bērniem,
un par cita veida atbalstu un palīdzību skolai. Pateica paldies arī
tiem cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši
par aktīvu sadarbību ar skolu.
Ar nelielu koncertu vecākus,
bērnus un ciemiņus priecēja pamatskolas daiļlasītāji, dziedātāji,
dejotāji un skolas teātris „Avotiņš”. Ne velti Krāslavas pamatskola lepojas ar saviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem,
kuri kopā ir liels spēks un paveic
lielas lietas.
Juris Roga,
autora foto

SPĒLE „EIROPOLS” INDRĀ
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.d klases skolēni projekta „„Eiropols” – Eiropas
Savienības aktualitātēm pa
pēdām” ietvaros 29. maijā
organizēja spēli Indras pamatskolas 8.-9. klašu skolēniem.

Skolēni tika sadalīti jauktajās
komandās. Izveidojās 4 komandas (5 skolēni katrā). Spēli vadīja
11.d klases skolēns Ēriks Silovs.
Spēles organizatori atzina, ka
Indras skolēni ir ļoti aktīvi, viņi
ar entuziasmu un ieinteresētību
centās atbildēt uz erudīcijas jautājumiem. Spēles jautājumi bija
veltīti Eiropas Savienības aktualitātēm, vēsturei, Eiropas Parlamenta darbībai, jauniešu nodarbinātības problēmai, bēgļu krīzei
u.c.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

11.d klases skolēni ir pateicīgi
Krāslavas novada domei par projekta atbalstu. Tas deva iespēju ne
tikai organizēt spēli vairākās skolās, bet arī iepriecināt spēļu dalīb-

niekus un uzvarētājus ar dažādām
balvām.
Evelīna Saksone,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11.d klases skolniece

„TOŅI UN
PUSTOŅI”

Krāslavas bērnu un jauniešu
centra, Indras pamatskolas un
Varavīksnes vidusskolas vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi ar saviem skolotājiem 1.
un 2. jūniju pavadīja 5. Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla Bauskā. Ar kolekciju „Dridzis” (BJC) mēs piedalījāmies tērpu laureātu ﬁnālskatē
un ar kolekcijām „9 zāļu spēks”
(BJC), „Latgales keramikas kolekcija Indras rožu ietērpā” (Indras psk.) tērpu parādē Bauskas
pilī.
Vadims Čiževskis ( Varavīksnes
vidusskola) un Jolanta Markeviča
(Krāslavas BJC) ieguva 3. vietu
Latvijā vizuāli un vizuāli plastis-

kās mākslas konkursa ﬁnālizstādē. Katram bērnam un jaunietim
bija iespēja piedalīties dažādās
aktivitātēs: svētku gājienā, tērpu
demonstrēšanā, Rātsnama apmeklēšanā, Bauskas pilī un estrādē.
Paliks atmiņā arī gulēšana uz
matračiem skolā, kas saliedēja kolektīvus vēl vairāk! Pat stiprs vējš

un aukstais laiks nevarēja sabojāt
svētku izjūtu. Atbraucām ar jaunām idejām un vēlmi radīt jaunus
un skaistus darbus! Paldies vecākiem par atbalstu, skolotājiem
- par padarīto darbu, domei - par
ﬁnansiālu atbalstu!
Rita Vekšina,
Krāslavas BJC direktore

katram bērnam ir talants un ir pedagogi, kuri aiz kautrības un nedrošības, kas piemīt daudziem skolēniem, prot saskatīt radošuma dzirksti.
Krāslavas pamatskolas talantu šovs atšķiras no citiem pasākumiem
ar to, ka tajā var piedalīties visi gribētāji. Skolēnu priekšnesumi nav
profesionāli izstrādāti, tie ir vienkārši koncerta numuri - bērni iziet uz
skatuves, dejo un dzied – kāds labāk, cits - sliktāk, taču kopā ar viņiem
dzied un dejo visa zāle. Visai reti rodas iespēja apmeklēt pasākumus, kas
ir tikpat pozitīvi, sirsnīgi un aizkustinoši.
Koncerta noslēgumā pasākuma organizatore, skolas psiholoģe, Velta Daņiļeviča pateicās par atbalstu skolas direktorei Vijai Koncevičai,
kā arī skolotāju kolektīvam un skolas audzēkņiem. Īpaša pateicība tika
izteikta pasākuma „krustmātei” Sandrai Molotokai, Latvijas Sarkanā
Krusta Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu komitejas izpilddirektorei, kā arī Norvēģijas Sarkanajam Krustam („Røde Kors Nord-Trøndelag”), sadarbībā ar kuru tiek realizēts projekts „Tikai kopā sapņi kļūst
krāsaini”.
Sagatavoja Elvīra Škutāne,
autores foto

KRĀSLAVAS VALSTS
ĢIMNĀZIJA UZŅEM SKOLĒNUS
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. klasēs skolēnus, kas ir beiguši 6. klasi. Vecāku iesniegums un skolēna liecība
ir jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām, nepieciešamajām
darba burtnīcām, nepieciešamības
gadījumā – bezmaksas internātu.
Uzziņas pa tālruni: 65622095,
65622096. Organizatoriskā sapulce vecākiem - 2017. gada 20.
jūnijā plkst. 18.00.
*
*
*
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu absolventus ģimnāzijas 10. klasēs šādās izglītības
programmās:
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā;
vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinātnes un

tehnikas virziena izglītības programmā;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības
programmā.
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā līdz 2017. gada 15.
jūnijam. Ieskaitīšana 10. klasē 15. jūnijā.
Piesakoties uzņemšanai 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
pases vai dzimšanas apliecības
kopija;
apliecība par pamatizglītību,
sekmju izraksts;
skolēna medicīniskā karte
026/u.
Uzziņas pa tālr. 65622095,
65622096.
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DURVIS, KURAS IR AIZVĒRUŠĀS
31. maijā Sauleskalna sākumskolā izskanēja pēdējais koncerts. No skolas atvadījās bērni, vecāki
un skolotāji, tā bija pēdējā skolas diena Sauleskalna
skolā. Jā, mūsu Krāslavas novads kļūst atkal nabadzīgāks par vienu skolu.
Kombuļu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško teica: „Ja vienas durvis ir aizvērušās, noteikti
atvērsies kādas citas, mums tās tikai jāierauga un jāklauvē.” Un zālē nebija neviena cilvēka, kurš spētu
novaldīt asaras. Skola ikvienam no mums ir ne tikai māja vai ēka, kurā bērni izglītojas, tā ir kā dzīva būtne - ar savu dvēseli, savu gaišo starojumu un
pāri malām plūstošo enerģiju. Skola – tā ir dzīvība,
gaisma, bērnu smiekli un asaras, viņu prieki un bēdas, sasniegumi un zaudējumi, vilšanās un cerības.
Nu skolas durvis ir aizvērušās. Iespējams, uz visiem
laikiem.
Protams, bērni nepaliks bez izglītības, pagasts
nodrošinās transportu un parūpēsies, lai visi laicīgi
nokļūtu citās skolās. Bērni iegūs daudz jaunu klasesbiedru un draugu, būs vairāk iespēju piedalīties dažādos pulciņos un ārpusstundu nodarbībās. Bet nekur
vairāk nebūs tās siltās, ģimeniskās atmosfēras, kas
valdīja Sauleskalna mazajā skoliņā. Katrs bērns šeit
bija uzmanības centrā, nebija neviena atstumtā vai
malā nobīdītā. Neviena problēma vai sāpīte nepali-

ka nepamanīta un neatrisināta, neviens sasniegums,
kaut visniecīgākais, nepalika nenovērtēts. Bērni,
atrodoties tādā labestīgā, gaišā vidē, izaug droši un
atvērti, labsirdīgi un saprotoši, pārliecināti par sevi,
zinoši un varoši. Par to liecina Sauleskalna skolēnu
panākumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās. Un kādi pasākumi
notika šajā mazajā lauku skoliņā! Katrai svētku reizei sava ideja, savs scenārijs, jaunas dziesmas, dzejoļi, jauns teātra uzvedums, jauns zāles un visas skolas
noformējums, jauni tērpi aktieriem. Bet aktieri – tie
ir visi skolēni simtprocentīgi! Katram bērnam jebkurā koncertiņā bija gan jādzied, gan jālasa dzejolis,
gan jāspēlē teātris! Redziet nu, kādus talantus izloloja Sauleskalna sākumskolas skolotājas!
Es patiesi lepojos ar to, ka esmu kaut nedaudz
strādājusi šajā skaistajā vietā – Sauleskalnā. Apbrīnoju skolotājas Solvitu, Ainu, Olgu un skolas direktori Lolitu Promu, kas nekad nesūdzējās, nevienam
neko nepārmeta, bet vienkārši pašaizliedzīgi strādāja, veicinot bērnos Ticību, Cerību un Mīlestību.
Esmu pateicīga Sauleskalna sākumskolai par atziņu:
„Laime ir kā Saules gaisma: ja iecelsiet kādu Saulītē,
tā apspīdēs arī jūs!”
L.Bogdāne

sports
VELOKROSS „KRĀSLAVA-2017” IR NOSLĒDZIES
Biedrība „Sportists” jau trešo gadu aicināja visus velosporta aktīvistus piedalīties velokrosā «Krāslava-2017», kas notika
trīs posmos. Katrā no tiem velosipēdistam
bija jāveic 50 minūšu ilgs brauciens pa apli
Krāslavas pilsētas parkā.

Šogad velokrosā piedalījās velosporta entuziasti no
Krāslavas, Skaistas, Daugavpils, Preiļiem, Dagdas,
Aglonas, Kalniešu pagasta un Krāslavas pagasta.

svētki un jubilejas
KRĀSLAVAS SV. LUDVIKA ROMAS
KATOĻU BAZNĪCAI – 250
SV. DONĀTA SVĒTKU ATLAIDU
DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
Trešdiena, 28. jūnijs
7.00 - Sv. Mise
10.00 - Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)
11.00 - Izstādes „Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcai - 250”
atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)
13.00 - Konferences „Krāslavas katoļu baznīcai 250” atklāšana
(Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē)
18.00 - Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu
draudzē
Ceturtdiena, 29. jūnijs
Apustuļu Pētera un Pāvila svētki
8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise
11.30 - Sv. Mise
13.00 - Žēlsirdības māsas Celīnas Plāteres piemiņas plāksnes atklāšana baznīcas kriptā
13.30 - Ekskursija uz Krāslavas katoļu kapiem (vad. Z.Meldere), pulcēšanās pie kapu vārtiem
16.00 - Jauniešu pasākums baznīcā, ko vadīs māsas PRO SANCTITATE un draudzes priesteri
18.00 - Jauniešu Sv. Mise
19.00 - Baroka mūzikas ansambļa „KESSELBERG ENSEMBLE”
(vad. I.Grudule) koncerts
Piektdiena, 30. jūnijs
8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 – Sv. Mise kriptā par baznīcas fundatoriem - grāfu Plāteru
dzimtu
11.30 – Sv. Mise
16.00 - Ērģeļu mūzikas koncerts (R.Raginis, A.Karols, M.Karole)
18.00 - Sv. Mise
19.00 - Senās mūzikas ansambļa „LUDUS” koncerts
(vad. M.Birziņa)
Sestdiena, 1. jūlijs
8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise Sv.Donāta kapelā
11.30 - Sv. Mise
12.30 - Ekskursija pa Krāslavas katoļu baznīcu
14.00 - Ekskursija pa Krāslavu, pulcēšanās pie baznīcas vārtiem
17.30 - Pūtēju orķestra „SEJNY”, vad. J.Žukovski (Polija), gājiens
no 18. novembra laukuma līdz Sv. Ludvika laukumam
18.00 - Sv. Mise, piedalās pūtēju orķestris „SEJNY” (Polija)
19.00 - Pūtēju orķestra „SEJNY”, vad. J.Žukovski (Polija), koncerts
Svētdiena, 2. jūlijs
8.00 - Sv. Mise. Euharistiskā procesija
9.30 - Sv. Mise Sv. Donāta kapelā
11.45 - Bīskapa sagaidīšana
12.00 - Sv. Mise, celebrē V. E. bīskaps J. Bulis
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija

Juris Roga, autora foto

18. jūnijā plkst.10.00 Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu baznīcā notiks Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija. Svētās
mises laikā būs iespējams saņemt no bīskapa rokām Iestiprināšanas sakramentu.
Izsaku dziļu līdzjūtību savai kaimiņienei Ņinai Bleidelei sakarā ar
vīra Jāņa nāvi.
Regīna Maksimoviča

sludinājumi
 Skaldu malku. T.24938455.
 Pārdod mežu uz celma. T.

22413075.
 Pārdod māju Krāslavā, Vītolu
ielā. T. 25941514.
 Pārdod sadzīves tehniku un mēbeles no Vācijas. T.22053960.
 Pērk zemi (lauku māju) skaistā
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa
uzreiz. T. 29634979.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjauIzdevējs - Krāslavas novada dome
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Šūšanas cehs piedāvā darbu
šuvējai ar pieredzi, nodrošinām
- garantētu darba samaksu un
bonusus par kvaliﬁcētu darbu.
T.26980956.
nošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas
diagnostika un remonts. Jebkuru
turbīnu (turbokompresoru) remonts
(kravas automobiļi, vieglie auto,
traktori). T. 29413904.
 Auto datoru diagnostika un remonts. Т.27745005.
 Sazāģēšu, saskaldīšu, sanesīšu
un salikšu malku. Tālr.: 28221979
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